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Každý 
z nás má 

právo na kvalitní, 

zdravé potraviny - má 

možnost ovlivnit, jaké jídlo 

budeme jíst.

POTRAVINOVÁ 
SUVERENITA
PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ!

Každý, kdo má zájem o osud našeho venkova, zemědělství 
i potravin a chce se zapojit do tvoření, je vítán za člena 
Iniciativy potravinové suverenity!

WWW.POTRAVINOVASUVERENITA.CZ 
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Kdo jsme?
... neformální sdružení organizací i jednotlivců
... propojená síť pracovních skupin,

Co děláme?
...prosazujeme potravinovou suverenitu jako politický koncept přístupu k zemědělství
a potravinářství v ČR i v Evropě.
...propojujeme jednotlivé aktéry potravinové suverenity v ČR.
...pořádáme Fórum potravinové suverenity, kde se jednou ročně setkávají zemědělci, 
aktivisté, spotřebitelé a sdílejí své nápady, potřeby, radosti i strasti tvorby místního 
potravinového systému 
...pomáháme ke vzniku a rozvoji aktivit podporujících potravinovou suverenitu
- např. hnutí komunitou podporovaného zemědělství, snahy o svobodu osiv, atd.
...jsme spojka iniciativ potravinové suverenity v zahraničí.

Iniciativa potravinové suverenity

Leták vydala PRO-BIO LIGA v rámci projektu Ekoporadny Praha, který je finančně podpořen Hlavním městem Praha.



Nové zemědělství
Přizpůsobivé a odolné zemědělství, které poskytuje zdravé a bezpečné 
potraviny pro všechny lidi v Evropě a současně chrání biodiverzitu a přírodní 
zdroje a zajišťuje životní pohodu zvířat. Takové zemědělství je ekologické! 

Nové cesty jídla
Krátké, lokální potravinové řetězce, podpora rozmanitých tržních cest 
založených na vzájemnosti, spravedlivých cenách, zkrácení cesty jídla a 
budování blízkých vztahů mezi těmi, kdo jídlo produkují a těmi, kdo jej jedí!

Smysluplná práce v zemědělství
Férové pracovní i sociální podmínky pro všechny, kdo pracují na vzniku a 
cestách našeho jídla. Podpora rodinných hospodářství a statků jako míst pro 
smysluplnou a dobře placenou práci na venkově. 

Sdílení společného bohatství
Půda, voda, ale i osiva či dokonce znalosti a vědomosti nejsou zboží, ale 
společné bohatství, je třeba je rozvíjet a užívat svobodně a odpovědně, tak aby 
k nim měl přístup každý.

Odpovědná politika
Právní rámec, který šetrným hospodářům zaručí stabilní a spravedlivé 
podmínky pro péči o půdu, krajinu, zvířata i lidi. 
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