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Cea mai mare parte a alimentelor pe care le cumpărăm din supermarketuri şi magazinele
universale implică încălcări ale drepturilor omului, degradarea mediului şi diferite forme de
nedreptate. 

Alimentele ajung la noi prin lanțuri de aprovizionare care exploatează micii producători şi
muncitorii, în special femeile, agravând în acelaşi timp criza climatică. 

Mulți muncitori din lanțurile globale de aprovizionare cu alimente sunt migranți care îşi
câştigă traiul în condiții precare, abuzive şi periculoase. Avem motive să le numim condiții
asemănătoare sclaviei! 

Cine decide aceste condiții? 

Marile companii alimentare globale şi lanțurile europene de supermarketuri îşi cresc
profiturile fără să țină cont de drepturile omului, de mediul înconjurător, şi prin urmare, de
viitorul nostru colectiv. Mai mult, legiuitorii nu reuşesc să tragă la răspundere aceste
companii pentru daunele provocate prin practicile lor comerciale. 

De-a lungul timpului, sistemul s-a dezvoltat în favoarea marilor companii şi în dezavantajul
micilor producători şi al muncitorilor. 

În timp ce profiturile supermarketurilor sunt la un nivel record, micii producători şi
muncitorii migranți se luptă pentru a-şi câştiga existența! În perioada pandemiei, muncitorii
de-a lungul lanțurilor de aprovizionare sunt expuşi la riscuri şi mai mari, îşi pierd locurile de
muncă şi, în final, sunt abandonați de factorii de decizie ai companiilor alimentare. 

CONTESTĂM SISTEMUL ALIMENTAR GLOBAL DEFECT 
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Suntem o coaliție internațională de organizații ale societății civile și vrem să aducem la un loc
tineri din toată Europa. Împreună, ne facem auzite vocile şi cerem dreptate! 

Solidari cu muncitorii migranți, cu micii producători şi cu activiştii pentru drepturile omului din
toată lumea, noi contestăm status quo-ul şi luăm atitudine împotriva acestor condiții intolerabile. 

Viziunea noastră este un sistem alimentar sustenabil şi just din punct de vedere social, care este
bazat pe drepturile omului şi este condus după principii agro-ecologice. În acest nou sistem,
suveranitatea alimentară devine realitate. 

Cu solidaritate, misiunea noastră e să luptăm pentru condiții de muncă decente pentru toți
muncitorii agricoli, să milităm pentru salarii care pot asigura un trai decent, să îmbunătățim
drepturile muncitorilor migranți şi să stopăm acele practici ale companiilor alimentare şi ale
supermarketurilor care degradează natura sau contribuie la schimbările climatice. 

Pentru a aduce schimbarea, noi ne bazăm pe creativitatea noastră, pe empatie, pe viziunea
noastră asupra schimbării şi pe unitatea tinerilor europeni. 

Atunci când e posibil, noi ne bazăm propriile decizii de cumpărare pe principii sustenabile şi îi
încurajăm pe consumatorii din Europa să facă la fel. Astfel, marile corporații îşi pierd o parte din
puterea lor. Dar noi, tinerii cetățeni, suntem convinşi că asta nu va fi suficient. 

Companiile, piețele, precum şi propriile portofele ne impun anumite limite. Mai mult, nu dorim să
intrăm în această retorică dominată de vinovăție pe care politicienii o folosesc de bunăvoie în fața
cetățenilor, în privința alegerilor lor de consum. 

                                           Alegerile de consum individuale doar distrag atenția de la adevărata    
                                           problemă, anume faptul că modelele de afaceri actuale permit companiilor
                                           alimentare să facă profit în detrimentul oamenilor şi al naturii. 

Suntem conştienți de responsabilitățile noastre comune. Prin urmare, creştem presiunea politică
şi le cerem marilor companii alimentare, supermarketurilor şi politicienilor o schimbare sistemică
spre un sistem alimentar decent şi adecvat pentru toată lumea şi pentru generațiile viitoare! 

Our Food. Our Future. Schimbăm hrana, nu clima 
Nu vom mai accepta aceste condiții! 
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În prezent, jucătorii-cheie din sistemul alimentar global sunt companiile gigantice de
procesare şi de comercializare a alimentelor. Mărimea lor le oferă o putere enormă pe piață,
iar prin controlul furnizorilor şi procesatorilor ele pun presiune pe verigile mai slabe din
lanțul de aprovizionare (integrare verticală). 

În plus, ele exercită influență politică pentru a modela continuu sistemul în favoarea lor. 

Fără o schimbare fundamentală a conduitei acestor companii, nu vedem nicio posibilitate de
îmbunătățire a sistemului alimentar. Dimpotrivă, fără o schimbare a practicilor de afaceri
ale companiilor, sistemul se îndreaptă spre abis. 

Salutăm angajamentul serios al companiilor prin inițiative de colaborare între părțile
interesate. Dar judecând după trecutul recent, ar fi naiv să credem că vor lua întotdeauna
măsuri pentru îmbunătățirea situației. 

Nu ne vom mulțumi cu schimbări de fațadă şi suntem sătui de campanii „verzi” şi „sociale”
de spălare a imaginii (greenwashing și socialwashing) . Prin urmare, avem de gând să
demascăm conduita neadecvată a companiilor şi să identificăm punctele lor slabe. 

Cererile noastre trebuie analizate de urgență. Din moment ce nicio schimbare serioasă nu a
venit din partea companiilor, politicienii trebuie să oprească goana companiilor după profit
în detrimentul oamenilor şi al mediului. 

PROFITORII NEDREPTĂȚII:
 Marile companii alimentare globale 
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Deşi tot mai mulți cetățeni caută alternative, cum ar fi rețelele locale de alimente, marile
supermarketuri şi magazinele universale încă determină ce ajunge la noi în farfurie. De fapt,
ele sunt pilonul principal pentru o producție alimentară mai sustenabilă. 

În prezent, ele îşi folosesc adesea puterea pe care o au pe piață pentru a exercita o presiune
asupra prețurilor în cadrul lanțurilor lor de aprovizionare. Acest lucru face imposibilă
atingerea obiectivelor sociale şi de mediu. Pozițiile lor centrale pe piață le-ar permite să
contribuie la obținerea unui sistem alimentar mai sustenabil! 

Supermarketurile au obligația să rectifice nedreptățile evidente. Unele dintre ele au arătat
că o schimbare graduală este posibilă. Salutăm acest fapt şi continuăm să sprijinim o
participare serioasă la inițiative de colaborare între părțile interesate. 

Totuşi, în general, supermarketurile fac parte dintr-un sistem bazat pe creştere şi profit, aşa
că nu vor îndeplini de bunăvoie cerințele necesare pentru o schimbare semnificativă. 

Acest lucru duce inevitabil la responsabilitatea factorilor de decizie politici de a crea
condițiile care să împingă, dar şi să sprijine supermarketurile să-şi îmbunătățească
practicile de afaceri. 

PROFITORII NEDREPTĂȚII:
Lanțurile europene de supermarketuri şi 

magazinele universale 
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Lanțurile globale de aprovizionare cu alimente sunt determinate de comerțul internațional
şi de politicile agricole. Prin urmare, suntem convinşi că reglementările obligatorii din punct
de vedere juridic sunt cheia pentru a garanta condiții de muncă decente, precum şi pentru a
asigura protecția naturii și ameliorarea schimbărilor climatice. 

Pentru noi, cele mai importante decizii politice sunt luate la nivel european, dar şi între şi de
către guvernele naționale ale țărilor noastre de origine.

Astfel, le cerem factorilor noştri de decizie politică să asigure procese politice ambițioase şi
reglementări legale care să se concentreze pe dreptul de bază al celor mai dezavantajați din
lanțurile globale de aprovizionare cu alimente: muncitorii migranți şi micii producători. 

În acest sens, identificăm drept proiecte politice esențiale pentru Comisia Europeană şi
Parlamentul European: legea care trage la răspundere companiile (mHREDD), strategia „De
la fermă la furculiță” (Farm to fork), precum şi noul pact pentru migrație şi azil.

Factorii de decizie politică din Europa 
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Avem nevoie de condiții de muncă şi de locuire decente de-a lungul lanțurilor de
aprovizionare cu alimente, cu o atenție specială pentru grupurile cele mai vulnerabile, cum
ar fimuncitorii migranți şi muncitoarele, precum şi micii producători. 

Includem aici asigurarea unor salarii şi venituri care să asigure un trai decent, garantarea
libertății de asociere şi a negocierii colective, practici cuprinzătoare de sănătate şi
siguranță, garantarea unui statut legal, precum şi protecția împotriva discriminării de gen. 

Our Food. Our Future. 
MESAJELE NOASTRE
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Condiții de muncă decente, fără compromisuri!

Alimentele ar trebui să contribuie la protecția naturii şi ameliorarea
schimbărilor climatice!

Pentru a ne încadra în limitele resurselor planetare şi pentru a asigura mijloacele de trai, în
special în Sudul Global, trebuie să abandonăm modelele de afaceri care afectează natura şi
intensifică schimbările climatice. 

Practicile dăunătoare includ însuşirea şi distrugerea resurselor naturale, precum pământul,
apa, semințele şi pădurile. Supermarketurile şi marile companii alimentare trebuie să-şi
reducă impactul asupra crizei climatice şi să asigure o protecție cuprinzătoare a
biodiversității, a habitatelor şi a solurilor. 
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Marile companii alimentare şi supermarketurile trebuie să fie trase la răspundere prin lege
pentru încălcări ale drepturilor omului şi drepturilor muncitorilor, pentru distrugerea
naturii, precum şi pentru acapararea terenurilor şi strămutarea forțată a persoanelor de-a
lungul lanțurilor lor de aprovizionare. 

În consecință, legislația existentă trebuie să fie îmbunătățită de urgență şi noi legi trebuie
să fie adoptate pentru a permite trasabilitatea în cadrul lanțurilor de aprovizionare şi
pentru a garanta dreptatea pentru cei afectați. 

Our Food. Our Future. 
MESAJELE NOASTRE
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Legi puternice trebuie să asigure protecția drepturilor omului şi ale naturii!

Doar o schimbare sistemică va repara sistemul alimentar!

Chiar dacă urmăm o politică a paşilor mici, trebuie să obținem o schimbare fundamentală a
sistemului alimentar pe termen lung. Aşadar, trebuie neapărat să discutăm despre actualele
dezechilibre de putere din lanțurile globale de aprovizionare cu alimente. 

Reconstrucția sistemului alimentar global trebuie să aibă în centru micii producători,
muncitorii (mai ales migranții şi femeile), cetățenii, alături de climă şi natură. 

Milităm pentru alternative care permit un viitor mai just. Soluția noastră este un sistem
alimentar agro-ecologic care asigură suveranitatea alimentară. Acest nou sistem se va baza
pe o viață bună şi un loc de muncă bun pentru toți! 
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stabilească prețurile într-un mod corect, care să acopere costurile sociale şi de
mediu ale producției;
nu mai anuleze comenzile cu un preaviz scurt;
evite să se retragă abrupt din relații comerciale;
sprijine o legislație obligatorie pentru măsuri de precauție (due diligence) privind
respectarea drepturilor omului și ale naturii. 

 SOLICITĂRILE NOASTRE
Marile companii alimentare
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Marile companii alimentare trebuie să ÎNCETEZE practicile comerciale
nedrepte care pun o presiune disproporționată asupra actorilor aflați în
amonte în lanțul lor de aprovizionare, aşa cum sunt micii producători. Le
cerem marilor companii alimentare să-şi folosească responsabil puterea pe
care o au pe piață şi să:

Marile companii alimentare trebuie să-şi sprijine furnizorii pentru
prevenirea, reducerea sau remedierea următoarelor abateri: 

încălcarea drepturilor omului şi a drepturilor muncitorilor;
participarea la defrişări ilegale;
implicarea în acapararea terenurilor (în special pe teritoriul micilor producători
sau al comunităților indigene);
utilizarea pesticidelor interzise în UE.

Dacă furnizorii nu sunt dispuşi să facă aceste schimbări, companiile trebuie să
întrerupă relațiile comerciale cu ei. 
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identificarea riscurilor sociale şi de mediu (evaluarea şi monitorizarea riscului),
eforturi proactive şi continue pentru a preveni riscurile identificate, de exemplu
măsuri pentru protejarea muncitorilor migranți şi sezonieri (aflați în ilegalitate) şi
pentru recunoaşterea drepturilor muncitorilor prin implementarea unor acorduri
obligatorii din punct de vedere legal între marile companii alimentare şi sindicate,
în ceea ce priveşte cazarea şi asigurarea medicală (comparabile cu programul
pentru un comerțul echitabil cu alimente, din SUA, sau cu Acordul Bangladesh, din
industria textilă);
să-şi reajusteze profiturile astfel încât să transfere o parte din marja lor de profit
enormă către muncitori, pentru a le asigura un venit care să le asigure un trai
decent! Ei ştiu cât ar trebui să plătească pentru a le oferi muncitorilor o viață
decentă şi asta e ceea ce ar trebui să facă;
să le garanteze muncitorilor migranți/sezonieri condiții de cazare adecvate,
transport gratuit la locul de muncă, contracte de muncă legale şi transparență în
privința salariului;
să răspundă pentru conduita neadecvată şi să ia măsuri de remediere. 

 SOLICITĂRILE NOASTRE
Marile companii alimentare
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În cadrul propriilor lanțuri de aprovizionare, marile companii alimentare
trebuie SĂ RESPECTE măsurile de precauție (due diligence) privind drepturile
omului şi ale naturii, ținând cont de situația şi vulnerabilitatea specifice
muncitorilor migranți şi a muncitoarelor din lanțurile de aprovizionare
agricole. Acestea includ:
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 SOLICITĂRILE NOASTRE
Marile companii alimentare
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Marile companii alimentare TREBUIE să respecte suveranitatea micilor
producători de a-şi alege singuri practicile agricole, respectând
cunoştințele lor tradiționale şi abținându-se să-i împingă într-un cerc vicios
al dependenței de factori externi (cum ar fi semințe non-tradiționale şi
pesticide).

Toate acestea trebuie să meargă în paralel cu măsuri pentru asigurarea
transparenței şi trasabilității în cadrul lanțurilor de aprovizionare, prin
publicarea documentelor relevante ce țin de chestiunile discutate mai sus,
cum ar fi liste de furnizori şi rapoarte contabile. 
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contribuie la implementarea unor salarii şi venituri suficiente pentru a asigura un
trai decent;
sprijine aplicarea unor măsuri pentru a promova libertatea de asociere a
muncitorilor şi dreptul lor la negocieri colective;
recunoască îndeplinirea reglementărilor internaționale în vigoare privind
sănătatea şi siguranța;
le garanteze muncitorilor migranți condiții de cazare adecvate, transport gratuit la
locul de muncă, contracte de muncă legale şi transparență în privința salariului;
înceteze discriminarea de gen a muncitorilor şi a micilor producători din lanțurile
lor de aprovizionare. 

Trebuie să facă eforturi continue prin care să:

 SOLICITĂRILE NOASTRE
Lanțurile europene de supermarketuri
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Supermarketurile trebuie SĂ RESPECTE măsurile de precauție (due diligence)
privind drepturile omului şi ale naturii, ținând cont de situația şi
vulnerabilitatea specifice muncitorilor migranți şi a muncitoarelor din
lanțurile de aprovizionare agricole. 

Supermarketurile trebuie să RENUNȚE la practicile comerciale nedrepte

Trebuie să ÎNCETEZE să pună o presiune disproporționată asupra actorilor din
lanțul de aprovizionare, cum sunt micii producători.
 Trebuie să ÎNCETEZE să vândă produse la prețuri mai mici decât costurile unei
producții sustenabile.
 Trebuie să ÎNCETEZE practicile de prețuri manipulatoare. 
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plătească prețuri care acoperă costurile întregi ale producției sustenabile,
dezvolte lanțuri de aprovizionare fără defrişări;
promoveze practicile agro-ecologice ale micilor producători şi să remunereze
corespunzător aceste eforturi ale lor;
se asigure că cel puțin 30% din alimentele pe care le vând provin din agricultura
ecologică până în anul 2030;
aplice o politică de achiziție care ajută la prevenirea risipei alimentare. 

Prin urmare, ele trebuie să:

 SOLICITĂRILE NOASTRE
Lanțurile europene de supermarketuri
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Supermarketurile trebuie să STIMULEZE producția ecologică în cadrul
lanțurilor lor de aprovizionare.

Supermarketurile trebuie să-şi sprijine furnizorii în prevenirea, reducerea
sau remedierea următoarelor abateri: 

încălcarea drepturilor omului şi a drepturilor muncitorilor;
participarea la defrişări ilegale;
implicarea în acapararea terenurilor pe teritoriul micilor producători sau al
comunităților indigene;
utilizarea pesticidelor interzise în UE.

Dacă furnizorii nu sunt dispuşi să facă aceste schimbări, supermarketurile trebuie să
întrerupă relațiile comerciale cu ei. 
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Ele trebuie să asigure transparența lanțului de aprovizionare de la câmpul agricol
până la tejgheaua magazinului. Aceasta include oferirea de informații cuprinzătoare
pentru consumatori, cum ar fi publicarea listelor lor de furnizori, a rapoartelor
contabile şi a rezultatelor auditurilor. 

 SOLICITĂRILE NOASTRE
Lanțurile europene de supermarketuri
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Supermarketurile trebuie să ASIGURE trasabilitatea tuturor produselor!

Supermarketurile trebuie să ÎNCETEZE campaniile de spălare a imaginii verzi
(greenwashing) şi sociale (socialwashing), prin vânzarea de produse care
implică pseudo-scheme de certificare. 

În schimb, ar trebui să susțină măsuri şi inițiative eficiente şi credibile de colaborare
între părțile interesate, pentru a garanta măsuri de precauție privind drepturile
omului şi ale naturii în cadrul lanțurilor lor de aprovizionare. 
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 UE ar trebui să încurajeze o legislație națională similară cu „Loi de vigilance” din
Franța sau cu „Lieferkettengesetz” din Germania.

 UE trebuie să ajute într-un mod proactiv şi constructiv la conturarea Tratatului
ONU pentru Afaceri şi Drepturile Omului. Draftul ar trebui revizuit astfel încât să
întărească şi mai mult drepturile muncitorilor, în special ale migranților şi ale
femeilor, precum şi drepturile micilor producători. 

Uniunea Europeană trebuie să-şi asume răspunderea şi să adopte o legislație
obligatorie în privința mHREDD (obligația companiilor de a respecta drepturile omului
şi ale naturii), pentru a impune companiilor alimentare (şi nu numai) standarde mai
înalte în cadrul lanțurilor lor de aprovizionare. 

Aceasta trebuie să includă un mecanism care să le permită părților afectate sau
reprezentanților lor (de exemplu, muncitori migranți, activişti pentru drepturile
omului, sindicate) să-şi impună drepturile în mod legal, precum şi posibilitatea de a
impune remedii, inclusiv sancțiuni împotriva companiilor. 

Aceste legi trebuie să se aplice la toate cele trei niveluri: național, în Uniunea
Europeană (UE), internațional (Națiunile Unite - ONU şi organismele comerciale
internaționale). 

 SOLICITĂRILE NOASTRE
Factorii de decizie politică din Europa
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Implementarea unei legislații puternice privind lanțurile de aprovizionare! 
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politici comerciale echitabile, inclusiv acces pe piață pentru micii producători,
promovarea practicilor agro-ecologice;
interzicerea importurilor de produse care au provocat acaparări de terenuri
dovedite şi/sau defrişări în lanțurile lor de aprovizionare;
interzicerea comerțului cu pesticide care sunt deja interzise în UE;
atingerea neutralității climatice mult mai devreme decât este preconizat în Pactul
Verde European. 

 SOLICITĂRILE NOASTRE
Factorii de decizie politică din Europa
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Guvernele UE trebuie să lucreze la o implementare ambițioasă a strategiei „De
la fermă la furculiță” (Farm to Fork strategy - F2F), spre exemplu prin
modificări aduse Politicilor Agricole Comune. Aceasta trebuie să includă o
dimensiune globală a lanțurilor de aprovizionare cu alimente şi să trateze cu
atenție perspectivele celor mai vulnerabili actori din cadrul lanțurilor de
aprovizionare cu alimente. Concret, ar trebui să aibă în vedere:

UE trebuie să implementeze reglementări ambițioase, obligatorii din punct de
vedere juridic, în cadrul pactului de migrație şi azil, care să le garanteze
muncitorilor migranți ilegali implicați în producția europeană de alimente
protecția drepturilor omului şi a drepturilor muncii. 
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 SOLICITĂRILE NOASTRE
Factorii de decizie politică din Europa
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UE trebuie să implementeze Declarația Națiunilor Unite privind Drepturile
Țăranilor şi ale Altor Persoane care lucrează în Zone Rurale (UNDROP), pentru
a garanta drepturile asupra terenurilor şi condiții decente de muncă şi de
locuire pentru muncitorii migranți şi sezonieri din lanțurile de aprovizionare
cu alimente. 

UE trebuie să implementeze un mecanism care să sancționeze practicile
supermarketurilor prin care se produce risipă alimentară. 

Mai mult, le cerem guvernelor noastre naționale şi decidenților politici
naționali să sprijine implementarea acestei legislații şi a acestor procese
politice. 
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