Vabilo na nacionalno konferenco
V HRANI JE MOČ
Skupna kmetijska politika (CAP), trajnostna pridelava hrane in
enakost spolov
Grand Hotel Union Business, Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana
v ponedeljek, 18. marca 2019 med 9.30 in 14. uro
Evropska unija dobro ve, da je v hrani moč. Hrana je tako gosto spletena z našimi življenji, da
pogosto ne opazimo, kako njena pridelava, predelava, priprava in odprava vsak dan vplivajo na
politike trajnostnega razvoja, sooblikujejo razmerja med spoli, krepijo soodvisnosti in še več.
(Ne)enakost spolov je pomembna horizontalna tema, ki bi morala imeti bistveno vlogo v oblikovanju
in preoblikovanju kmetijskih praks.
Dovolj razlogov, da vas prepričamo k udeležbi in sodelovanju. To nam, prosimo, potrdite na
povod@povod.si oz. s pomočjo spletne prijavnice.
Skupna evropska kmetijska politika (CAP), za katero vsako leto namenimo 60 milijard EUR, se
ukvarja z razvojem, upravljanjem, financiranjem … V njeno sooblikovanje so redno vključeni različni
odbori, skupine za civilni dialog in ekspertne skupine, katerih namen je izboljševanje področja
proizvodnje hrane, razvoja podeželskih skupnosti in za okolje trajnostnega kmetijstva.
Trajnostno kmetijstvo pomembno prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja (CTR), še
posebej 2. cilja – Brez lakote. Ta cilj si prizadeva za odpravo lakote, zagotovitev boljše prehranske
varnosti in boljše prehrane, ter spodbujati trajnostno kmetijstvo. Pri slednjem bodo na globalni
ravni imele še posebej pomembno vlogo ženske, ki lahko ob izboljšanju dostopa do enakih virov in
storitev, kot ga imajo moški, po napovedih Organizacije Združenih narodov za prehrano in
kmetijstvo (FAO), v državah v razvoju povečajo donos na svojih kmetijah za 20 – 30 %.
V soorganizaciji kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, društva Ekologi brez meja,
platforme SLOGA in Food For Life Europe je 18. januarja 2016 potekal posvet "Za Slovenijo brez
zavržene hrane"; 60 udeležencev je razpravljalo o vzrokih in razlogih nastajanja zavržene hrane,
podatkih ter njihovi kakovosti, potrebnih ukrepih in ovirah v različnih sektorjih ter predlogih rešitev.
Ciljno usmerjena razprava udeležencev je oblikovala šest konkretnih ukrepov, od katerih so danes
trije uresničeni. Po treh letih je pravi trenutek za pregled in oceno stanja glede na stanjem v letu
2016. Statistični urad RS je oblikoval jasno definicijo odpadne hrane in metodologijo merjenja,
Zakon o kmetijstvu je prinesel oprostitev DDV podarjene hrane in finančne spodbude za tiste, ki
takšno hrano razvažajo.
V zadnjem času smo se veliko ukvarjali tudi s kakovostjo hrane, lokalno hrano, zdravo hrano in
hrano v javnih institucijah, pa tudi vplivi zavržene hrane na podnebne spremembe. Slovenija se je
zavezala, da bo prispevala svoj delež k uresničevanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Do
takrat naj bi na svetovni ravni pomagali prepoloviti količino zavržene hrane na prebivalca v prodaji
na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšali izgube hrane vzdolž proizvodne in dobavne verige, skupaj
z izgubami po spravilu pridelka (podcilj 12.3).

Program konference:

9.30 - 10.00 Registracija in neformalna izmenjava mnenj ob jutranji kavi
10.00 - 10.05

Pozdravni nagovor

Robert Križanič, Zavod Povod
10.05 – 10.15 Skupna kmetijska politika in trajnostna prihodnost

Thomas Waitz, evropski poslanec, evropski Zeleni
10.15 – 10.25 Opolnomočenje žensk, kmetijske prakse v razvojnem sodelovanju

Jana Lampe, Slovenska karitas
10.25 – 10.35 Politike trajnostnega kmetijstva

Francesco Ajena, International Panel of Experts on Sustainable
Food Systems
10.35 - 11.45 V hrani je moč! Skupna kmetijska politika, enakost spolov in

trajnostni razvoj, panelna razprava


Thomas, Waitz, evropski poslanec;



Jana Lampe, Slovenska karitas;



Francesco Ajena, International Panel of Experts on
Sustainable Food Systems.

12.00 - 12.10 O zavrženi hrani, uvodni nagovor

Urša Zgojznik, Ekologi brez meja
12.10 – 14.00 O trajnostnem razvoju, zavrženi hrani in neenakosti spolov,
panelna razprava


Urša Zgojznik, Ekologi brez meja;



mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor;



predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

14.00 - 14.10 Povzetek in pogled naprej
14.10 - xxxxx Pogovor in mreženje ob prigrizkih

Na prvem panelu z naslovom V hrani je moč! Skupna kmetijska politika, enakost spolov in
trajnostni razvoj želimo spodbuditi širši razmislek glede nujno potrebnega prehoda na bolj
trajnostno naravnano pridelavo hrane, ki ne škoduje biotski raznovrstnosti in ne onesnažuje vodnih
virov ter opozoriti na pomen neenakosti spolov. Prizadevati si moramo za pridelavo ekološko
pridelane hrane, ki ne bo samo »pitala« ljudi, temveč jih bo kakovostno nahranila. Zgolj ekološka
pridelava hrane lahko ohrani bogato biotsko pestrost, zagotovi zdravo prehrano, izboljša zdravje
ljudi in posledično zdravje skupnega planeta. Predstavitve in panelna razprava bodo zaradi
mednarodnih gostov potekali v angleškem jeziku.
Na drugem panelu za naslovom O trajnostnem razvoju, zavrženi hrani in neenakosti spolov bomo
gostili ključne slovenske akterje na področju zavržene hrane. Na panelni razpravi bomo skupaj
pogledali v bližnjo preteklost ter na podlagi izkušenj pogledali v prihodnost - kaj smo se naučili, kaj
potrebujemo, kako okrepiti naše sodelovanje.
Thomas Waitz iz Avstrije, evropski poslanec, je namestnik v odboru
Evropskega parlamenta za področje kmetijstva (AGRI) in je v zadnjem
času zelo dejavno sodeloval pri regulaciji zaščite živali med prevozom,
postopku Unije za registracijo pesticidov ter vzpostavljanju programa
LIFE za okolje in podnebne ukrepe. Thomas je tudi ekološki kmet, ki si
v Evropskem parlamentu prizadeva za dosego večje podpore manjšim
ekološkim kmetijam, kar je nadvse pomembno tudi za Slovenijo.
Jana Lampe v okviru Slovenske karitas deluje na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in
globalnega učenja. Je vodja projektov in programov mednarodnega
razvojnega sodelovanja Slovenske karitas na območju Podsaharske
Afrike in Zahodnega Balkana. Trenutno vodi izvajanje več projektov na
temo opolnomočenja žensk v BiH, Srbiji, Ruandi ter sodeluje v programu
Slovenske karitas "Z delom do dostojnega življenja".
Francesco Ajena je v Bruslju živeči Italijan, entuziast trajnostne hrane.
Trenutno sodeluje z International Panel of Experts on Sustainable Food
Systems (http://www.ipes-food.org/). Francesco je član Ecolo,
francosko govoreče stranke Zelenih v Belgiji, kjer igra aktivno vlogo v
oblikovanju in soustvarjanju politik trajnostnega kmetijstva ter
prehrane.

Urša Zgojznik, Slovenka leta 2018, je po duši aktivistka, verjame v
spremembo, kadar je potrebna. Bila je del nastajanja in izpeljave
Očistimo Slovenijo, največjega okoljskega projekta v samostojni
Sloveniji, od prvih srečanj naprej. Po svojih besedah je praktična,
analitična in ciljno usmerjena oseba. V letu 2019 kandidira za evropsko
poslanko.

Zavod Povod je partner v programu Trajnostna Evropa za vse, ki ga sofinancira Evropska
komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS.
Program Trajnostna Evropa za vse, financiran iz programa za izobraževanje in
ozaveščanje o razvoju DEAR (Development Education and Awareness Raising programme)
Generalnega direktorata za razvoj in sodelovanje pri Evropski komisiji, združuje strokovno znanje
in izkušnje 25 partnerjev iz 14 držav EU, EU in svetovnih mrež. Projekt je odziv na potrebo
po smiselnem, participativnem in zakonitem izvajanju Agende 2030 ter potrebo po globalnih,
celovitih in celostnih ukrepih z globalnim pristopom na lokalni ravni. Cilj projekta je spodbuditi
drzno izvajanje Agende 2030 s strani EU in v njej, ter od EU in evropskih vlad zahtevati
odgovornost in ambicioznost pri njenem izvajanju. Ob krepitvi evropske koalicije za spremljanje
uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja SDG Watch Europe in spodbujanju ter podpiranju
nacionalnih večsektorskih civilno-družbenih koalicij, krepitvi sodelovanja in zmogljivosti
nacionalnih ter lokalnih organizacij civilne družbe in spodbujanju evropskih ter nacionalnih
politik in kampanj osveščanja želimo znatno povečati ozaveščenost državljanov EU in
oblikovalcev politik o njihovih vlogah in odgovornostih pri delu za trajnostno prihodnost, prehodu
na bolj trajnostne načine življenja ter razvijanju in spodbujanju usklajenih politik. S spodbujanjem
vključevanja in sodelovanja vseh sektorjev civilne družbe želimo zagotoviti, da je trajnost v
središču sprejemanja odločitev in politik, s čimer se zagotovi, da nihče ne bo spregledan.

Konferenca je zaključno dejanje 9. slovenskih razvojnih dni, ki jih na temo enakosti spolov
organizirajo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti in platforma SLOGA. Slovenski razvojni dnevi potekajo od 7. do 18. marca.
Slovenski razvojni dnevi so osrednji dogodek za promocijo mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči ter ozaveščanje javnosti o njunem pomenu. Hkrati so tudi
forum za razpravo slovenskih strokovnjakov, predstavnikov vladnih in nevladnih ustanov,
mednarodnih organizacij in akademske sfere o aktualnih temah in sodelovanju na tem področju.

Vsebina tega vabila izraža izključno stališča avtorjev in ne odraža uradnih
stališč EU ali MZZ.

