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Protesty rolników. Nie pozwolimy wybić świń!
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Data: 18 lipca 2018

Protesty rolników nie ustają. Tym razem gospodarze strajkowali w Dawidach
w województwie lubelskim. Zdaniem protestujących w ich miejscowości mają
zostać wybite zdrowie świnie. – Nie ma na to zgody! – mówili twardo rolnicy.
Problemy rolników rozpoczęły się po wykryciu w jednym z gospodarstw w gminie Parczew ogniska
ASF. Według gospodarzy wojewódzki lekarz weterynarii nakazał ubój świń we wszystkich stadach
graniczących z tym gospodarstwem.

Z powodu wirusa ASF zlikwidowanych zostało tysiące chlewni.
fot. Fotolia

Protesty rolników trwają!
Hodowcy zapowiedzieli, że nie godzą się na wybicie zdrowych ich zdaniem zwierząt. 150
rolników zablokowało samochód, którym jechali weterynarze do jednego z gospodarstw.
Domagali się, żeby przyjechał do nich wojewoda i weterynarz wojewódzki. Żądali dowodów na to, że
stada, które mają zostać zlikwidowane są zarażone wirusem ASF.
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Będziemy pilnować gospodarstw!

Protesty rolników organizowane są w całej Polsce. 13 lipca obył się strajk w Warszawie.

Protest rolników w Dawidach wspiera Stowarzyszenie Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw.
– Musimy pokazać, że będziemy pilnować tych gospodarstw, gdzie zdrowe świnie
przeznacza się na ubój! Do niedawna nie zdawałem sobie sprawy z tego czym jest wirus ASF!
Teraz widzę na własne oczy łzy poszkodowanych ludzi! – mówił Michał Kołodziejczak, ze
Stowarzyszenia Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw.

Wspólne protesty rolników
Trwają wspólne protesty producentów warzyw, owoców i hodowców świń. Gospodarze domagają się
podniesienia niskich cen w skupach, zahamowania importu warzyw i owoców z zagranicy oraz
większej pomocy państwa w walce z wirusem ASF i szybszej wypłaty odszkodowań.
W piątek 13 lipca odbył się największy wspólny rolniczy strajk w Warszawie. Gospodarze
zapowiedzieli na nim kolejne akcje protestacyjne. – Jeśli władza nie zacznie rozmawiać z nami
zorganizujemy dużą akcję, jakiej jeszcze nie było w Europie. Zaskoczymy wszystkich – mówił
podczas protestu w stolicy Michał Kołodziejczak, ze Stowarzyszenia Polskich Producentów
Ziemniaków i Warzyw.
Przeczytaj więcej o rolniczym strajku w Warszawie!
Rolnicy protestują! Co na to resort rolnictwa? Przeczytaj więcej!
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