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30 września w Warszawie odbył się protest rolników przeciwko ustawie
o ochronie zwierząt. Uczestniczyli w nim nie tylko producenci rolni, ale także
organizacje i związki rolnicze, myśliwi, oraz politycy. Wszyscy uczestnicy
zgodnie twierdzą, że wprowadzenie ustawy doprowadzi do wielkiego kryzysu,
który dotknie nie tylko rolnictwo.

Protest rolników przeciwko ustawie w formie pogrzebu polskiego
rolnictwa
Organizatorem protestu było Pogotowie Strajkowe Polskiego Rolnictwa, które reprezentowało prawie
50 organizacji i związków branżowych.
Do Warszawy przejechało kilka tysięcy rolników, którzy zgromadzili się na Placu Trzech Krzyży
w Warszawie. Protest rolników przeciwko ustawie rozpoczął się o godz. 10.
Rolników wspierali jednocześnie uczestnicząc w proteście np.:
przedstawiciele Agrounii z Michałem Kołodziejczakiem na czele
Jacek Zarzecki – prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła
Mięsnego
Szczepan Wójcik, a także Marek Miśko
Renata Beger – Polski Związek Zawodowy Rolnictwa „Wyzwolenie”
Sławomir Izdebski, szef rolniczego OPZZ
przedstawiciele PFHBiPM
Polska Izba Mleka
NSZZ RI Solidarność wraz z przewodniczącą Teresą Hałas
Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt
grupy hodowlane, a także organizacje kynologiczne
politycy z różnych partii jak np.: Konfederacja i PSL
Uczestnicy protestu po wstępnych przemówieniach udali się pod Sejm. Na czele przemarszu znalazły
się wieńce pogrzebowe i trumny symbolizujące pogrzeb polskiego rolnictwa.
Protest rolników przeciwko ustawie następnie pomaszerował pod pałac prezydencki. W tym miejscu
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przedstawiciele rolników spotkali z prezydentem Andrzejem Dudą.
Prezydent spotkał się także w tym dniu z przedstawicielami Porozumienia Rolniczego, o czym można
przeczytać na stronie prezydent.pl

Spotkanie prezydenta z delegaturą Komitetu Protestacyjnego
Rolników
Podczas spotkania z Prezydentem RP omawiane były szczegóły dotyczące procedowanej
w parlamencie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.
Michał Kołodziejczak (lider Agrounii) na profilu Facebook Fundacji w następujący sposób
podsumował spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą:
,, Po spotkaniu z Andrzejem Dudą proste wnioski: ideologia ponad merytoryką,
jedyne rozwiązanie to ulica. Trzeba wyznaczyć granice temu szaleńczemu pędowi
Prawo i Sprawiedliwość.”

Protestujący rolnicy zapowiadają kolejny strajk, który odbędzie się dokładnie za dwa tygodnie.
To nie pierwszy protest rolników w tym roku, wcześniej informowaliśmy was o Proteście producentów
trzody chlewnej w województwie łódzkim!
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