
INFORMAÇÃO ACERCA DAS RECENTES NORMAS EUROPEIAS QUE AFECTAM WELEDA E WALA

“O parlamento europeu decidiu que o mercado, no qual actuam empresas como WELEDA e WALA e outras de 
produtos alimentares biodinâmicos para Bebés, é pequeno demais para ter suas próprias normas e pede para 
este mercado seguir as normas sobre os produtos de síntese, todo isso com a finalidade de proteger as 
populações da má qualidade.

Por exemplo, uma firma de alimentos biodinâmicos para bebé fechou o seu negócio por ser obrigada a utilizar 
vitaminas de síntese nos seus produtos, quando os mesmos alimentos apresentavam mais vitaminas naturais 
que o estipulado na norma europeia em vigor. As pessoas que compram alimentos de boa qualidade para seu 
bebé deixaram de comprar nesta firma.

É uma ameaça directa a nossa liberdade de escolha no mercado europeu e consequentemente no resto do 
mundo. Vai afectar a agricultura orgânica e biodinâmica, a medicina antroposófica, a pedagogia Waldorf e suas 
escolas e todas as iniciativas que têm como fundamento os ideais de Rudolf Steiner. Mais de 80 anos de 
trabalho frutífero em prol da humanidade está a ser seriamente ameaçado neste preciso momento, e talvez com 
mais ênfase ainda, a capacidade de escolhermos a qualidade dos produtos e a educação que pretendemos.” 

O QUE PODEM FAZER PARA AJUDAR?

O projecto ELIANT procura recolher 1 milhão de assinaturas pela defesa dos produtos e métodos de produção 
próprios a medicina antroposófica e a agricultura biodinâmica (como também da livre escolha que lhes é 
associada) e pressionar o parlamente europeu a redigir normas para os reconhecer, proteger e diferenciar.

Nos últimos seis meses foram recolhidas 352.000 assinaturas de 100 países, mas ainda faltam 648.000.

O projecto ELIANT procura apoiantes que assinam a petição e que espalham o conteúdo da iniciativa a outros 
que possam vir a assiná-la.

Para apoiar a iniciativa, favor carregar neste link (em português): http://www.eliant.nl/?

action=behaviour&actionid=215&lang=http://www.eliant.nl/?action=behaviour&actionid=215&lang=nw  

Depois de preencher e enviar a sua assinatura, irá receber uma confirmação por e-mail. Terá de 
responder ao e-mail recebido para a sua assinatura contar!

Se preferir, pode também baixar uma folha de assinaturas, procurar apoiantes, preencher e enviar para o fax 
0049 7621 168 1863 http://www.eliant.eu/new/lang/en/userfiles/file/pdf/W_Liste_PT.pdf

Ou visita-nos em http://www.eliant.eu/new/lang/en/ para obter mais informações acerca do projecto ELIANT e 
este conteúdo.
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AGRADECE-SE UMA AMPLA DIVULGAÇÃO!  
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