Bruselj, 22. septembra 2009

Kampanja EU za zdravo prehrano – nova pobuda v
boju proti debelosti otrok
Pojej, popij, pomigaj: okusni prijatelji. Evropska komisarka za kmetijstvo in
razvoj podeželja Mariann Fischer Boel bo 28. septembra 2009 začela novo
kampanjo za zdravo prehrano. Kampanjo sestavljajo tri potujoče razstave, ki
bodo pot začele na sedežu EU – v zgradbi Berlaymont v Bruslju – vključevale
pa bodo več zabavnih dejavnosti in iger za otroke po Evropi. Poleg tega bo
Evropska komisija vzpostavila interaktivno spletno stran ter organizirala
razna tekmovanja in druge prireditve, katerih skupni cilj je izboljšati
prehranjevalne navade otrok. Na kampanji bosta sodelovala tudi belgijska
teniška zvezdnica Justine Henin in osemletni Guinnessov rekorder Rosolino
Cannio.

Bodi v formi!
Kampanja za zdravo prehrano, ki je v celoti financirana iz sredstev proračuna EU
za kmetijstvo, bo potekala hkrati s programom EU za razdeljevanje sadja v šolah
in programom mleko za šole – pomembnima pobudama za bolj uravnoteženo
prehrano in spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad otrok.
Kampanja za zdravo prehrano želi ponesti svoje sporočilo „Pojej, popij, pomigaj“ v
šolski vsakdan. Okusni prijatelji bodo osem tednov potovali po Belgiji, severni
Franciji, Veliki Britaniji, Irski, Estoniji, Litvi in Poljski. Potujoča razstava bo vsak dan
obiskala po dve šoli. Skupaj si bo lahko potujoče razstave ogledalo 18 000 otrok iz
180 šol. Sporočilo je: jej dobro, da boš v formi.
Hkrati s potujočimi razstavami bo v teh osmih tednih na spletni strani EU o okusnih
prijateljih potekal tudi interaktivni lov na zaklad. Ta je namenjen šolarjem v starosti
od 8 do 15 let iz vse EU, ki bodo lahko na njem prejeli več nagrad za šport in prosti
čas.

Ozadje
Zajeti čim več posameznikov
Eden od udeležencev konference zelo dobro ve, kaj pomeni biti mlad, zdrav in v
formi. Osemletni Rosolino Cannio je najmlajša oseba, ki je kdaj preplavala Mesinsko
ožino, torej preliv, ki loči Sicilijo od celine. Rosolino je 27. julija 2009 preplaval 3,6 km
ožine v 58 minutah in se tako vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. O tem svojem
dosežku bo govoril na tiskovni konferenci ob začetku kampanje.
Tedaj bo predstavljena tudi nova spletna stran z video sporočilom belgijske teniške
igralke Justine Henin, končala pa se bo s predstavitvijo dela potujoče razstave.
Kadar koli bodo potujoče razstave prišle v novo državo, bodo na obiskanih šolah na
voljo tudi informacije za medije in vzorčno promocijsko gradivo. Na obisk teh
dogodkov bodo torej povabljeni tudi novinarji, ki bodo tako lahko poročali o odzivu
otrok na razstavo.

Ti dogodki naj bi bili predvsem zabavni. Po predstavitvi zdravih prehranjevalnih
navad in pomena uravnotežene prehrane bo čas namenjen zabavnim skupinskim
igram. Kviz s slikovnimi predstavitvami in množica spontanih dejavnosti bodo
vsekakor pritegnili pozornost otrok, dodatno pa bo sporočilo kampanje utrdilo tudi
brezplačno promocijsko gradivo.
EU mora ukrepati danes, da bodo otroci bolj pozorni na svojo prehrano
Nedavna raziskava Eurobarometra je pokazala, da se tri četrtine vprašanih
popolnoma strinja z mnenjem, da naj bi bilo otrok s prekomerno težo danes več, kot
jih je bilo pred petimi leti, kar pomeni, da je to vprašanje izredno pomembno za
javnost.
V EU je približno 22 milijonov otrok s prekomerno telesno težo, od tega pa je
5 milijonov debelih. Zato je skrajni čas, da se to stanje spremeni, sicer bodo
posledice hude. Tistim mladostnikom, ki jim ni mar za zdravo in premišljeno
prehrano, v prihodnosti grozijo bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen in celo
zgodnja osteoporoza.

Več informacij:
Spletna stran kampanje o okusnih prijateljih:
ec.europa.eu/tasty-bunch
Aktualno gradivo za medije: http://ec.europa.eu/tasty-bunch/press-corner
Program EU za razdeljevanje sadja v šolah:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm
Evropski program mleko za šole:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm
DG AGRI: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
DG SANCO: http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/nutrition/index_en.htm
Kontaktni osebi:
Michael Mann: +32 22999780
Johan Reyniers: +32 22956728
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