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Wyobraź sobie świat bez lasów.
Naturalne lasy są podstawą życia. Tworzą glebę, utrzymują 
cykl wodny i są bogatym źródłem składników odżywczych. 
Regulują pogodę, chłodzą klimat i chronią nas przed huraganami, 
suszami i powodziami, które nasilają się w miarę ogrzewania 
się planety.
Są schronieniem i dostarczają pożywienie niezliczonej ilości 
żywych organizmów. 

Są domem dla 300 milionów ludzi, utrzymują różnorodność 
kultur i zapewniają środki utrzymania jednej piątej ludzkości. 
Nawet krótki czas spędzony w lesie może poprawić nasze 
zdrowie psychiczne i �zyczne poprzez zmniejszenie stresu i 
obniżenie ciśnienia krwi.

Lasy inspirują nasze dzieci, dały początek wielu najbardziej 
cenionym baśniom, podaniom ludowym i mitom.

Zdrowe lasy mogą również pobudzić gospodarkę, wspierając 
turystykę i zapewniając wszystko, od drewna po owoce i orzechy, 
warzywa, ryby, mięso i lekarstwa.

Jednak zagrożenia wobec nich są coraz większe - w 2017 r. 
straciliśmy więcej drzew niż w prawie każdym poprzednim 
roku. Inwestycje UE i import drewna, oleju palmowego, soi, 
wołowiny, papieru, kakao i innych towarów powodują 
rozległe wylesianie i degradację lasów. W wielu miejscach 
lasy są przekształcane w monokulturowe plantacje drzew, 
tracąc swoją wartość dla ludzi, klimatu i przyrody. W UE 
lasy szybko tracą węgiel, częściowo z powodu 
zwiększonego pozyskiwania surowców do produkcji energii. 
Nie oszczędza się także najcenniejszych lasów 
pierwotnych, nawet gdy znajdują się na obszarach 
chronionych.

Kontynuacja tych działań sprawi, że nigdy nie 
zrealizujemy uzgodnionych na całym świecie celów 
ograniczenia zmian klimatycznych. Naukowcy z 
całego świata potwierdzają, że lasy muszą być 
chronione i przywracane ze względu na ich 
ważną rolę w sekwestracji i magazynowaniu węgla.

UE ma siłę i możliwości oraz spoczywa na niej 
odpowiedzialność, aby dokonać rzeczywistej 
zmiany. Dlatego też zobowiązuję się, że jeśli 
zostanę wybrana/y do Parlamentu Europejskiego, 
będę promować politykę ochrony i przywracania 
lasów na całym świecie oraz uznawać i chronić 
terytoria społeczności zamieszkujących lasy i 
ich prawa, w tym prawa kobiet, dla przyszłych pokoleń.
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