A „Globális Élelmiszertermelés” (Global Growing) kampányról
A globális élelemtermelés kampány az afrikai mezőgazdaság fenntartható átalakítását kívánja
támogatja azáltal, hogy a gazdaságban érdekelt és annak kérdéseiben jártas kulonbozo európai
párbeszéd csoportoknak új szogbol nyujt betekintest a Szaharától délre fekvő afrikai teruletek
mezőgazdaságába.
A Globális Élelemtermelés kampány eseményeinek szervezésével nyolc európai ország támogatja az
alábbi célokat:
A kampány céljai:
• meg- és bemutatni a Szaharától délre fekvő teruleten élo afrikai gazdák munka-és életkörülményeit
• rávilágítani arra, hogy mit tehetunk a feltárt problémák ellenében, illetve hogy hogyan kezelhetjuk
helyesen a helyi kihívásokat és a mezőgazdasági kistermelésben rejlo potenciált valamint, hogy
kulonféle szempontok alapján megvitassuk a fejlesztesukre kinalkozó lehetoségeket
• új párbeszéd csoportok számara is betekintést nyújtani az afrikai mezőgazdaságba mint amilyenek
például a fiatal európai mezőgazdasági termelők és a fiatal gazdálkodók illetve az oket képviselők
csoportjai
• kezdeményezni és elősegíteni a párbeszédet az afrikai mezőgazdaság erősítéséért a különböző
érdekcsoportok, úgymint a mezőgazdaság, a tudomány, az üzleti és politikai stb. képzésben
résztvevok és a már azokban dolgozók rétegei kozt
Ezeket a célokat hogyan tudjuk elérni
• vitafórumok szervezésével, amelyek a lehetséges gyakorlati lépéseket veszik számba, olyan
témakoroket illetoleg mint például:
-innovációk az afrikai mezőgazdaságban,
-a hosszú távon fenntartható ökológiai gazdálkodás,
-a mezőgazdasági értékláncok és az agrár-élelmiszeripari ágazat
-a Közös Agrárpolitika (Common Agricultural Policy, CAP)
-az élelmiszer-biztonság
-az éghajlatváltozás hatása
stb.
• a Szaharától délre fekvő afrikai mezőgazdasággal kapcsolatos információk megosztása, témával
kapcsolatos képgyujtemenyek és újságcikkek rendelkezésre bocsátása által, illetve ide vonatkozó
jövőbeni események bejelentésén, valamint a a globális termelés (Global Growing) honlapján
hozzáférheto mezőgazdasági kerekasztal témáin keresztul
• Esettanulmány gyujtemény (Casebook) közzététele útján, amely mezőgazdasági szakértők
közreműködésével készult Kenyai, Kongói Demokratikus Koztársasági és Etiópiai mezőgazdasági
esettanulmányok alapján
• diákok, tanulók és a fiatal gazdálkodók számára felkínált oktatási műhelyek lehetosége által

A projekt partner civil szervezetei:
ICU (Olaszország), ICEP (Ausztria), ONAY (Spanyolország), Pro-Akadémia (Lengyelország), ARS (Cseh
Köztársaság), SR (Szlovákia), HID (Magyarország), Kopin (Málta)

Bovebbet:
http://www.globalgrowing.org/en/content/campaign
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