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ПРЕС РЕЛІЗ 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОРГАНІЧНИЙ РУХ ВИСЛОВЛЮЄ СОЛІДАРНІСТЬ З 
УКРАЇНСЬКИМИ ОРГАНІЧНИМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ 
ВИРОБНИКАМИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОРГАНІЧНОМУ КОНГРЕСІ  
 
БОРДО, ФРАНЦІЯ, 16 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ – Сьогодні, перед початком Європейського органічного конгресу 
2022, європейський органічний рух висловив солідарність з українськими сільськогосподарськими 
виробниками. На відкритті конгресу представники українського органічного руху заявили, що 
відновленням України повинно стати не повернення до довоєнного стану, а повноцінна перебудова та 
інтеграція у європейську спільноту, виходячи з принципів сталого розвитку та з урахуванням 
Європейського зеленого курсу.    
 
Катерина Шор, представниця українських членів IFOAM Organics Europe, зазначила: «Відновлення 
української продовольчої системи має спиратися на принципи агроекології. Ми розуміємо, що 
продовольча безпека є в центрі уваги як в Україні, так і в усьому світі.  Проте війна в Україні демонструє 
вразливість інтенсивного виробництва і довгих ланцюгів постачання. Ми бачимо, що великі тваринницькі 
господарства є не лише легкою мішенню для авіаударів та артилерії, а й дуже чутливими до перебоїв з 
постачанням електроенергії та порушень ланцюгів постачання. Довгі ланцюги постачання також роблять 
продовольчу систему дуже чутливою до можливих перепон на шляху постачання на великі відстані, 
збільшуючи виробничі витрати, використання ресурсів та вуглецевий слід.  Перехід до місцевих та сталих 
продовольчих систем може забезпечити місцевим виробникам стабільний дохід, знизити ціни на харчові 
продукти, їх вуглецевий слід, підвищити якість їжі та продовольчу безпеку на місцевому та регіональному 
рівнях. Ми надзвичайно вдячні тим виробникам, які, незважаючи на складну ситуацію, продовжують 
працювати, дотримуючись принципів органічного виробництва. І ми б хотіли їх підтримати!»  
 
Філіпп Лассалль Сент-Жан, президент INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, продовжив: «На європейському, 
національному на регіональному рівнях ми б хотіли висловити міцну солідарність з органічним сектором 
України, фермерами і компаніями, які потребують допомоги, яким потрібно вирощувати урожай і  
виробляти продукцію. Тут в Бордо українська делегація є нашими гостями, і ми справді підтримуємо 
платформу «Органічна Ініціатива», яка залучає фінансову допомогу у відповідь на запити українських 
органічних виробників. Ми вважаємо, що ми вже маємо бути готові до співпраці у повоєнний період, щоб 
зберегти і розвивати органічне виробництво в країні і разом досягти європейських цілей щодо збільшення 
частки органічних земель до 25% у 2030 році».      
 
Едуардо Коко, директор  IFOAM Organics Europe, додав: «Органічний рух відкидає заклики призупинити 
дію законодавства в сфері охорони довкілля і  забути про зміни клімату та втрату біорізноманіття через цю 
війну. Ця криза, як і пандемія раніше, та інші майбутні кризи мають зміцнювати рішучість ЄС, спрямовану 
на те, щоб зробити нашу продовольчу систему більш стійкою відповідно до планетарних масштабів, та 
повернути нашу економічну модель до балансу з природою. Органічне землеробство – це план 
агроекологічної та соціальної моделі сільського господарства, що не залежить від зовнішніх ресурсів, є 
більш стійким, справедливим, корисним, наукомістким та базується на коротших ланцюгах постачання.   
Європейські країни повинні краще підтримувати цей перехід до агроекології, а не прагнути захистити 
агропромислову модель, що є крихкою та залежною від світового імпорту та експорту, викопного палива 
та некругових ресурсів». Він продовжив: «Стратегія ЄС «Від ферми до виделки» встановлює вірні середньо- 
та довгострокові цілі для забезпечення продовольчої безпеки в непевному та нестійкому світі і 
залишається єдиним актуальним напрямком політики для трансформації нашої продовольчої системи.  
Коротші та краще структуровані ланцюги постачання можуть зменшити рівень спекуляції та волатильність 
цін. Зміна локалізації та диверсифікації нашої продовольчої системи  у поєднанні зі змінами у харчуванні 
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та зниженням інтенсивності тваринництва можуть зменшити залежність від імпорту кормових зернових та 
бобових, як окреслено сценаріями переходу до агроекології  (див. публікацію Інституту стійкого розвитку 
та міжнародних відносин (IDDRI) «Десять років для агроекології» (англ. «Ten Years for Agroecology»). 
 
Для більш детальної інформації зв’яжіться з: 
Катериною Шор, національною координаторкою проєкту «Органічна торгівля заради розвитку у Східній 
Європі»  (OT4D) 
+49 160 914 68987, kateryna.shor@gmail.com 

або відвідайте сайт www.organicinfo.ua 
 
Івою Беркманс (Eva Berckmans), менеджеркою з комунікацій IFOAM Organics Europe  
+32 2 416 52 32, eva.berckmans@organicseurope.bio 

або відвідайте сайт www.organicseurope.bio 
 
Марін Вейрі (Marine Veyries), менеджеркою з комунікацій INTERBIO Nouvelle-Aquitaine  
+33 6 69 79 69 93, communication@interbionouvelleaquitaine.com 

або відвідайте сайт www.interbionouvelleaquitaine.com 
 
IFOAM Organics Europe – це європейська парасолькова організація виробників органічної харчової 
продукції та органічного сільського господарства, що має майже 200 членів у 34 країнах Європи. Наша 
робота охоплює весь органічний виробничо-збутовий ланцюг і виходить за його межі – від фермерів та 
переробних підприємств, представників роздрібної торгівлі, органів сертифікації, консультантів, трейдерів 
та дослідників до органів із захисту довкілля та споживачів. У 2022 році IFOAM Organics Europe 
виповнюється 20 років, IFOAM Organics International - 50 років, а IFOAM Asia - 10. Святкуймо рік органічного 
виробництва разом! 
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