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Subiecte fierbinți	  
Declinând principiile “Gustos, curat şi corect prețuit”, Slow Food operează cu o serie de teme 
fierbinți precum OMG (organismele modificate genetic), acapararea terenurilor în scop 
speculativ (land grabbing) și consumul sustenabil de carne și peşte, pentru a pune în evidenţă 
și a stimula o reflecție profundă din punct de vedere cultural, social, economic, de mediu şi 
gastronomic. Strategia Slow Food se bazează pe o serie de inițiative coordonate între ele care 
se concentrează pe comunicare, patronaj, pe o conștientizare crescută și pe proiecte care 
țintesc direct publicul (pentru a-i încuraja să schimbe sistemul alimentar prin alegerile lor), 
producătorii (pentru a-i susține în dezvoltarea de modele sustenabile de producție), guvernele și 
instituțiile  (pentru a le încuraja în dezvoltarea de bune practici și ecologice în programele lor). In 
ultimii ani, Slow Food a desfășurat campaniile sale la un nivel superior, discutând problemele 
cheie cu instituții politice cum ar fi Uniunea Europeană. 
 
Slow Fish. Campania internaţională Slow Fish promovează pescuitul artizanal şi consumul 
responsabil de peşte. Slow Fish urmăreşte să apropie publicul de bogăţia şi complexitatea 
pescuitului astfel încât consumatorii să aleagă în cunoştinţă de cauză şi să îşi lărgească paleta 
lor de preferinţe de consum descoperind alte specii decât cele mai populare - şi adesea 
suprapescuite. Pe de o parte campania invită la găsirea de soluţii locale care permit o mai bună 
gestiune a resurselor marine. De ani buni, Slow Food a desfăşurat activităţi în domeniul 
pescuitului sustenabil, prin organizarea evenimentul bianual Slow Fish la Genova (Italia), 
iniţiative locale în întreaga lume şi a desfăşurat proiecte de susţinere a comunităţilor ce practică 
pescuitul responsabil și rațional. Situl multilingvistic - www.slowfood.com/slowfish - reuneşte 
informaţia şi resursele existente cu privire la pescuitul responsabil, şi informează despre 
activităţile reţelei Slow Fish. 
 
Slow Cheese. În 2001, Slow Food a lansat o campanie pentru a proteja brânza realizată din 
lapte crud, nepasteurizat, adunând peste 20.000 semnături în sprijinul apărării dreptului 
producătorilor artizanali de brânză în ţările în care reglementările excesive privind igiena 
împiedică sau ameninţă producţia de brânză din lapte crud nepasteurizat. Succesul campaniei a 
restabilit încrederea şi demnitatea producătorilor de brânză din toată lumea, subliniind 
extraordinarele calităţi organoleptice ale brânzeturilor din lapte crud nepasteurizat precum şi 
valoarea lor culturală. În particular în SUA, Irlanda, Marea Britanie şi Australia, unde 
reglementările privind igiena sunt foarte stricte sau chiar interzic cu totul folosirea în alimentaţie 
a laptelui crud nepasteurizat, Slow Food ia poziţie pentru a susţine drepturile producătorilor 
artizanali de brânză Toate brânzeturile Presidia Slow Food sunt din lapte crud și rețeaua de 
producători s-a extins și la țări precum Africa de Sud, Brazilia și Argentina. În iulie 2015 Slow 
Food a lansat o petiție contra folosirii laptelui praf pentru producția de brânzeturi care a strâns 
numai în Italia 150.000 de semnături. O parte importantă, cheie, a campaniei, este Cheese, 
evenimentul bianual organizat la Bra (regiunea Cuneo, Italia) dedicat lumii producătorilor 
artizanali de brânză. Manifestația a creat o reţea internaţională de mici producători de brânză 
care se reunesc pentru a-şi prezenta produsele, a se întâlni cu co-producătorii (consumatorii), a 
discuta despre provocările comerciale şi evoluţiile pieţei, şi pentru a împărtăşi soluţii. 
 
OMG (organisme modificate genetic). Slow Food a promovat încă de la începuturile sale, 
hrana şi furajarea libere de OMG. Fermele mari agricole care practică monocultura, care de 



	  

2	  
	  

regulă sunt în favoarea cultivării OMG, diminuează biodiversitatea şi forţează micii fermeri care 
operează în marje marginale, să se mute de pe pământurile lor; ceea ce conduce la pierderea 
cunoştinţelor şi varietăţilor locale. În fapt, suveranitatea alimentară a comunităţilor este 
ameninţată de marile companii multinaționale, care prin intermediul brevetării controlează o 
mare parte din piața semințelor. O amenințare întărită de faptul că OGM reprezintă un 
instrument eficient în asigurarea proprietății intelectuale asupra semințelor și cu un risc ridicat 
de contaminare între culturile OGM și cele biologice și conveționale. În țările care au fost 
adoptate, reglementările privind etichetarea se aplică exclusiv asupra alimentelor care sunt 
direct utilizabile în alimentația umană și nu privesc “produsele derivate OMG” (carne, lapte, ouă, 
etc.), obţinute din animale furajate cu OMG. Aceste reglementări insuficiente cu privire la 
etichetare, afectează libertatea de alegere a consumatorilor. Membrii Slow Food din întreaga 
lume sunt hotărâţi să crească conştientizarea publicului, să educe şi să explice de ce asociaţia 
respinge OMG, prin evenimente şi acţiuni organizate la nivel local şi internaţional. 
 
Acapararea pământurilor. Acapararea pământurilor, achiziţia de terenuri – adesea la preţuri 
foarte scăzute, de către corporaţii şi ţări străine – ameninţă biodiversitatea, modul de viaţă al 
oamenilor şi viitorul comunităţilor locale şi al regiunilor din întreaga lume. În Africa, America de 
Sud, Asia, Europa de est şi Australia, cursa – adesea violentă - pentru a obţine pământ arabil, 
dar de asemenea apa şi alte resurse ce aparţin unor comunităţi întregi, îi forţează pe localnici, 
căror le sunt negate toate drepturile, să îşi abandoneze pământurile. Încă de acum câţiva ani, 
Slow Food a desfăşurat o campanie de creştere a conştientizării privind acapararea 
pământurilor în rândul publicului larg şi, prin proiectele dedicate problemei, populaţiile afectate 
(http://www.slowfood.com/what-we-do/themes/land-grabbing/). În colaborare cu alte organizații 
se lucrează în rețea pentru a denunța fenomenul, acapararea pământurilor şi asupra 
consecinţelor alarmante ale acestuia, exercită presiuni asupra instituțiilor pentru a determina să 
fie acordată mai multă atenţie felului în care se concesionează pământul şi felului cum este 
folosit pământul. 
 
Albine şi pesticide. Slow Food desfăşoară activităţi pentru a creşte conştientizarea privind 
declinul dramatic al populaţiilor de albine, atât sălbatice cât şi domestice, şi colaborează cu 
diferite organizaţii ale societăţii civile din Uniunea Europeană şi în particular cu European 
Beekeeping Coordination (Coordonarea Europeană a Apiculturii). Prin diferite petiţii şi alte 
activităţi de campanie, Slow Food face apel la instituţiile europene să pună capăt folosirii 
pesticidelor dăunătoare în special contra neonicotinoidelor. 
 
Slow Meat. În a doua jumătate a secolului XX, consumul global de carne a crescut de cinci ori. 
În ultimii ani, de fapt, consumul de carne a rămas ridicat, nu numai în America și Europa, dar a 
crescut în China, India și, în general, în țările în care este în curs de dezvoltare o nouă clasă de 
mijloc, cu disponibilitate economică bună și în cazul în care există o creștere demografică 
puternică. Conform estimărilor FAO, este de așteptat acest consum să se dubleze până în 
2050. Creșterea cererii la nivel mondial corespunde unei creșteri impresionante a producției 
industriale de carne. Animalele au nevoie să mănânce pentru a crește dar resursele alimentare 
pe care le consumă sunt mult mai mari decât cele pe care le produc sub formă de carne, lapte 
și ouă. Pentru a produce o calorie din alimente de origine animală este nevoie de o cantitate de 
apă de opt ori mai mare decât cea necesară pentru a produce un produs alimentar de origine 
vegetală. Țările din sudul lumii produc soia și porumb pentru a alimenta - ieftin - turmele de 
crescute intensiv în nordul planetei. Cifrele sunt inexorabile: a continua să se consume carne la 
nivelurile de consum la care este obișnuit Occidentul este pur și simplu nesustenabil, deoarece 
suprafața pământului nu ar fi suficientă pentru a hrăni vitele. Astăzi, 70% din terenul arabil al 
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planetei este dedicat producției animale, sectorul zootehnic este o contribuție majoră la 
producția de gaze cu efect de seră, mai mult decât întregul sector al transporturilor, și creșterea 
animalelor este cauza principală a defrișărilor în regiunea Amazonului. Sunt date alarmante, 
mai ales având în vedere că acestea par să se înrăutățească, având în vedere creșterea 
constantă a consumului global de carne. Slow Food sensibilizează consumatorii, invitându-i cu 
propriile alegeri individuale să aibă efect asupra sistemul alimentar global. Slow Food 
promovează multe activități privind bunăstarea animalelor și asupra consumului de carne care 
vizează atât adulți cât și copii. Prin intermediul unor campanii specifice, conferințe, articole sau 
alte activități de comunicare informează consumatorii cu privire la importanța reducerii 
consumului de carne și pentru a alege carne provenind de la fermele sustenabile care pun un 
puternic accent pe bunăstarea animalelor. Este bine, de fapt, luând în considerare faptul că 
modul în care tratăm animalele și transformăm carnea lor va afecta în mod ireversibil 
bunăstarea noastră: de la sănătate la durabilitatea mediului, justiție socială și siguranța 
alimentară. Animalele sunt ființe sensibile și de aceea ar trebui să le asigurăm o viață fără 
durere sau frică, în cursul căreia să-și exprime aptitudinile lor naturale. În multe cazuri, cu toate 
acestea, nu le sunt garantate chiar condițiile minime de bunăstare. Condiții bune de viață pentru 
animale, în general, înseamnă mai puțin stres și, prin urmare, o probabilitate mai mică de a 
avea boli ce ar implica utilizarea ulterioară a medicamentelor. Acest lucru poate conduce la 
costuri de producție mai scăzute și la o mai bună calitate a produsului final, atât în termeni de 
gust cât și de valori nutritive. Slow Food nu promovează vegetarianismul, ci o concepție diferită 
a sistemului de producție. Alegând să consumăm mai puțin, dar de calitate mai bună, preferând 
rasele locale acolo unde este posibil, se poate face o diferență. Slow Food se angajează să 
colaboreze îndeaproape cu producătorii și membrii pentru a crește interesul cu privire la aceste 
aspecte, precum și să furnizeze informații și să comunice valoarea bunăstării animalelor pentru 
consumatori. 
 
Risipa de alimente. O provocare majoră cu care se luptă Slow Food este reducerea risipei de 
alimente. Într-o lume în care resursele sunt limitate și există persoane care nu au suficient de 
multă hrană este necesară reducerea incredibilei risipe de resurse alimentare care se petrece 
zilnic. Sistemul actual este bazat pe un mecanism de risipă şi supraproducţie, de vânzare 
rapidă a stocurilor pentru punerea de noi produse pe piaţă. Cu alte cuvinte, risipa nu este un 
accident, este o trăsătură organică a sistemului actual de producţie alimentară. Suntem convinși 
că cheia luptei împotriva risipei de hrană este să dăm hranei valoarea pe care o merită. 
Creşterea conştientizării pe tot lanţul producţiei alimentare şi campaniile de informare sunt 
măsuri cheie ale strategiei Slow Food de combatere a risipei de hrană. În ultimii ani, Slow Food 
a inițiat și organizat evenimente și a produs materiale educative pentru a sensibiliza publicul pe 
această temă. 
 
Popoarele indigene. Slow Food consideră că este lipsit de sens să aperi biodiversitatea fără a 
apăra şi diversitatea culturală a popoarelor indigene. Dreptul popoarelor de avea control asupra 
pământului lor, de a cultiva hrană, de a vâna, de a pescui şi a recolta în funcţie de propriile 
nevoi şi pe baza deciziilor lor, este fundamental pentru păstrarea modului lor de viaţă şi 
protejarea raselor indigene de animale şi a varietăţilor vegetale. În conformitate cu raportul 
Starea Popoarelor Indigene ale Lumii (SWIR), populaţia totală a popoarelor indigene este în jur 
de 370 de milioane, mai puţin de 6% din populaţia globală, şi ocupă 20% din suprafaţa 
Pământului. Ca locuitori indigeni ai unei anumite regiuni, ei conservă un patrimoniu de tradiții,  
culturi unice, limbi şi obiceiuri, care de-a lungul istoriei au fost erodate prin confiscarea 
pământurilor lor, relocarea a întregi comunități, au suferit oprimarea culturală şi chiar genocidul. 
Supravieţuirea popoarelor indigene este dovada rezistenţei societăţilor lor tradiţionale, legate de 
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o regiune geografică. 
 
Reţeaua de Tineret Slow Food (Slow Food Youth Network). Angajamentul Slow Food de a 
infleunța politicile comunitare este susținut și de convingerea că tinerii au un rol-cheie. Unul 
dintre principalele obiective ale asociației este de a însoți și de a spori rețelele de tineri. Tinerii 
din rețeaua promovează consumul de produse alimentare locale, în condiții de muncă 
echitabile; susțin necesitatea de a schimba sistemul global actual de distribuire a resurselor de 
hrană. SFYN organizează diferite evenimente pentru a implica un număr tot mai mare de tineri. 
	  
Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi: 
http://www.slowfood.com/what-we-do/themes/ 


