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STRESZCZENIE
Po szantażowaniu Europy eksportem ropy i gazu, Rosja próbuje
szantażować świat żywnością. Blokując ukraińskie porty i
wstrzymując eksport zboża na rynki światowe, Putin wykorzystuje
zagrożenie głodem w krajach Globalnego Południa jako narzędzie
wywierania nacisku na złagodzenie sankcji.
Nie możemy ulec szantażowi, ale nie możemy też pozwolić, by
ludziom w narażonych krajach rozwijających się groził głód.
Dlatego jako RePlanet wzywamy Unię Europejską do podjęcia
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natychmiastowych i ambitnych działań w celu uwolnienia dostaw
żywności i przeciwstawienia się Putinowi. W niniejszym raporcie
przedstawiono te ważne działania i zaproponowano sposoby
rozwiązania tego pilnego kryzysu oraz osiągnięcia korzystniejszych
rezultatów w dłuższej perspektywie czasowej.
Po pierwsze i najważniejsze, przyłączamy się do społeczności
międzynarodowej, wzywając Federację Rosyjską do
natychmiastowego zniesienia blokady ukraińskich portów. Nie
jest zaskakujące, zważywszy na zbrodnie wojenne i agresję Rosji
na Ukrainie, ale nadal nie do przyjęcia, że miliony ton niezwykle
potrzebnego zboża marnują się w ukraińskich magazynach, ponieważ
żywność ta nie może być eksportowana drogą morską z powodu
blokady Putina.
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Po drugie, jeśli Rosja pozostanie nieugięta, Europa musi zmienić
swoje postępowanie, aby uwolnić dostawy żywności i wywrzeć
presję na obniżenie cen światowych. W pierwszej kolejności UE
musi zaprzestać stosowania biopaliw pochodzących ze źródeł,
które mogą być wykorzystane jako żywność lub pasza. Rezygnacja
z biopaliw w UE uwolniłaby 10 milionów ton zboża, a tym samym
od razu częściowo złagodziłaby kryzys. Oburzające jest , że Europa
spala żywność w samochodach, podczas gdy ludzie w krajach
Globalnego Południa głodują. Europa musi także zdecydowanie
zachęcać inne kraje – zwłaszcza Stany Zjednoczone i Brazylię – do
szybkiego odejścia od biopaliw w tym samym czasie.

SWITCH OFF PUTIN

Po trzecie, Europa musi pilnie zachęcać ludzi do stosowania
diety opartej w większym stopniu na produktach roślinnych.
Ograniczenie spożycia mięsa, zwłaszcza wołowiny i wieprzowiny,
może uwolnić duże ilości zboża, co pomoże złagodzić światowy
kryzys żywnościowy, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i
zachować duże połacie ziemi na ponowne zagospodarowanie i
ochronę przyrody. Europejczycy jedzą znacznie więcej mięsa,
niż jest to zdrowe, i przyczyniają się do straszliwych warunków w
uprzemysłowionych gospodarstwach hodowlanych. Zmniejszenie
spożycia mięsa w Europie o połowę mogłoby uwolnić 80 milionów ton
zbóż. Transformacja ta może rozpocząć się natychmiast , a sprzyjać
jej będzie trwający obecnie szybki zwrot w kierunku roślinnych
alternatyw dla mięsa.
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Po czwarte, w perspektywie
średnioterminowej, Unia Europejska
musi znieść antynaukowe
zakazy dotyczące upraw
biotechnologicznych. Powinno to

być wysokoproduktywne
rolnictwo ekologiczne,
skoncentrowane na

jak i genetycznie modyfikowane, które

maksymalizacji produkcji

mogą przyczynić się do zwiększenia

żywności i oszczędzaniu

produktywności i zrównoważenia

gruntów w celu rewitalizacji

uwagę ogólnoświatowy konsensus
naukowy, że takie uprawy są tak
samo bezpieczne jak wszystkie
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Ogólnym celem Europy musi

objąć zarówno uprawy transgeniczne,

europejskiego rolnictwa. Biorąc pod
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NASZA WIZJA

znacznej części powierzchni
kontynentu, sekwestracji
dwutlenku węgla i przywrócenia
różnorodności biologicznej.
Wizja ta musi mieć podłoże

inne, nie ma usprawiedliwienia dla

naukowe, a nie opierać się

dalszego ulegania zastrzeżeniom

na arbitralnych wyborach

małej, ale głośnej mniejszości wobec

dokonanych w przeszłości.

nowych technologii hodowli roślin.

RePlanet popiera działania na

Naukowcy szacują 20% wzrost
plonów zarówno w przypadku upraw
transgenicznych, jak i genetycznie
modyfikowanych, co oznaczałoby

rzecz żywności bezrolnej, takie
jak produkcja białek w oparciu
o precyzyjną fermentację i
inne wegańskie alternatywy
dla produkcji zwierzęcej.

wzrost większy, niż łączny eksport

Wierzymy, że dzięki technologii

pszenicy z Rosji i Ukrainy.

wspieranej przez państwo
Europa może zdrowo wyżywić
swoją populację, wykorzystując
znacznie mniej ziemi.

Wreszcie, Europa musi ponownie rozważyć zapisy swojej strategii
„Od pola do stołu” (Farm to Fork). Biorąc pod uwagę, że systemy
organiczne są znacznie mniej wydajne niż konwencjonalne, dążenie
do tego, aby jedna czwarta rolnictwa w Europie była organiczna,
mogłoby zmniejszyć produkcję zbóż o około 20 milionów ton i
doprowadzić do zwiększenia powierzchni upraw na kontynencie lub
za granicą, co potencjalnie zagrażając lasom deszczowym w krajach
takich jak Brazylia. Nie należy również podejmować kolejnych działań
zmierzających do włączania do produkcji większej ilości terenów
zrenaturyzowanych, nawet w celu zaradzenia bezpośredniemu
kryzysowi, któremu można lepiej zaradzić poprzez eliminację
biopaliw, ograniczenie pasz dla zwierząt na rzecz diety opartej na
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produktach roślinnych oraz zwiększenie wydajności europejskiego
rolnictwa.
Uważamy, że nawet w kontekście bezpośredniego kryzysu na Ukrainie
należy skupić się na tym długoterminowym celu. Jednak w sytuacji,
gdy dziesiątki milionów ludzi na całym świecie jest zagrożonych
klęską głodu, najpilniejszym problemem jest dostarczenie żywności
tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Europa musi wspierać
Światowy Program Żywnościowy, aby nie dopuścić do pogłębienia
się klęski głodu. Jeśli zboże z Ukrainy będzie dostępne, powinno
zostać natychmiast przekazane na ten cel do WFP.
Europa zawiodła już Ukrainę na zbyt wiele sposobów. Jak opisaliśmy
w naszym raporcie “Wyłączyć Putina”, Europa nadal wysyła Putinowi
miliardy za ropę i gaz. Niektórzy przywódcy europejscy starają się
nagrodzić rosyjską agresję, sugerując Ukrainie oddanie terytorium
przejętego siłą. Nie możemy ponownie zawieść Ukrainy, pozwalając
Putinowi na wykorzystywanie głodu w krajach Globalnego Południa
jako sposobu na uzyskanie złagodzenia sankcji. Musimy pokonać
Rosję i jednocześnie nakarmić świat.
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O REPLANET
RePlanet jest nowo powstałą organizacją pozarządową, która
reprezentuje sieć oddolnych organizacji w całej Europie. Kierują się
one szukaniem opartych na nauce rozwiązań problemu zmian klimatu,
zanikania bioróżnorodności i konieczności eliminacji ubóstwa.
Walczymy o rozkwitający świat przyrody i rozkwitający świat ludzki.
Pozwolą na to radykalnie lepsze polityki, technologie i strategie.
Musimy robić wiele rzeczy naraz: wykorzystać czyste źródła energii
i odwrócić zmiany klimatyczne, zreformować produkcję żywności
i oszczędzać ziemię. Przywrócić utracone gatunki i renaturyzować
ekosystemy. Wspierać aspiracje krajów rozwijających się.
RePlanet jest częściowo wspierany przez dotacje od prywatnych
fundacji charytatywnych, które podzielają nasze wartości, częściowo
przez indywidualne darowizny i czas poświęcony przez naszych
wolontariuszy w każdym kraju członkowskim. RePlanet nie przyjmuje
żadnych środków od przemysłu i korporacji.
de l’industrie ou des entreprises.

A U TO R R A P O R T U

Mark Lynas jest autorem licznych książek o tematyce ekologicznej.
Jego najnowsza to Our Final Warning: Six Degrees of Climate
Emergency. Współzałożyciel RePlanet , doradza również byłemu
prezydentowi Malediwów Mohamedowi Nasheedowi w sprawach
klimatu i współpracuje z 55-osobowym Climate Vulnerable Forum.
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K RY Z Y S Ż Y W N O Ś C I OW Y
Według Światowego Programu Żywnościowego ONZ „konflikt na
Ukrainie potęguje to, co bez tego jest rokiem katastrofalnego głodu,
wyzwalając falę większego głodu, która rozprzestrzenia się na całym
świecie”. Szoki klimatyczne również powodują dotkliwy głód, ponieważ
zbiory nie udają się z powodu intensywnych susz i upałów, a kraje
nakładają kontrole eksportu, aby zabezpieczyć krajowe zapasy
żywności.
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W najnowszym raporcie „Hunger Hotspots” WFP stwierdza, że „49
milionom ludzi w 46 krajach może grozić klęska głodu lub warunki
zbliżone do klęski głodu, jeśli nie otrzymają natychmiastowej pomocy
ratującej życie i środki do życia”. Wśród nich jest „łącznie 750 tys.
osób, którym już teraz grozi głód i śmierć w Etiopii, Jemenie, Sudanie
Południowym, Somalii i Afganistanie”.
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WFP nie ma wątpliwości, że winę za to ponosi agresja Rosji
na Ukrainie. W maju dyrektor wykonawczy WFP David Beasley
powiedział:
„Wfossil
tej chwili
silosy
zbożowe na Ukrainie są pełne. W tym
Fig 1: Russian
fuel imports,
2019
samym czasie 44 miliony ludzi na całym świecie głodują. Musimy
otworzyć porty, aby żywność mogła być transportowana do i z
Ukrainy. Świat domaga się tego, ponieważ setki milionów ludzi na
całym świecie są zależne od tych dostaw”.
To nie jest przesada. W ciągu ośmiu miesięcy przed wojną przez
siedem ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wyeksportowano
51 milionów ton zboża. W przeciętnym roku żyzne gleby Ukrainy
produkują wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić 400 milionów
ludzi. Blokada rosyjska spowodowała wzrost cen żywności na świecie
o ponad jedną piątą, sprawiając, że trudności w dostępie do żywności
dla setek milionów najbiedniejszych ludzi na świecie, zwłaszcza w
Afryce Subsaharyjskiej.

Do najważniejszych krajów, do których trafia zboże eksportowane z
Ukrainy i Rosji (która również jest dużym eksporterem), należą Egipt ,
Bangladesz, Pakistan i Indie. Gdy rządy tych krajów wprowadzają
zakazy eksportu, aby chronić swoje krajowe zapasy, zmniejsza to
ilość zboża dostępnego dla jeszcze bardziej narażonych i dotkniętych
brakiem bezpieczeństwa żywnościowego krajów, takich jak Erytrea,
Somalia i Jemen.

S PA L A N I E Ż Y W N O Ś C I
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Ten krytyczny niedobór żywności na świecie sprawia, że jeszcze
bardziej oburzające jest – jak obliczyła organizacja pozarządowa
Transport & Environment – codzienne spalanie przez Europę na
potrzeby transportu samochodowego równowartości 15 milionów
bochenków chleba. Dzieje się tak dlatego, że wymogi dotyczące
biopaliw zmuszają producentów do przerabiania 10 000 ton pszenicy
dziennie na etanol, który ma być rzekomo „odnawialnym” dodatkiem
do benzyny.

Na podstawie najnowszych danych szacujemy, że około jedna piąta
(20%) całkowitego eksportu pszenicy z Ukrainy mogłaby zostać
zastąpiona przez zakończenie przeznaczania europejskiej pszenicy na
etanol do samochodów. Wynika to z faktu, że w 2020 roku 3,3 miliona
ton pszenicy zostało wykorzystane jako surowiec do produkcji
biopaliw w UE, podczas gdy światowy eksport pszenicy z Ukrainy w
2020 roku wyniósł 16,4 miliona ton. W przypadku kukurydzy dane
te wynoszą 6,5 mln ton wykorzystanych w biopaliwach UE, podczas
gdy z Ukrainy wyeksportowano 24 mln ton. Zatem równowartość
27% ukraińskiego eksportu kukurydzy jest spalana w europejskich
samochodach.
Pierwotnym założeniem biopaliw było odejście od paliw kopalnych
na rzecz paliw odnawialnych uprawianych w gospodarstwach rolnych.
Stało się jednak jasne, że po uwzględnieniu efektów pośrednich,
takich jak karczowanie gruntów za granicą i koszty alternatywne
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sekwestracji dwutlenku węgla, biopaliwa nie są lepsze od paliw
kopalnych, a nawet mogą być gorsze. Naszym zdaniem przyszłość
transportu prywatnego to transport elektryczny. Nie ma moralnego
ani nawet klimatycznego uzasadnienia dla spalania żywności w
samochodach, podczas gdy gdzie indziej ludzie głodują.

SWITCH OFF PUTIN

Ogólne koszty środowiskowe związane z biopaliwami są bardzo
wysokie. Podczas gdy bioetanol używa żywności w postaci pszenicy,
cukru i kukurydzy jako surowca, biodiesel wykorzystuje duże ilości
oleju palmowego i rzepakowego. Przy krytycznym niedoborze oleju
słonecznikowego, którego dużym producentem jest także Ukraina,
stosowanie biodiesla z olejów jadalnych jest równie nieuzasadnione
jak wykorzystywanie pszenicy i kukurydzy do produkcji bioetanolu.
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Unia Europejska obliczyła, że konsumpcja biopaliw – które nadal
uparcie nazywa „odnawialnymi” – w Europie w 2018 r. pochłonęła 7,4
mln hektarów ziemi, z czego nieco ponad połowa poza kontynentem.
Są to grunty, które mogłyby zostać wykorzystane do uprawy żywności
dla ludzi lub oszczędzone w celu rewildingu lub sekwestracji
dwutlenku węgla. Natychmiastowe zniesienie nakazów dotyczących
biopaliw w Europie jest ważne nie tylko dla zaspokojenia krytycznych
potrzeb w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego krajów
Globalnego Południa, ale także dla rozwiązania szerszego problemu
ekologicznego.
RePlanet wzywa zatem do natychmiastowego zaprzestania
wykorzystywania zbóż jako surowca do produkcji biopaliw w
Europie.
W Stanach Zjednoczonych sytuacja jest jednak jeszcze gorsza.
Mniej więcej jedna trzecia amerykańskich zbiorów kukurydzy jest
przeznaczana na produkcję bioetanolu – około 5 miliardów z 15
miliardów wyprodukowanych buszli – co podnosi ceny żywności
na całym świecie i wywiera presję na ograniczone tereny uprawne.
Wycofanie nakazów dotyczących biopaliw w Stanach Zjednoczonych
miałoby natychmiastowy wpływ na światowe ceny żywności,

umożliwiając setkom milionów najbiedniejszych ludzi na świecie
zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego Europa musi
również naciskać na zniesienie przepisów dotyczących biopaliw w
USA.
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D I E T Y O PA R T E N A P R O D U K TA C H
RO Ś L I N N YC H
Mniej niż połowa zbóż na świecie – około 48% – jest bezpośrednio
spożywana przez ludzi. Z pozostałej części 11% wykorzystuje się do
produkcji biopaliw (o czym była mowa powyżej), a 41% na paszę dla
zwierząt. Jest to średnia światowa: w krajach uprzemysłowionych
o wysokiej konsumpcji mięsa stosunek ten jest jeszcze bardziej
nierówny. W Europie mniej niż jedna trzecia produkcji zbóż jest
wykorzystywana do bezpośredniego spożycia przez ludzi, a w Stanach
Zjednoczonych tylko 10%.

Biorąc pod uwagę te dane, nie ulega wątpliwości, że jeszcze więcej
ton zbóż można by zaoszczędzić dzięki upowszechnieniu w Europie
diet opartych w większym stopniu na produktach roślinnych. Według
obliczeń organizacji Our World in Data globalne wykorzystanie
gruntów rolnych mogłoby się zmniejszyć o 75%, gdyby wszyscy
przeszli na dietę roślinną. Wraz z rozwojem alternatywnych źródeł
białka i metod precyzyjnej fermentacji wyeliminowanie z diety mięsa,
mleka i jaj będzie coraz łatwiejsze i tańsze.
Jednak nawet bez powszechnego weganizmu, znaczne ograniczenie
spożycia mięsa może uwolnić bardzo duże ilości ziemi uprawnej i
żywności. Przeciętny Europejczyk zjada około 75 kg mięsa rocznie.
Gdyby ograniczyć tę ilość o połowę – do około 37 kg – przyniosłoby
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to nie tylko znaczne korzyści zdrowotne, ale także radykalnie
zmniejszyłoby zużycie zbóż na paszę dla zwierząt.
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Z 274 mln ton zbóż wyprodukowanych w UE 160 mln ton jest obecnie
przeznaczanych na paszę dla zwierząt. Sama pszenica stanowi
40 mln ton paszy dla zwierząt. Zmniejszenie o połowę ilości zbóż
przeznaczanych na pasze dla zwierząt w Europie uwolniłoby zatem
około 80 milionów ton zbóż do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
(Należy pamiętać, że zboża dla ludzi i zboża na pasze nie są tymi
samymi odmianami: zakłada to zmiany w tym, co uprawiają rolnicy).
Przyjmujemy, że różne odmiany pszenicy lepiej nadają się do
spożycia przez ludzi niż na paszę dla zwierząt , a także pomijamy
pasze dla zwierząt produkowane jako produkty uboczne biopaliw i
żywności dla ludzi. Istnieją również inne czynniki, które należy wziąć
pod uwagę, ale to ćwiczenie pozwala przynajmniej zobrazować skalę
problemu.
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H O D OW L A RO Ś L I N
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Europa musi także podjąć większe wysiłki, aby produkować więcej
na własnych gruntach, zamiast importować żywność z zagranicy.
Poleganie na imporcie zmniejsza nasze własne bezpieczeństwo
żywnościowe, stwarza ryzyko wywierania presji na inne kraje,
by wycinały swoje lasy deszczowe, oraz stawia nas w sytuacji
konkurencji z innymi importerami, co prowadzi do wzrostu cen i
zmniejszenia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach globalnego
Południa.
Europa nie uzyskała jednak wzrostu wydajności, osiągniętego w
innych częściach świata, z powodu zakazu stosowania nowoczesnych
technologii uprawy roślin, wykorzystujących narzędzia genetyczne.
Według globalnej metaanalizy średnie korzyści w zakresie wydajności
upraw zmodyfikowanych genetycznie pierwszej generacji wynoszą
22%, przy czym korzyści te są największe w krajach rozwijających
się. Według badania opublikowanego w lutym 2022 r., gdyby Europa
wprowadziła na rynek genetycznie zmodyfikowane uprawy, podobnie
jak Ameryka Północna i Południowa, mogłaby ograniczyć emisję 33
milionów ton gazów cieplarnianych.
Te utracone plony można również wyrazić ilościowo w postaci
tonażu nie wyprodukowanych zbóż. W 2022 r. Europa wyprodukowała
274 mln ton zbóż. W hipotetycznym scenariuszu, 20% wzrost
wydajności w europejskiej produkcji zbożowej, dzięki przyjęciu upraw
zmodyfikowanych genetycznie pierwszej generacji, przyniósłby wzrost
plonów o 55 mln ton, czyli dokładnie tyle, ile wynosił przedwojenny
eksport zboża z Ukrainy.

Podczas gdy uprawy GM pierwszej generacji zapewniają wzrost
plonów ze względu na odporność na owady (zmniejszenie strat
plonów z powodu szkodników, a także ograniczenie stosowania
pestycydów) i odporność na herbicydy (zmniejszenie konkurencji ze
strony chwastów), nowsze technologie edycji genów – szczególnie
w połączeniu z transgenikami – mogą poprawić hodowlę upraw
na wiele sposobów. Zwiększona odporność na suszę i upały dzięki
genetyce molekularnej może pomóc w zwiększyć plony nawet w
sytuacji pogorszenia wpływu zmian klimatu, podczas gdy poprawa
fotosyntezy może bezpośrednio zwiększyć plony. Niedawne badania
transgenicznej pszenicy w Brazylii wykazały średnio 20% wzrost
plonów dzięki genowi odporności na suszę HB4.
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Europa analizuje obecnie, czy pozostać przy dotychczasowych
regulacjach edycji genów, czyli de facto zakazie jakiejkolwiek
produkcji krajowej. Jako RePlanet jesteśmy głęboko przekonani,
że Unia Europejska powinna złagodzić regulacje stosowania
technologii genetycznych w hodowli roślin.
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S T R AT E G I A „ O D P O L A D O S TO Ł U ” ( FA R M
TO F O R K )
Strategia UE „Od pola do stołu” promuje cel, aby do 2030 r. 25%
gruntów rolnych UE było objętych rolnictwem organicznym (obecnie
jest to 7,5%). Jednak założenie, że będzie to ogólnie lepsze dla
środowiska, nie jest poparte naukowo. Jak stwierdzono w artykule
naukowym opublikowanym w 2021 r. w recenzowanym czasopiśmie
Trends in Plant Science, „przejście na dużą skalę na rolnictwo
organiczne w UE może okazać się niekorzystne dla globalnego
zrównoważonego rozwoju”.

SWITCH OFF PUTIN

Powód nie jest trudny do rozpoznania. Rolnictwo ekologiczne jest
uzasadnione odwołaniem do „naturalności”, a nie do jakiegokolwiek
naukowo określonego bilansu szkód i korzyści ekologicznych. Co
więcej, odmowa stosowania syntetycznych pestycydów i nawozów,
choć potencjalnie może być korzystna dla bioróżnorodności w
gospodarstwie, obniża ogólną produktywność, wymagając – przy
wszystkich innych warunkach bez zmian – znacznie większej ilości
ziemi do produkcji tej samej ilości żywności.
Zakaz wykorzystania biotechnologii w uprawach organicznych nie
przynosi żadnych korzyści ekologicznych, co więcej, opiera się
jedynie na emocjonalnym odrzuceniu tego, co dwie dekady temu
niektórzy uważali za nową, ryzykowną technologię. Wykorzystanie
biotechnologii w hodowli roślin może pomóc w ograniczeniu
stosowania pestycydów i nawozów przy jednoczesnym zachowaniu
wysokości plonów, zapewniając korzyści dla wszystkich. Dlatego
„biotechnologiczne uprawy organiczne” mogą być najlepszą
kombinacją ze wszystkich, ale jest odrzucana przez lobby organiczne.
Obecny światowy kryzys żywnościowy, zaostrzony inwazją Rosji
na Ukrainę, stwarza okazję do pilnego ponownego rozważenia tych
anachronicznych przekonań.
W niedawno opublikowanym artykule obliczono spadek całkowitej
produkcji żywności o 40% w porównaniu z poziomem bazowym dla
rolnictwa konwencjonalnego. Jeśli użyjemy tego jako ilustrującego
przykładu (uwaga: w rzeczywistości produktywność będzie różna
dla różnych upraw, a powierzchnia upraw organicznych pszenicy
niekoniecznie wzrośnie proporcjonalnie) spadek produkcji pszenicy
wyniósłby 9 mln ton w oparciu o pierwotną produkcję pszenicy w
2020 r. wynoszącą 123 mln ton. W przypadku kukurydzy, w oparciu o
produkcję 63 mln ton w 2020 r., przejście na 25% uprawę organiczną
zmniejszyłoby produkcję o 5 mln ton. W przypadku innych zbóż
gruboziarnistych (jęczmień, owies itp.), przy produkcji w 2020
roku wynoszącej 88 milionów ton, przejście na uprawę organiczną
zmniejszyłoby produkcję o 6 milionów ton. W przypadku wszystkich
zbóż produkcja w 2020 r. wyniosła 274 mln ton, a 25% udział upraw
organicznych zmniejszyłby ogólną produkcję o 20 mln ton.

CROP

Projected organic losses in ‘F2F’
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WNIOSKI
W nadchodzącym raporcie w dokładniej opiszemy korzyści związane
z oszczędzaniem ziemi, jakie daje rolnictwo o wyższych plonach.
Jednak powyższe liczby pokazują – w naszych przykładowych
scenariuszach z niezbędnymi zastrzeżeniami – że obecna polityka
europejska zmniejsza plony znacznie poniżej tego, jakie mogłyby być
w warunkach politycznych mocniej opartych na nauce.
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Chociaż nasze dane niekoniecznie muszą być interpretowane
zbiorczo, sugerują one, że może możemy utracić ok. 150
milionów ton żywności, jeśli nie zajmiemy się kwestią biopaliw,
Europejczycy nie przejdą na diety oparte w większym stopniu
na roślinach, ulepszenia genetyczne roślin dostarczane przez
nowoczesne technologie molekularne pozostaną zakazane, a
nierozważna konwersja na uprawy organiczne będzie trwać.
Choć samej Europie nie zagraża klęska głodu z powodu kosztów
alternatywnych żywności, która nie zostanie wyprodukowana
lokalnie, najprawdopodobniej doprowadzi to do dużego wzrostu
użytkowania gruntów w innych miejscach (co z kolei może prowadzić
do niszczenia lasów deszczowych itp.) i wywrze presję na wzrost
światowych cen żywności, prowadząc w ten sposób do zmniejszenia
bezpieczeństwa żywnościowego, niedożywienia, a nawet głodu w
mniej uprzywilejowanych krajach i regionach.
Przestroga pochodzi ze Sri Lanki, gdzie rządowy zakaz importu
syntetycznych nawozów azotowych doprowadził do załamania
krajowej produkcji żywności, wywołując powszechny głód, przyczynił
się do bankructwa kraju na długu zagranicznym i pomógł wywołać
masowe protesty, które obaliły premiera. Europa nie znajduje się
jeszcze na tak nierozważnej ścieżce, ale doświadczenie Sri Lanki
wskazuje na ryzyko.

Jeżeli Europa nadal będzie odchodzić od dowodów naukowych w
swoich wyborach politycznych dotyczących żywności i rolnictwa,
skutki będą gorsze dla klimatu, dla różnorodności biologicznej i dla
najuboższych. Utrudni to też zmierzenie się z agresją Władimira
Putina na Ukrainę bez zwiększania ryzyka głodu na dużą skalę na
Globalnym Południu. Europa może i musi zrobić więcej.
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Original version. References in text.

E X E C U T I V E S U M M A RY
Fresh from its efforts to blackmail Europe with oil and gas exports,
Russia is now trying to blackmail the world with food. By blockading
Ukrainian ports and stopping exports of the country’s grain to world
markets, Vladimir Putin is using the threat of starvation in the Global
South as a tactic to gain leverage for the easing of sanctions.

We must not give in to blackmail, but nor can we allow people in
vulnerable developing countries to face famine. RePlanet is therefore
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calling for immediate and ambitious measures by the European Union
to free up food supplies and face down Putin. This report outlines
those important measures and proposes ways forward both to tackle
this urgent crisis and for more positive outcomes over the longer
term.

First and foremost , we join the international community in calling
for the Russian Federation to immediately lift the blockade on
Ukrainian ports. It may not be surprising given Russia’s war crimes
and aggression in Ukraine, but it is still unconscionable that millions
of tonnes of desperately needed grain supplies are being left to rot
in Ukrainian stores because this food cannot be exported by sea due
to Putin’s blockade.
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Second, if Russia remains intransigent , Europe must alter its own
behaviour to free up food supplies and put a downward pressure
on global prices. Most immediately the EU must cease all use of
biofuels originating from sources which can be used instead as food
or feed. Scrapping biofuels in the EU would free up 10 million tonnes
of grain, and thereby relieve some of the crisis straight away. It is
simply outrageous that Europe is burning food in cars while people in
the Global South are starving. Europe must also strongly encourage
other countries - particularly the United States and Brazil - to move
rapidly away from biofuels at the same time.
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Third, Europe must urgently move towards encouraging people
to adopt more plant-based diets. A reduction in meat-eating,
particularly beef and pork, can free up large amounts of grain to
help relieve the world food crisis, reduce greenhouse gas emissions,
and spare large amounts of land for rewilding and conservation.
Europeans eat far more meat than is healthy, and contribute to
horrific conditions in industrialised livestock farms. Just reducing
European meat consumption by half could free up 80 million
tonnes of grains. This transition can also begin immediately, boosted
by the ongoing rapid shift towards plant- based alternatives to meat.

Fourth, and looking into the medium term, the European Union
must lift its anti-science prohibitionary regime on biotech crops.
This should include both transgenic and gene edited crops, which

// 0 1 7

can help make European farming
more productive and sustainable.
Given the worldwide scientific

Europe’s overall aim must be

consensus that such crops are just

for high-productivity ecological

as safe as any other, there is no

agriculture, focused on

excuse for continuing to pander to
the objections of a small but vocal

and sparing land for rewilding
over a significant fraction of
the continent’s land, for carbon

technologies. Scientists suggest 20%

sequestration and to restore

and gene edited crops, which would
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maximising food production

minority about new crop breeding

yield increases for both transgenic
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REPLANET’S VISION

biodiversity. This vision must
be science-driven, not based
on arbitrary choices made in

equate to gains totalling more

the past. RePlanet supports

than Russia’s and Ukraine’s wheat

moves towards farm-free

exports combined.

foods such as production of
proteins based on precision
fermentation and other

Finally, Europe must reconsider

vegan alternatives to animal

the mandates in its Farm to Fork

production. Using technology

strategy. Given that organic systems
are substantially less productive than
conventional, pushing for a quarter
of Europe’s farming to be organic
could reduce grains production by
an estimated 20 million tonnes and

driven by state support , we
believe Europe can feed its
population more healthily using
much less land.

“ TH E CON FLICT IN UKRAINE IS C OMP OUNDING
W HAT IS ALR E ADY A Y EAR O F C ATAST ROP HIC HUNG E R , U NLE AS H IN G A WAVE OF C OLLAT ERA L HUNGER
TH AT IS S PR E ADING AC ROSS T HE GLO BE. 1 ”
UN’s World Food Programme (WFP)

lead to more land clearance for agriculture either in the continent
or abroad, potentially threatening rainforests in countries like Brazil.
Likewise there must be no more moves to bring rewilded land into
production even to deal with the immediate crisis, which can be
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better addressed by eliminating biofuels, reducing animal feeds via
more plant-based diets, and increasing the productivity of European
agriculture.

Even in the context of the immediate Ukraine crisis, we believe it is
vital to focus on this longer-term goal. However, with famine now
threatening tens of millions worldwide, the most urgent immediate
problem is to shift food to where it is most urgently needed. Europe
must support the World Food Programme to ensure that any famine
situations do not worsen and result in outright starvation. If Ukraine’s
grain does become available it should immediately be diverted to
WFP for this purpose.

Europe has already failed Ukraine in too many ways. As detailed in
our Switch Off Putin report , Europe continues to send billions to
Putin in return for oil and gas. Some European leaders are pushing to
reward Russian aggression by suggesting Ukraine concede territory
seized by force. We cannot fail Ukraine again by allowing Putin to use
starvation in the Global South as a way to gain sanctions relief. We
must defeat Russia and feed the world at the same time.
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ABOUT REPLANET
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RePlanet is a newly founded NGO that represents a network of
grassroots charitable organisations across Europe. These are driven
by science-based solutions to climate change, biodiversity collapse
and the need to eliminate poverty.
We fight for a thriving natural world and a thriving human world.
Radically better policies, technologies and strategies allow for this.
We must do many things at once. Employ clean energy and reverse
climate change. Reform food production and spare the land. Bring
back lost species and rewild. Support the aspirations of emerging
countries to get ahead in life.
RePlanet is partly supported by grants from private charitable
foundations who share our values, partly from individual
contributions and from the time donated by our volunteers in each
member country. RePlanet accepts no industry or corporate funding.

REPORT AUTHOR

Mark Lynas is the author of numerous books on the environment. His
latest is Our Final Warning: Six Degrees of Climate Emergency.
A co-founder of RePlanet , he also advises former Maldives president
Mohamed Nasheed on climate, and works with the 55-member
Climate Vulnerable Forum.
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PUTIN’S FOOD CRISIS
According to the UN’s World Food Programme (WFP), “the conflict
in Ukraine is compounding what is already a year of catastrophic
hunger, unleashing a wave of collateral hunger that is spreading
across the globe” 1 . Climate shocks are also driving acute hunger
as harvests fail due to intense drought and heat , and as countries
impose export controls in order to safeguard domestic food supplies.
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In its most recent ‘Hunger Hotspots’ report , WFP states that “an alltime high of up to 49 million people in 46 countries could now be
at risk of falling into famine or famine-like conditions, unless they
receive immediate life and livelihoods-saving assistance” 2 . These
include “a total of 750,000 people already facing starvation and
death in Ethiopia, Yemen, South Sudan, Somalia and Afghanistan” 3 .
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The WFP is clear that Russia’s aggression in Ukraine is to blame. In
May WFP Executive Director David Beasley said: “Right now, Ukraine’s
grain silos are full. At the same time, 44 million people around
theFig
world
are fossil
marching
towards
1: Russian
fuel imports,
2019starvation. We have to open up
these ports so that food can move in and out of Ukraine. The world
demands it because hundreds of millions of people globally depend
on these supplies”.
This is no exaggeration. In the eight months before the war, 51 million
tonnes of grain was exported through Ukraine’s seven Black Sea
ports 4. On an average year, Ukraine’s fertile soils produce enough
food to support 400 million people. Russia’s blockade has pushed up
world food prices by more than a fifth, putting their daily bread out
of the reach of hundreds of millions of the world’s poorest people,
particularly in sub-Saharan Africa.

The largest export destinations for grain exported from Ukraine and
Russia (also a big exporter) include Egypt , Bangladesh, Pakistan and
India. When governments of these countries put bans on exports to
protect their domestic supplies, this in turn reduces grain available
for even more vulnerable and food insecure countries like Eritrea,
Somalia and Yemen.

BURNING FOOD
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This critical global food shortage makes it even more abhorrent that ,
as calculated by the NGO Transport & Environment , Europe burns the
equivalent of 15 million loaves of bread every day to power its cars 5.
This is because biofuels mandates force producers to turn 10,000
tonnes of wheat daily into ethanol to use as a supposedly ‘renewable’
additive to petrol.

Using the latest published figures we estimate that about a fifth
(20%) of total Ukraine wheat exports could be substituted by the
ending of European wheat being diverted to ethanol for cars. This
is because 3.3 million tonnes of wheat were used in 2020 as a
feedstock in EU biofuels, while Ukraine’s 2020 global wheat exports
were 16.4 million tonnes. For maize, the figures are 6.5 million tonnes
used in EU biofuels, while 24 million tonnes were exported from
Ukraine. Thus the equivalent of 27% of Ukraine’s maize exports are
burned in European cars 6.
The original idea behind biofuels was to move away from fossil fuels
and towards renewable fuels grown on farms. However it has become
abundantly clear that once indirect effects of land clearance abroad
and carbon sequestration opportunity costs are accounted for,
biofuels are no better than fossil fuels and may even be worse7. In
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our view, the future of private transport is electric. There is no moral
or even climate justification to burn bread in cars while elsewhere
people starve.
The environmental costs of biofuels overall are dire. While bioethanol
consumes food in the form of wheat , sugar and maize as a feedstock,
biodiesel uses large quantities of palm oil and rapeseed oil. With
sunflower oil now facing a critical shortage due to Ukraine also being
a large producer, the use of biodiesel from edible oils is equally as
unconscionable as the use of wheat and maize for bioethanol.
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The EU itself has calculated that biofuels consumption in Europe which it insists on still calling ‘renewable’ - used 7.4 million hectares
of land in 2018, with just over half of that outside the continent 8.
This is land that could be used for growing actual food for humans,
or spared for rewilding or carbon sequestration. The immediate end
of biofuels mandates in Europe is important not just for addressing
the critical food security needs of the Global South, but also in
addressing the broader ecological emergency.
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RePlanet is therefore calling for an immediate end to the use of
grains as feedstocks for biofuels in Europe.
The United States is even worse, however. Roughly a third of the US
corn (maize) crop goes into producing bioethanol - about 5 billion of
the total 15 billion bushels produced 9 - raising food prices worldwide
and putting pressure on scarce farmland. The ending of biofuels
mandates in the United States would have an immediate impact
on world food prices, allowing hundreds of millions of the world’s
poorest people to become more food secure. Europe must therefore
also push for the ending of biofuels mandates in the US.

P L A N T- B A S E D D I E T S
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Less than half the world’s cereals - about 48% - are directly eaten
by humans. Of the rest , 11% are used for biofuels (addressed above)
and 41% used in animal feed. This is a global average: in high meatconsuming industrialised countries the ratio is even more skewed.
In Europe less than a third of cereal production is used for direct
human consumption, and only 10% in the United States 10.

With these figures in mind, clearly even more dramatic tonnages of
cereals could be saved from the widespread adoption in Europe of
more plant-based diets. It has been calculated by Our World in Data
that the global use of land for agriculture could be reduced by 75% if
everyone shifted to a plant-based diet 11. With the ongoing revolution
in alternative proteins and precision fermentation, it will become ever
easier and cheaper to eliminate meat , milk and eggs from the diet.
Even without full-scale veganism, however, substantial reductions in
meat-eating can free up very large amounts of cropland and food.
The average European eats about 75 kg of meat every year 12. If this
were reduced by half - to about 37 kg - not only would major health
benefits be realised, but there would be dramatic reductions in the
use of cereals for animal feed.
Of a total of 274 million tonnes of cereals produced by the EU, 160
million tonnes is currently fed to animals. Wheat alone makes up
40 million tonnes of animal feeds 13. Reducing the amount of cereals
diverted to animal feeds in Europe by half would therefore free up
about 80 million tonnes of cereals for humans to eat directly.
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This is assuming different varieties of wheat are sown more suited
to human consumption than animal feeds, and ignoring animal feeds
produced as by-products of biofuels and human foodstuffs. There
are other factors to consider as well, but this back-of-the-envelope
exercise at least helps illustrate the scale of the issue.

CROP BREEDING
Europe must also do more to produce more food on its own farmland
rather than importing from abroad. Relying on imports reduces our
own food security, risks putting pressure on other countries to clear
their rainforests, and puts us into competition with other importers,
thus bidding up prices and increasing food insecurity in the Global
South.
However, Europe has lost out on productivity gains realised
elsewhere because of its prohibitionary approach to modern crop
breeding technologies which utilise genetic tools. A global metaanalysis has shown the average yield benefits of first-generation
GM crops to be 22%, with the benefits strongest in developing
countries 14. Had Europe commercialised GM crops as have North and
South America, it could have saved 33 million tons of greenhouse gas
emissions, according to a study published in February 2022 15.
These yield benefits foregone can also be quantified in terms of
an actual tonnage of crops not produced. Europe produced 274
million tonnes of cereals in 2022 16 . In a hypothetical scenario
assuming a 20% yield increase in European grains production thanks
to the adoption of first-generation GM crops, this would result
in productivity gains of 55 million tonnes, exactly equivalent to
Ukraine’s pre-war grain exports 17.
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While first-generation GM crops deliver yield benefits due to
insect resistance (reducing crop losses to pests and also reducing
pesticide use) and herbicide tolerance (reducing competition from
weeds), newer gene editing technologies - particularly if combined
with transgenics - can improve crop breeding in numerous ways.
Drought and heat tolerance traits delivered via molecular genetics
can help improve yields even as climate impacts worsen, while
improvements in photosynthesis can improve yields directly. Recent
transgenic wheat trials in Brazil have pointed to an average 20% gain
in grain yield thanks to its HB4 drought-resistance gene 18.
Europe is currently conducting a policy review of whether to
continue to regulate gene editing in crops in the same way as
transgenics, namely a de-facto prohibition of any domestic
production. RePlanet strongly believes that the European Union
should relax the prohibitionary regime regulating the use of
genetic technologies in crop breeding.

FA R M TO F O R K S T R AT E G Y
The EU’s Farm to Fork Strategy promotes a target that 25% of the
EU’s agricultural land shall be under organic farming by 2030 (the
current extent is 7.5%). However, the assumption that this will be
better overall for the environment is not scientifically supported. As
stated in a scientific paper published in 2021 in the peer-reviewed
journal Trends in Plant Science, “a large-scale switch to organic
farming in the EU could possibly turn out to be a disservice to global
sustainability” 19.
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The reason is not difficult to discern. Organic farming is justified
by an appeal to ‘naturalness’ rather than to any scientificallydetermined principles of ecological harm and benefit. Moreover,
organic’s refusal to use synthetically-derived pesticides and
fertilisers, while potentially of benefit to on-farm biodiversity,
depresses overall productivity, requiring - all other things being
equal - substantially more land to be used to produce the same
amount of food.
Organic’s prohibition of biotech has no ecological benefits at all,
moreover, being based merely on an emotional rejection of what
two decades ago was considered by some as risky new technology.
Indeed, the use of biotech in crop breeding can help to reduce
pesticides and fertilisers while safeguarding yields, providing a winwin 20. ‘Organic-biotech’ might therefore be the best combination
of all, but is rejected out of hand by the organic lobby. The current
world food crisis, exacerbated by Russia’s invasion of Ukraine,
provides an opportunity for the urgent reconsideration of these
outdated positions.
A recent paper calculated a drop in total food production of 40%
in organic systems compared to a conventional farming baseline 21.
If we use this as an illustrative example (note: in the real world
productivity will be different for different crops, and the increase
in organic farmland area would not neccessarily be proportionally
applied to wheat) the drop in production of wheat would be 9 million
tonnes based on the original 2020 wheat production of 123 million
tonnes. For maize, if we repeat the same exercise based on 2020
production of 63 million tonnes, a conversion to 25% organic would
reduce output by 5 million tonnes 22. For other coarse grains (barley,
oats etc), with a 2020 production figure of 88 million tonnes, organic
conversion would reduce output by 6 million tonnes. For all cereals,
the original 2020 production is 274 million tonnes, and a 25% organic
proportion would reduce overall output by 20 million tonnes.
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CO N C L U S I O N
In an upcoming report we will more fully address the land-sparing
benefits of higher yield agriculture. For now, the figures above
show - in our illustrative scenarios with necessary caveats - that
current European policy is pushing yields far below what they might
otherwise be in a more science-driven policy environment.
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While our figures should not necessarily be interpreted
cumulatively, they do suggest that this could be in the order of
150 million tonnes if the biofuels issue is not dealt with, Europeans
do not adopt more plant-based diets, crop genetic improvements
delivered by modern molecular biology continue to be banned,
and the ill-advised conversion to organic continues.
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While Europe itself might not starve due to the opportunity cost of
all this food not produced domestically, it will very likely lead to big
increases in land use elsewhere (which may in turn lead to rainforest
destruction and the like) and put an upward pressure on world food
prices thus leading to higher rates of food insecurity, malnutrition
and even starvation in less privileged countries and regions.
A cautionary tale comes from Sri Lanka, where a government ban on
the import of synthetic nitrogen fertilisers led to a crash in domestic
food production, triggering widespread hunger, exacerbating a
sovereign debt default and helping drive massive protests which
toppled the prime minister 23. Europe is not about to follow such a
capricious and ill-advised path, but the Sri Lankan experience does
at least indicate the risks of such a direction of travel.
If Europe continues to move away from scientific evidence in its
policy choices regarding food and agriculture, the outcome will be
worse for the climate, for biodiversity and for the world’s poor. It
will also make it harder to face down Vladimir Putin’s aggression
in Ukraine without increasing the risk of large-scale famine and
starvation in the Global South. Europe can and must do better.
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