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Szanowni Państwo,  

Szanowni Przedstawiciele i Przedstawicielki Ministerstwa 

 

Anna Spurek, COO Green REV Institute 

 

Reprezentuję Green REV Institute, zielony think tank.  

 

Chciałabym przedstawić dwie kluczowe kwestie: 

 

1. W Planie Strategicznym znajdują się odniesienia do strategii unijnych: Europejskiego 

Zielonego Ładu, Farm to Fork, Strategii Bioróżnorodności. Muszę się odnieść do 

stwierdzenia, że strategie te sugerują czy promują wzrost spożycia ryb. Jest to duże 

uproszczenie.  

 

Funkcjonuje powszechne przekonanie, że ryby hodowlane mają niski ślad węglowy. 

W rzeczywistości jest to jednak złożona kwestia. W dyskusji w Komitecie Doradczym 

ds. Akwakultury i w dokumencie przedstawiającym stanowisko w sprawie śladu 

klimatycznego z 2021 r.  pojawiło się niezwykle ważne sformułowanie: „Całkowita 

emisja gazów cieplarnianych (GHG) na kilogram jadalnego mięsa na wyjściu  

z akwakultury rybnej jest podobna do emisji w przypadku produkcji mięsa świni  

i mięsa kurczaków brojlerów, chociaż̇ mogą̨ występować́ istotne różnice.” Jest to 

stanowisko uzgodnione przez przedstawicieli i przedstawicielki zainteresowanych 

stron z całej Europy. AAC posiada również stanowisko w sprawie polityki promocji  

w rolnictwie, w tym odniesienie do diet roślinnych oraz zalecenie, że systemy 

promocji powinny dotyczyć tych produktów, które przyczyniają się do osiągnięcia 

celów Zielonego Ładu. Dzisiaj dyskusja dotycząca diet zrównoważonych to dyskusja 

o dietach roślinnych i przechodzeniu na diety roślinne. 
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2. Zaledwie w zeszłym tygodniu, dzięki pracy koalicji, w której działamy: Aquatic 

Animal Alliance ONZ / FAO przyjęło Deklarację Szanghajską. Cytuję:  

"Uznając, że rozwijanie akwakultury w sposób zrównoważony i sprawiedliwy 

wymaga holistycznego podejścia, które ceni zdrowie i dobrostan zarówno ludzi, jak  

i zwierząt, a ponadto uznając, że działania w zakresie akwakultury powinny być 

prowadzone w sposób zapewniający zdrowie i dobrostan ryb hodowlanych poprzez 

minimalizację stresu, zmniejszenie ryzyka chorób ryb i utrzymanie zdrowego 

środowiska hodowlanego we wszystkich fazach cyklu produkcyjnego." 

 

Historycznie, ryby były zawsze pomijane w rozmowach o dobrostanie zwierząt. 

Teraz, po raz pierwszy, FAO wydała wytyczne wysokiego szczebla, które obejmują 

także dobrostan ryb. Dlatego apelujemy, aby Program dla Rybactwa uwzględniał 

konkretne, precyzyjne zapisy i zalecenia w kontekście dobrostanu ryb hodowlanych  

i wskazywał, że są to istoty czujące, wymagające ochrony. 

 

Podsumowując, aby zrealizować cele Green Deal/ Europejskiego Zielonego Ładu 

musimy promować działania związane ze zmianą diety i przechodzeniem na 

zrównoważone diety roślinne. Aby realizować nasze zobowiązania wobec wszystkich 

zwierząt tzw. hodowlanych musimy wyraźnie wskazywać na ich potrzeby jako istot 

czujących i odczuwających cierpienie, ból i stres. 
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