SOBRE NÓS
Juntos recolheremos pelo menos um milhão de assinaturas para a Iniciativa de Cidadania Europeia “Salvar
as Abelhas e os Agricultores!” Aja agora para apoiar a
nossa luta por um melhor modelo agrícola na Europa!

COMO PODE AJUDAR AS
ABELHAS E OS AGRICULTORES:
CADA ASSINATURA CONTA!
Assine a Iniciativa de Cidadania Europeia:
Nos formulários em papel ou online em
www.savebeesandfarmers.eu
Pode descarregar e partilhar os
formulários em papel e encontrar mais
material informativo no nosso website:
www.savebeesandfarmers.eu

Somos uma vasta aliança de organizações da sociedade civil, movimentos de base comunitária,
organizações de apicultores, inciativas de cidadania
locais, grupos de agricultores e cientistas ambientais.
A nossa aliança é constituída pela Fundação Aurelia,
o BUND (Amigos da Terra Alemanha), a Associação
Europeia de Apicultores profissionais, a Générations
Futures, a GLOBAL 2000, os Amigos da Terra Europa, a Rede Europeia de Ação sobre Pesticidas, o Instituto Ambiental de Munique e muitos mais. O nosso
objetivo é criar uma paisagem agrícola na Europa que
permita que as abelhas e os agricultores prosperem
num ambiente saudável para benefício de todos. Juntos queremos recolher pelo menos um milhão de assinaturas para salvar as abelhas e os agricultores na
Europa.

SALVAR AS ABELHAS E OS
AGRICULTORES

Iniciativa de Cidadania Europeia
Rumo a uma agricultura amiga das abelhas
para um ambiente saudável

Para mais informações sobre a ICE:
www.savebeesandfarmers.eu
Organizar uma Iniciativa de Cidadania Europeia é
dispendioso. Apoie a ICE “Salvar as Abelhas e os
Agricultores” com o seu donativo:
Aurelia Stiftung
IBAN: DE95 4306 0967 0778 8996 02
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank Bochum e.G

Publicado por:
Salvar as Abelhas e os
Agricultores Iniciativa de
Cidadania Europeia
Schwanthaler Str. 81
80336 München
0049 89 21 54 31 32
info@savebeesandfarmers.eu
www.savebeesandfarmers.eu

Imagens:
© Lode Saidane
© Denise Johnson | unsplash
© Gerald Friedrich 2 | pixabay
© Freestocks org | unsplash
Outubro 2019

ASSINE JÁ
www.savebeesandfarmers.eu

A AGRICULTURA
EUROPEIA CHEGOU A UM FIM DE LINHA

UM MODELO
AGRÍCOLA DIFERENTE É POSSÍVEL

APOIE A
INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA!

O atual modelo agrícola, devido à sua orientação para
uma produtividade cada vez mais elevada através do
uso de agroquímicos, conduziu os ecossistemas à beira
do colapso. A biodiversidade que suporta os nossos sistemas alimentares está em decréscimo diário. O futuro
da provisão de alimentos, do nosso ambiente e da nossa saúde está seriamente ameaçado.

Há, contudo, uma saída: um sistema agrícola sem agroquímicos é possível. É uma agricultura que preserva e enriquece a inestimável diversidade de paisagens, alimentos e tradições agrícolas na Europa. Um modelo agrícola
que assegure de igual modo a subsistência de abelhas e
agricultores e que seja mais saudável para as pessoas.
Com a nossa ICE, estamos empenhados em tornar este
tipo de agricultura no padrão para toda a Europa. De facto, 250 mil explorações agrícolas já cultivam a sua terra
de acordo com padrões ecológicos sem o uso de pesticidas sintéticos na UE.

A Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE) é uma ferramenta democrática europeia que permite que os cidadãos
influenciem as políticas europeias. Se alcançarmos o
limiar de um milhão de assinaturas, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu são obrigados a considerar
as nossas reivindicações.

AS NOSSAS EXIGÊNCIAS À COMISSÃO EUROPEIA:

A nossa iniciativa chega no momento certo: enquanto as
instituições da UE estão a negociar o futuro pós-2020
da Política Agrícola Comum (PAC), as pessoas estão a
levantar as suas vozes para reivindicarem um modelo
de agricultura diferente, um modelo que promova a biodiversidade, proteja o clima e preserve as pequenas
propriedades agrícolas. A nossa ICE pode, assim,
fazer realmente a diferença: uma mudança de paradigma rumo a uma agricultura que preserve as gerações
futuras.

As consequências para a natureza são devastadoras;
abelhas, borboletas e outros insetos estão a desaparecer das nossas paisagens, juntamente com sebes e
prados em flor. Os sons de espécies de aves outrora
comuns silenciaram-se. Rios e ribeiras estão poluídos,
e todos os dias o ambiente e os consumidores são
expostos a um cocktail de pesticidas. A existência dos
próprios agricultores está também ameaçada pela agricultura industrial: uma exploração agrícola encerra a
cada 3 minutos na UE. De acordo com o lema Cresce ou
Morre, mais e mais terra agrícola está concentrada em
menos e menos propriedades (agrícolas), as quais têm
de produzir cada vez mais para subsistirem. Frequentemente, pequenas explorações agrícolas não conseguem or con-seguem alimentar uma família. Com elas,
estão a desaparecer empregos e tradições culturais das
nossas áreas rurais.

1) Banir os pesticidas sintéticos na agricultura
Eliminar os pesticidas sintéticos na agricultura da União
Europeia em 80% até 2030, começando pelos mais
perigosos, para uma eliminação total até 2035.
2) Restaurar a biodiversidade
Restaurar os ecossistemas naturais nas zonas agrícolas
para que a agricultura se torne um vetor de recuperação
da biodiversidade.
3) Apoiar os agricultores na transição
Reformar a agricultura, dando prioridade a uma agricultura não intensiva, diversificada e sustentável, apoiando um rápido aumento das práticas agroecológicas e
biológicas e permitindo a formação de agricultores e a
investigação independente em favor de uma agricultura sem pesticidas e OGM (Organismos Geneticamente
Modificados).

No passado, os Europeus recorreram com sucesso à
ICE para parar, entre outras, a privatização da água,
ou para tornar o processo de autorização de pesticidas
pela UE mais transparente.

