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Wspierajmy unijnych rolników          #farmaction 
#fairfoodchain 
 
Komunikaty do ulotki: 
10 powodów, dla których powinniśmy wspierać naszych miejscowych rolników i lokalną 
produkcję:  
 
Wspierajmy unijnych rolników, gdyż płacą oni za skutki polityki międzynarodowej 
                Z dnia na dzień rolnicy stracili dostęp do swojego głównego rynku zbytu ze względu na 
rozwój sytuacji politycznej na szczeblu międzynarodowym i rosyjskie embargo nałożone na unijne 
produkty rolne. Polityka handlowa niezbyt przyczyniła się do otwarcia nowych rynków. Unijni rolnicy 
płacą za stanowisko UE wobec Ukrainy. Rosyjskie embargo kosztuje unijnych rolników i spółdzielnie 
5,5 mln euro/ rok. 
Wspierajmy unijnych rolników płacąc uczciwą cenę za wysokiej jakości produkty z UE 
                Jedynie 20% ceny steku w sklepie trafia do rolnika, w przypadku chleba jest to 8% - rolnicy 
zasługują na więcej. Większość pieniędzy służy zwiększeniu zysków garści dystrybutorów 
wykorzystujących słabą pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym podczas rosyjskiego embarga. 
UE musi działać. 
Wspierajmy unijnych rolników pomagając w ten sposób wyżywić świat 

UE jest jednym z głównych eksporterów zbóż i produktów mlecznych, jednak jeśli liczba 
rolników w UE się zmniejszy to dojdzie do drastycznego wzrostu cen na rynku światowym 
Wspierajmy unijnych rolników i spółdzielnie rolnicze wzmacniając w ten sposób gospodarkę 
                40 mln osób znajduje zatrudnienie w unijnym sektorze rolno-spożywczym, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich. Wartość eksportu wynosi ponad 120 mld euro/ rok. 
Wspierajmy unijnych rolników dbając w ten sposób o krajobraz 
                Rolnicy i leśnicy dbają o trzy czwarte terytorium UE 
Wspierajmy unijnych rolników i spółdzielnie rolnicze zapewniając w ten sposób bezpieczną 
żywność  

Unijni rolnicy i spółdzielnie rolnicze trzymają się najsurowszych na świecie zasad w 
odpowiedzi na wymagania konsumentów z UE - bez unijnych rolników europejscy konsumenci 
musieliby zgodzić się na importy niespełniające unijnych norm. 
Wspierajmy unijnych rolników i cieszmy się wysokiej jakości, pożywną i zdrową żywnością 
                Unijni rolnicy i spółdzielnie rolnicze wytwarzają wysokiej jakości żywność i regionalne 
specjały, które każdego dnia trafiają na nasze stoły 
Wspierajmy unijnych rolników i spółdzielnie rolnicze tworząc w ten sposób nowe miejsca pracy 

Jeśli UE nie zacznie działać, rolnicy będą zmuszeni zarzucić działalność jeszcze przed 
nadejściem zimy, co uderzy również w unijny przemysł spożywczy i konsumentów  
Wspierajmy unijnych rolników ciesząc się ich wyrobami trzy razy dziennie 
Wspierajmy unijnych rolników i spółdzielnie rolnicze oraz obszary wiejskie 
 
Hasła na transparenty 
Wspierajmy unijnych rolników 
UE musi działać 
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Unijni rolnicy domagają się pomocy 
Wyższe ceny w UE dla producentów  
Unijni rolnicy żądają uczciwych cen  
Bez rolników spadnie zatrudnienie 
Bez rolników nie ma jedzenia 
Bez rolników znikną obszary wiejskie 
Rolnicy UE płacą za decyzje w polityce międzynarodowej 
Promujmy spółdzielnie rolnicze w UE 
Wspierajmy unijnych rolników i spółdzielnie oraz obszary wiejskie 
Wspierajmy spółdzielnie i walczmy z kryzysem gospodarczym 
Komisja Europejska musi nas wysłuchać 
Rolnicy domagają się wyższych przychodów z rynku 
Zyski trafiają do garści dystrybutorów 
Rosyjskie embargo kosztuje unijnych rolników i spółdzielnie 5,5 mln euro/ rok. 
Nie niszczmy przyszłości rolników 
Rolnicy i spółdzielnie tworzą miejsca pracy 
 

 

 


