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Slow Europe 
Slow Food consideră că noile politici europene ar trebui să se bazeze pe valori precum 
protejarea biodiversităţii, sustenabilitate, conservarea resurselor naturale şi dezvoltarea 
incluzivă.  
 
Slow Food aspiră la crearea unei Politici Comune a Hranei la nivel european care ar trebui: 
 
-să abordeze sistemul alimentar dintr-o perspectivă cuprinzătoare, holistică; 
-aibă ca obiectiv tranziția spre un sistem de producție, distribuție și consum, de hrană bună (cu 
respectarea sănătății, culturii și gusturilor comunității locale), curată (cât mai puțin dăunătoare 
mediului) și corect prețuită (cu respectarea drepturilor celor care cultivă, cresc, produc și a 
celor care cumpără și consumă); 
-să fie bazată pe protejarea biodiversității locale (varietăți vegetale și rase animale 
autohtone, produs transformate) și recunoașterea rolului esențial al consumatorilor și al 
producătorilor pe scară mică; 
- să încurajeze aceleași principii în toate negocierile și relațiile cu țările terțe (ex. TTIP). 
 
Din 2011, Comisia Europeană-Directoratul General pentru Mediu a recunoscut potentialul 
activităţii Slow Food şi a valorii sale pentru mediu, de nivel european, acordându-i asociaţiei un 
grant operaţional ca ONG activând în domeniul mediului. Începând cu 2013, Comisia 
Europeană a susţinut rolul cheie al asociaţiei şi partenerilor săi pentru păstrarea biodiversităţii 
agricole şi promovarea dezvoltării rurale în Balcani. 
 
Iată subiectele asupra cărora Slow Food lucrează pe teren și în instituții: 
 
Agricultură. Slow Food speră că într-o schimbareb a structurii și orientării Politicii Agricole 
Comune: nu poate privi doar la aspectele și interesele producției. În prezent PAC a depășit deja 
limitele sale inițiale și s-a angajat în probleme legate de mediu, de sol și de lanțul alimentar în 
general. Cu toate acestea, este încă necesar ca politicile europene să formalizeze și să își 
structureze sfera lor de acțiune, reflectând o viziune mai cuprinzătoare și să finalizeze tranziția 
de la o politică exclusiv agricolă la una alimentară bazată pe sustenabilitate. Slow Food crede 
că politicile agricole și alimentare ale Uniunii Europene trebuie să se focalizeze pe două 
elemente cheie: producţie agroecologică scara mică şi tinerii.  
 
Pescuitul. Pescuitul este o problemă critică, dacă ţinem cont de scăderea stocurilor globale de 
peşte, poluarea oceanelor şi impactul asupra modului de viaţă a milioane de comunităţi de 
pescari la scară mică ce trăiesc în zonele de coastă. Slow Food susţine o Politică Comună de 
Pescuit focalizată pe un echilibru just între activităţile din pescuit şi conservarea mărilor şi 
oceanelor, pentru a se asigura dezvoltarea comunităţilor de pescari de coastă şi a pescuitului 
artizanal. Slow Food consideră că Politica Comună de Pescuit trebuie să asigure stimulente 
puternice pentru toate practicile sustenabile şi să penalizeze strict toate practicile nesustenabile, 
să adopte o abordare regională pentru a permite organismelor reprezentative ale comunităţilor 
locale să decidă în cel mai bun fel administrarea resurselor lor şi să finanţeze educaţia şi 
pregătirea profesională pentru a promova o atitudine sustenabilă faţă de pescuit şi consumul de 
peşte.  
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Schimbările climatice. Emisiile de metan și protoxid de azot din agricultură și creșterea 
animalelor sunt principalele cauze ale schimbărilor climatice. În același timp, modelul modern 
agroalimentar industrial are un impact devastator asupra mediului care alterează capacitatea 
pădurilor și a solului de a atenua schimbările climatice: este vorba de eroziunea solului, 
deteriorarea peisajului, reducerea resurselor de energie și o pierdere globală a diversității, atât 
biologice și culturale. Sistemul alimentar actual bazat pe supraproducție de produse alimentare, 
lanțuri lungi, producția intensivă și consum ridicat de carne, precum și risipa de alimente 
exacerbează aceste fenomene. Agricultura este, în același timp, o victimă a schimbărilor 
climatice și cheia de boltă. Slow Food este de părere că susținerea agroecologiei sustenabile și 
agriculturii la scară mică pentru a scurta lanțurile de aprovizionare și pentru a promova 
biodiversitatea alimentară este o abordare fundamentală pentru combaterea și prevenirea 
schimbărilor climatice. 
 
Risipa alimentară. In fiecare an, la nivel mondial, aproximativ 1,3 miliarde de tone de alimente 
sunt irosite. Cu alte cuvinte, aproximativ o treime din toate alimentele produse nu se termină 
acolo unde trebuie: pe farfuriile noastre. Deșeurile reprezintă o problemă globală din toate 
punctele de vedere, deoarece afectează toți actorii din lanțul de producție alimentară și lasă 
flămând și, în multe cazuri, fără pământ aproape un miliard de oameni. Asociația Slow Food se 
angajează să promoveze un sistem de producție, distribuție și consum, care se opune risipei de 
alimente. 
 
Consum responsabil. Într-un sistem alimentar ce în ce mai dominat de logica pieței, s-a 
consolidat convingerea că alimentele ar trebui să fie disponibile la un cost redus, indiferent de 
valoarea lor intrinsecă. Acest model cultural, în cazul în care singura referință este prețul, a 
stârnit boom-ul industriei agro-alimentare, capabil să furnizeze cantități mari de produse 
alimentare ieftine, în detrimentul micilor fermieri. Slow Food este angajată în a modifica logica 
acestui sistem prin reconstruirea relației dintre producător și consumator. 
 
Biodiversitate. Se estimează că, în ultimul secol, trei sferturi din diversitatea genetică a 
culturilor agricole s-a pierdut. Din punct de vedere al mediului, al economiei, social și cultural, 
acestea sunt pierderi colosale. Practicile agricole tradiționale pot juca un rol fundamental în 
apărarea biodiversității și protecția fertilității solului, a ecosistemelor agricole și  peisajelor. De 
aceea, producătorii de alimente pe scară mică care adoptă sisteme de producție sustenabile și 
resping folosirea pesticidelor și a OMG trebuie să fie susținuți în rolul lor de apărători ai 
biodiversității. Slow Food este convinsă că este necesară simplificarea regulilor europene în ce 
privește igiena și calitatea pentru a-i ajuta pe micii producători. Ei riscă să dispară datorită unui 
ridicat nivel al birocrației și a proceselor sanitare standardizate care nu fac distincție între 
producția industrială și cea pe scară redusă și artizanală. 
	  
Bunăstarea animalelor. Milioane de animale, crescute pentru lapte, carne lor, ouăle lor sunt 
adesea tratate foarte crud. Este bine să se ia în considerare faptul că modul în care tratăm 
animalele și transformăm carnea lor poate afecta iremediabil bunăstarea noastră: de la sănătate 
la durabilitatea mediului, justiție socială și siguranța alimentară. 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 impune utilizarea ulterioară a medicamentelor. Acest lucru 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 
rase locale acolo unde este posibil, putem face diferența. 
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Albine și 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. 
	  
OMG. Slow Food a promovat încă de la începuturile sale, hrana şi furajarea libere de OMG. 
Fermele mari agricole care practică monocultura, care de 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. 
 
Semințe. Slow Food cere o nouă reglementare privind semințele care combină producția și 
disponibilitatea semințelor de înaltă calitate cu protecția efectivă a biodiversității. Noua 
reglementare ar trebui să acorde atenție specială semionțelor tradiționale și legăturii lor cu solul 
și cunoștințele tradiționale, permițând schimbul de varietăți între micii fermieri și între 
producători și entuziaști, și comercializarea lor pe baza unor cerințe adecvate și non-
penalizatoare. Să pună în valoare pe cei care cultivă diversitatea prin identificarea de măsuri de 
sprijin adecvate pentru agricultorii custozi ai soiurilor înregistrate, având în vedere rolul jucat de 
aceștia în conservarea și producția de biodiversitate agricolă, și care promovează varietățile 
vegetale pentru conservare, fiind asigurat controlul necesar pentru a se garanta utilizatorilor 
conformitatea varietăților vegetale. 
 
Etichetare. Slow Food a subliniat adesea importanța unei comunicări transparente prin 
etichetele produselor alimentare. În acest fel consumatorii pot face alegeri responsabile și 
producătorii pot scoate în evidență calitățile produselor lor. Pentru a oferi consumatorilor o 
informație mai completă și transparentă, Slow Food a lansat proiectul său de etichetă narativă. 
O etichetă narativă completează și integrează eticheta obligatorie, dar o suplimentează, 
furnizând informații adiționale cu privire la varietățile și speciile din proiect, cu privire la tehnicile 
de cultivare și metodele de procesare, asupra tehnicilor de prelucrare folosite și a zonelor de 
origine, cu privire la bunăstarea animală, și sfaturi cu privire la depozitare și consum. 
 
Relațiile cu țările terțe și cooperarea pentru dezvoltare. Politicile UE au un impact global şi o 
influenţă puternică asupra altor regiuni, în particular asupra sudului global. Slow Food foloseşte 
o abordare duală: promovând conştientizarea în rândul consumatorilor europeni şi în acelaşi 
timp promovând modelele de dezvoltare durabilă în sudul global, bazate pe producţia la scară 
mică şi practicile locale; cerând decidenților europeni să îmbunătățească sau cel puțin să 
mențină standardele europene de producție alimentară, protecția mediului, precum și drepturile 
lucrătorilor și consumatorilor pe parcursul negocierilor și interacțiunii cu țările terțe.  
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TTIP. Hrana este un subiect arzător în negocierile legate de Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP), care are ca scop să armonizeze regulile europene și cele ale SUA pentru a 
facilita schimburile comerciale, a genera creștere și locuri de muncă. Slow Food remarcă faptul 
că în sectorul agro-alimentar doar câteva mari companii industriale de producție vor beneficia 
de promisa creștere și toate acestea în dauna micilor producători pe scară mică, ce 
caracterizează peisajul economic și sociocultural. Armonizarea normelor poate să continue 
impulsionarea discuțiilor privind o abordare comună în ce privește etichetarea și OMG. Se poate 
anticipa un acord dezechilibrat care favorizează în special marile companii exportatoare, care 
va permite apoi ca guvernele să fie chemate în instanță de către corporații, în fața unor instanțe 
de arbitraj private, dacă legile sau politicile lor ar afecta profiturile companiilor. Slow Food aderă 
din această cauză la campania STOP TTIP în coaliție cu alte organizații ale societății civile din 
întreaga Europă.  
 
Solul. Solul este o resursă naturală vitală, de care depinde viața întregii planete. Acesta stă la 
baza multor servicii ecosistemice care să permit și guvernează viața pe Pământ: produce 
aproximativ 99% din produsele alimentare pentru consum uman; filtrează apa de ploaie și o 
pune din nou în circulație potabilă și curată; controlează clima și este o rezervă cheie de carbon 
și de biodiversitate. În ciuda valorii imense pentru omenire, solul este în pericol. Pentru a 
genera câțiva centimetri de sol fertil, de fapt, este nevoie de o mie de ani. Dar solul este 
subiectul multor procese de degradare: eroziunea, contaminarea, salinizarea, sistemul de 
închidere, aproape toate - direct sau indirect - cauzate de activitățile umane. În special, 
industrializarea agriculturii a contribuit profund la sărăcirea solurilor, mai ales în țările 
occidentale, reducând drastic materia organică și, prin urmare, fertilitatea. Până acum nu a fost 
făcut nimic concret pentru a aborda pierderea fertilității cauzată de creșterea uriașă a producției 
agricole și animale, cu consecințe dezastruoase. În opinia Slow Food, pentru a aborda 
degradarea terenului este nevoie de o schimbare fundamentală de paradigmă, cu trecerea de la 
agricultura convențională, prevalentă astăzi, la agroecologia agrară, atentă la conservarea 
biodiversității și punerea în valoare a teritoriului. O abordare care include, de asemenea 
integrarea inovațiilor tehnologice adecvate pentru diferite contexte. 
 
Proiecte Slow Food co-finanţate de Uniunea Europeană: 
 
ESSEDRA (Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas, 
Dezvoltarea Socio-Economică a Zonelor Rurale, Sustenabilă faţă de Mediu).	   Proiectul 
ESSEDRA finanţat de Comisia Europeană, a fost lansat în decembrie 2012 pentru a promova 
dezvoltarea rurală şi fermierii pe scară mică din Balcani şi Turcia, prin repunerea în valoare a 
preparatelor alimentare tradiţionale, a produselor şi speciilor locale şi păstrarea biodiversităţii 
hranei. Proiectul a urmărit să implice comunităţile locale în protejarea mediului, în special în 
apărarea biodiversităţii şi susținerea produselor alimentare în pericol de dispariţie, limitarea 
schimbărilor climatice şi garantarea unui mod de trai sustenabil pentru comunitățile locale din 
aria geografică respectivă. Pentru mai multe informaţii: http://www.essedra.com/  
 
Hrană pentru nouă miliarde. Finanţat de către Comisia Europeană, proiectul a fost lansat la 
începutul anului 2014 ca parte a programului “Actorii non-publici şi autorităţile locale în 
dezvoltare”. Obiectivul său principal este să crească nivelul de conştientizare al publicului cu 
privire la problemele dezvoltării. Este focalizat pe rolul cheie al Europei în reformarea sistemului 
global al hranei într-un mod care să asigure tuturor dreptul la hrană. Partenerii din proiect 
intenționează să crească implicarea consumatorilor, a companiilor și a decidenților politici din 12 
ţări membre ale UE în promovarea unor politici mai corecte şi sustenabile pentru susţinerea 
producătorilor agricoli pe scară mică şi asigurarea securităţii alimentare. Proiectul este condus 
de OXFAM Italia și prevede o mai strânsă colaborare între OXAFAM și Slow Food Italia.  
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SA.SOL.NO (Solar Salt Culture in Nouadhibou). În Mauritania, pentru a obține icre de pește 
lumânare (Prezidium Slow Food) un produs 100% local – lipsea un ingredient: sarea. Din acest 
motiv Slow Food, în colaborare cu ONG-ul mauritanian Mauritanie 2000 și asociația franceză 
Univers-sel, au lansat un proiect care are ca scop dezvoltarea utnui lanț de producție artizanală 
de sare marină de calitate, în Nouadhibou, Mauritania. Proiectul prevede realizarea unei mine 
de sare care implică 100 de producători, în majoritate femei, prin asta urmărindu-se crearea 
unui model de generare de venituri care folosește o resursă naturală, cu respectul cuven pentru 
mediu. Producția tehnică și procesul de transformare sunt însoțite de sesiuni de pregătire și 
consolidare și îmbunătățire a aptitudinilor producătorilor implicați. Pe lângă formarea 
profesională clasică, se adaugă acțiuni de formare în teren, degustări și vizite de schimb de 
experiență. Producătorii au participat la evenimente internaționale ale Slow Food, Salone del 
Gusto în 2014 și Slow Fish 2015.	  
 
G.Lo.B (Local Governance for Biodiversity). Proiectul are ca scop să susțină trei autorități 
locale din țări de limbă portugheză (provincia Bahia din Brazilia, provincia Namibia din Angola și 
provincia Maputo din Mozambic) în definirea și implementarea de politici publice pentru a 
proteja și da valoare agrobiodiversității, în acest fel acționând pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale populației și reducerea vulnerabilității economice și sociale a micilor producători. Rolul 
partenerilor italieni ai proiectului (Regiunea Veneto, Fundația Veneția, COSPE, și Fundația Slow 
Food pentru Biodiversitate) este de a oferi sprijin în domeniul lor de competență, oferind 
actorilor implicați programe specifice de formare și asistență tehnică. În mod specific Fundația 
Slow Food va identifica, de exemplu, produsele tradiționale și locale, comunitățile hranei, și 
Prezidii Slow Food în cele trei zone.	  
 
Pentru a informa publicul cu privire la politicile europene şi pentru a disemina documentele de 
poziţie ale Slow Food a fost creată platforma http://www.slowfood.com/sloweurope/en/. 


