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Dlaczego mamy jeść gorsze rzeczy niż inne kraje? "Apartheid żywnościowy" w UE
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Przez lata gorsze jakościowo produkty spożywcze trafiały do sklepów w Europie Środkowej i Wschodniej.
Teraz Unia postanowiła walczyć z tym nieuczciwym procederem. Konsumenci z niektórych państw UE od
dawna alarmowali, że niektóre produkty spożywcze sprzedawane w ich krajach różnią się jakością od
artykułów tych samych marek ale sprzedawanych zagranicą. Komisja Europejska jeszcze w 2016 roku
zaprzeczała istnieniu żywnościowego apartheidu pomiędzy Wschodem i Zachodem, teraz jednak zmieniła
zdanie. A wszystko za sprawą badań żywności, przeprowadzonych na zlecenie rządów niektórych państw
UE, w tym Słowacji, Czech, Węgier i Rumunii. Udowodniły one, że na rzekomo wspólnym unijnym rynku
istnieją produkty sygnowane przez tę samą markę i tak samo pakowane ale różniące się między sobą pod
względem zawartości mięsa, ryby czy tłuszczu w zależności od tego w jakim kraju są sprzedawane.
W Unii równych obywateli nie może być konsumentów drugiej kategorii. Nie mogę zaakceptować, że w
niektórych częściach Europy sprzedaje się żywność gorszej jakości niż w innych krajach, pomimo
identycznego opakowania i marki - mówił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podczas swojego
przemówienia w Parlamencie Europejskim.
Dlatego Komisja Europejska opublikowała zbiór wytycznych, które mają pomóc krajom członkowskim w
walce z nieuczciwym procederem.
Źródło i pełen tekst: http://www.focus.pl/artykul/dlaczego-mamy-jesc-gorsze-rzeczy-niz-inne-kraje-apartheid-zywnosciowy-w-ue?page=1
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ZADANIA DO TEKSTU „APARTHEID ŻYWNOŚCIOWY W UE”
1.

Na podstawie zdań dopasuj wskazane pod spodem osoby do cech lub czynności:
Celnicy na lotniskach zwracają uwagę podróżnych na przemytników, którzy niezgodnie z prawem
przewożą do kraju skóry dzikich zwierząt.
1.

celnicy

a.

uprawiają proceder

2.

przemytnicy

b.

alarmują

Nowi klienci oceniają, że owoce i warzywa w naszym sklepie są dobrej jakości.
1.

nowi

a.

konsumenci

2.

dobrej jakości

b.

żywność

Mój kolega traktował homoseksualistów jak osoby gorsze, ale na szczęście ostatnio zmienił o nich
opinię.

2.

1.

kolega

a.

drugiej kategorii

2.

homoseksualiści

b.

zmienił zdanie

Na podstawie tekstu wybierz właściwą odpowiedź.
Kto alarmował o istnieniu apartheidu żywnościowego?
Komisja Europejska

konsumenci

rządy niektórych państw

Kto zmienił zdanie w kwestii apartheidu żywnościowego?
Słowacja

konsumenci

Komisja Europejska

Szef Komisji Europejskiej

Jean-Claude Juncker

Kto czuł się konsumentem drugiej kategorii?
Węgrzy

3.

Uzupełnij tekst korzystając ze słów w ramkach:
alarmuje

rzekomo

sygnuje

zmienić zdanie

drugiej kategorii

proceder

żywność

tzw.

Policja coraz częściej ……………………………..….. o niebezpiecznych gangach handlujących ludźmi. Ostatnio
okazało się, że w ten ……………………………..….. zaangażowani są także Polacy. Członkowie gangu wysyłają
kobiety za granicę ……………………………..….. do opieki nad dziećmi. Wyjazd ……………………………..….. znana firma
turystyczna. Na miejscu członkowie gangu zabierają kobietom paszporty, ograniczają ……………………………..….. –
www.swiatciszy.pl
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kobiety są wciąż głodne i traktują je jak osoby ……………………………..…... Policja prosi o czujność: należy
dokładnie sprawdzić gdzie i z kim się wyjeżdża. Jeśli coś wydaje się podejrzanie, zawsze można
……………………………..…..!
4.



Niektórzy autorzy sygnowali swoje książki wymyślonym imieniem i nazwiskiem. Spróbuj zgadnąć z
jakich powodów:
1.

Aleksander
Głowacki

sygnował książki pseudonimem
Bolesław Prus

a.

by oddzielić pracę prawnika
od pracy pisarza

2.

Jan Wiktor
Lesman

sygnował książki pseudonimem
Jan Brzechwa

b.

ze wstydu, że pisze głupstwa

3.

Irena Barbara
Kuhn

sygnowała książki pseudonimem
Joanna Chmielewska

c.

z powodu trwającego rozwodu,
by nie używać nazwiska męża

5. Odpowiedz na pytanie:
Czy Ty sygnowałbyś/sygnowałabyś swoje teksty prawdziwym nazwiskiem, czy pseudonimem?
Dlaczego? Jaki pseudonim byś wybrał/wybrała?

www.swiatciszy.pl

