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LIST OTWARTY – POPARCIE dla rolników broniących swojego warsztatu pracy, 
bezpieczeństwa socjalnego swoich rodzin i bezpieczeństwa żywnościowego 
Polaków.

Zdecydowanie popieramy rolników walczących o swoje przetrwanie, o swoje warsztaty 
pracy i którzy nie pozwalają na utylizację zdrowych świń. Żądamy natychmiastowego 
wstrzymania likwidacji i utylizacji świń będących ich własnością. 

Żądamy podjęcia NATYCHMIASTOWYCH działań w celu likwidacji PRAWDZIWEJ przyczyny 



afrykańskiego pomoru świń, który stanowi duże zagrożenie dla polskiej wsi i gospodarki. 
Żądamy podjęcia NATYCHMIASTOWYCH działań w celu UDOKUMENTOWANIA PODSTAWY 
likwidacji stad świń w gospodarstwach rodzinnych rolników.  
Żądamy podjęcia NATYCHMIASTOWYCH DZIAŁAŃ przez Związki Łowieckie w celu 
likwidacji i utylizacji dzików, źródła zagrożenia w określonym rejonie występowania wirusa 
jak również na terytorium całej Polski.
Żądamy ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI LOKALNYMI i LOKALNYMI ROLNIKAMI i 
służbami weterynaryjnymi, związkami zawodowymi rolników i związkami łowieckimi w celu
PILNEGO usunięcia prawdziwej przyczyny ASF.

Hodowla świń w gospodarstwie rolnym małym i średnim to zabezpieczenie socjalno- 
bytowe dla rodziny rolnika i racjonalne gospodarowanie płodami rolnymi przez 
minimalizację wytwarzania w gospodarstwie odpadów biologicznych i marnotrawstwa 
żywności. W tej sprawie człowiek, rolnik jest najważniejszy i źródło utrzymania jego 
rodziny. 

Tymczasem Rząd RP zamiast pomagać polskim rolnikom wspiera korporacje, które (dzięki 
przychylności kolejnych rządów) już mocno zagościły w Polsce. 

NP. Smithfield Polska to grupa firm działających w Polsce w łańcuchu produkcji żywności 
pochodzenia zwierzęcego, kontrolująca przebieg produkcji „od pola do stołu”.
Smithfield Polska należy do Grupy Smithfield Foods, Inc. (USA), której głównym 
udziałowcem jest WH Group notowana na giełdzie w Hongkongu. Firmy te tworzą grupę 
będącą największym producentem wieprzowiny na świecie...
Smithfield Polska tworzą:
Animex Foods Sp. z o.o. sp. k. – producent mięsa wieprzowego (!), drobiowego oraz 
wysokiej jakości przetworów mięsnych pod tak znanymi markami jak: Krakus, Morliny, 
Morlinki, Berlinki, czy Mazury.
Agri Plus Sp. z o.o. – prowadząca działalność w zakresie hodowli (!) trzody chlewnej.
Agri Plus Sp. z o.o. Oddział Paszowy – zajmująca się produkcją pasz(!).

A jeśli już Smithfield zaproponuje coś naszym rolnikom to na niewolniczych warunkach.
http://www.smithfield.pl/o-nas/o-firmie/ 

Kolejny przykład to Danish Crown, który jest jedynym właścicielem Sokołowa.
Danish Crown to duńska firma przetwórstwa spożywczego, która zajmuje się przede 
wszystkim przetwórstwem wieprzowiny (!) oraz wołowiny. Jest największym w Europie 
producentem wieprzowiny.
SPF-Denmark jest największą na świecie firmą zajmującą się przewozem (!) świń. W ciągu 
roku jej flota przewozi łącznie 15 milionów świń.
 http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/danish-crown-jest-zielone-swiatlo-na-
przejecie-spf-denmark,130493.html 

Szanowni Państwo, 
Nie ma na to zgody polskiego społeczeństwa na to aby korporacje zmuszały nas
do jedzenia żywności, która powoduje liczne choroby. Chcemy dobrej żywności 
od dobrych rolników bez ogromnej ilości chemii, hormonów i GMO

Dodatkowo żądamy odwołania przepisów, na podstawie których rolnik 
- nie może żywić świń zielonką lub ziarnem z własnych pól, 



- nie może używać ściółki z własnych pól
- nie może trzymać świń w tej samej oborze co np krowy,

 musi ogrodzić gospodarstwo betonowym płotem.

Oczekujemy natychmiastowego oświadczenia o podjętych procedurach w celu 
likwidacji zagrożenia, a nie nękania i niszczenia polskiego rolnika i jego 
warsztatu pracy.
Dosyć przepisów, które przyczyniają się do dalszej  likwidacji produkcji trzody 
chlewnej w małych i średnich gospodarstwach!!! Dosyć przepisów, które 
przyczyniają się do likwidacji małych i średnich gospodarstw rodzinnych.

Z poważaniem, 

Anna Bednarek, Stowarzyszenie BEST PROEKO, prezes, Stowarzyszenie Polska Wolna od
GMO
Jadwiga Łopata-Wietrzna, gospodarstwo edukacyjnego EKOCENTRUM ICPPC, laureatka 
ekologicznego Nobla, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC 
Jolanta Dal, rolniczka i radna, gospodarstwo „Ohanadal”, Osławica, woj. podkarpackie
Waldemar Dal, rolnika, gospodarstwo „Ohanadal”, Osławica, woj. podkarpackie
Edyta Jaroszewska Nowak, rolniczka, gospodarstwo BIOEDEN, Kluczkowo, prezes 
stowarzyszenia EKOLAND o/Zachodniopomorski, woj, zachodniopomorskie
Józef Nowak, rolnik, gospodarstwo BIOEDEN, Kluczkowo, woj, zachodniopomorskie

Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT,
prezes
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Tadeusz Rolnik, rodzinne gospodarstwo rolne, firma rodzina, podkarpackie

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114,  biuro@icppc.pl
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl


