
 

                                                       

 

Konferencja 
ŚWIATOWY KRYZYS ŻYWNOŚCIOWY 

Spójność Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk Unii Europejskiej  
w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego krajów Globalnego Południa 

 

Warszawa, 8-9 grudnia 2011 
 

Patronat Honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki 
 

 
Wprowadzenie 
Konsekwencje światowego kryzysu to nie tylko wzrost inflacji i zadłużenia publicznego krajów Unii 

Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, spadek stopy życiowej mieszkańców oraz wzrost bezrobocia, to 

także – a może przede wszystkim – cierpienie miliardów ludzi na świecie, których sytuacja 

ekonomiczna stale się pogarsza i nie pozwala na zagwarantowanie podstawowego prawa człowieka, 

jakim jest prawo do godnego życia. Kryzys oddalił w czasie, jeśli nie zagroził osiągnięciu Pierwszego 

Milenijnego Celu Rozwoju, jakim jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu. Niektóre polityki 

Unii Europejskiej ponoszą część odpowiedzialności za tę sytuację. 

Wspólna Polityka Rolna (WPR) miała z założenia zagwarantować Europie samowystarczalność w 

produkcji żywności poprzez stabilne ceny, inwestycje w rolnictwo i zwiększanie wydajności 

produkcyjnej gospodarstw. Z jednej strony WPR stanowi pozytywny przykład dla krajów Globalnego 

Południa aspirujących do budowania własnych polityk rolnych, wspierających samowystarczalność      

i wspólny rynek. Z drugiej strony, WPR powoduje utratę bioróżnorodności, zanieczyszczenie wód, 

zanik rodzinnych gospodarstw oraz negatywnie wpływa na suwerenność żywnościową krajów 

Globalnego Południa, w tym zwłaszcza krajów importujących żywność. Blisko miliard ludzi na świecie 

głoduje, a większość z nich to rolnicy i ich rodziny, dlatego polityki Unii Europejskiej powinny być 

spójne z walką z głodem, wspierać rodzinne rolnictwo i suwerenność żywnościową. 

Konferencja organizowana przez Polski Klub Ekologiczny, Polską Zieloną Sieć oraz Francuski Komitet 

na rzecz Solidarności Międzynarodowej ma przyczynić się do wypracowania rozwiązań, które zostaną 

uwzględnione w reformie WPR na lata 2014-2020 i ograniczą negatywne zjawiska, z jakimi mamy do 

czynienia obecnie. W trakcie konferencji chcemy odpowiedzieć na następujące kluczowe pytania: 
 

Czy kraje rozwijające się mogą stać się samowystarczalne w produkcji żywności? 
Jak WPR wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo w krajach rozwijających się? 
Jakich ulepszeń oczekujemy w zreformowanej WPR?  
Jakie są wzajemne relacje pomiędzy WPR a innymi politykami UE (np. handlu) i jaki mają 
wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się? W jaki sposób polityki UE 
mogą być bardziej spójne z bezpieczeństwem żywnościowym krajów rozwijających się? 
Jaka powinna być rola polskich decydentów i organizacji społecznych? 

 

 

 
 

Konferencja jest częścią projektu “Against hunger – let’s be coherent!” współfinansowanego przez Unię  Europejską. 

 



  

PROGRAM KONFERENCJI 
 

Czwartek 8 grudnia 2011 
Miejsce:  Pałac Kultury i Nauki, Sala Rudniewa, Plac Defilad 1, Warszawa 
 

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników 

09.00 - 09.15 Powitanie i uroczyste otwarcie: Jarosław Wojtowicz, Podsekretarz Stanu Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

09.15 - 11.00 Panel I: Wspólna Polityka Rolna UE i jej wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe 
krajów Globalnego Południa 

         (tłumaczenie symultaniczne w językach: polskim, angielskim, francuskim) 

 

Prowadzenie: Jarosław Wojtowicz    
 

1. Andrzej Gąsowski, Pierwszy Radca, Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Stałe 

Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli 

Kształt zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej. Czy WPR wspiera 
zrównoważone rolnictwo i rodzinne gospodarstwa rolne, które nie niszczą 
rolnictwa i środowiska w krajach Globalnego Południa?  
 

2. Sebastien Bainville, pracownik naukowy, Institut des Régions Chaudes, SupAgro 

Francja 

Wolny handel, dopłaty Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych oraz ich 
wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo rodzinne w Afryce. Analiza 
sytuacji i rekomendacje.  

  

3. Nadjirou Sall, zastępca sekretarza generalnego CNCR – krajowej platformy organizacji 

rolniczych Senegalu 
Wpływ importu taniej żywności na produkcję rolną w Afryce na przykładzie 
produkcji cebuli w Senegalu.  
 

4. Gabriele Zimmer, Posłanka do Parlamentu Europejskiego  
Jak Wspólna Polityka Rolna i inne polityki UE wpływają na rolnictwo rodzinne 
i środowisko Globalnego Południa. Co Parlament Europejski może zrobić, aby 
WPR była spójna z rozwojem rodzinnego rolnictwa w krajach Globalnego 
Południa? 
 

Dyskusja  
 

11.00 - 11.20 Przerwa kawowa  
 

11.20 - 12.40 Panel II: Jak polityki Unii Europejskiej mogą lepiej wspierać bezpieczeństwo 
żywnościowe i rolnictwo rodzinne w Afryce?  

  (tłumaczenie symultaniczne w językach: polskim, angielskim, francuskim) 

 

Prowadzenie: Gabriele Zimmer  
 

1. Jean Feyder, Ambasador Luksemburga przy ONZ w Genewie 
Rola Oficjalnej Pomocy Rozwojowej w zagwarantowaniu bezpieczeństwa 
żywnościowego i wsparciu rodzinnego rolnictwa w krajach Globalnego 
Południa.   
 

2. Leopold Lokossou, Przewodniczący PNOPPA – krajowej platformy organizacji 

rolniczych w Beninie  
Czy Afrykańscy rolnicy mogą wyżywić Afrykańczyków? „Polityka ryżowa”         
i rekomendacje dla Unii Europejskie i Polski. 
 

3. Pascal Erard, Francuski Komitet na rzecz Solidarności Międzynarodowej – CFSI  
Jak Unia Europejska i jej kraje członkowskie powinny poprawić spójność 
pomiędzy ich politykami a bezpieczeństwem żywnościowym w krajach 
rozwijających się?   
 

Dyskusja 

 



  

 

12.40 - 13.40 Przerwa obiadowa 

13.45 - 15.15 Polityki wpływające na rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe krajów 
rozwijających się. 

 

  Warsztaty: 

A) Jaki jest wpływ importu soi i produkcji agropaliw na rozwój i bezpieczeństwo 
żywnościowe krajów rozwijających się?  

(tłumaczenie symultaniczne w językach: polskim, angielskim, francuskim) 
 

Prowadzenie: Janusz Wojciechowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego  
 

Prelegenci: Gabriele Zimmer, Sebastien Bainville, Susan Nakacwa (SEATINI Uganda), 

Mute Schimpf (Friends of the Earth Europe), Pascal Erard 
 

Warsztat poruszy następujące zagadnienia: 

- wpływ monokultur rolnych na społeczeństwo i środowisko 

- problem GMO  

- zrównoważone rolnictwo w Europie zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe oraz 

nieszkodzące rolnictwu rodzinnemu i rynkom lokalnym w krajach rozwijających się 

(pasze oparte na rodzimej produkcji rolnej zamiast genetycznie modyfikowanej soi) 

- problemy spowodowane przez niespójność polityk UE dotyczących agropaliw. 
 

B) Wyżywić świat: rolnictwo przemysłowe czy rodzinne? 
(tłumaczenie konsekutywne w języku polskim i francuskim) 
 

Prowadzenie: Jerzy Chróścikowski, Senator RP, Przewodniczący Komisji Rolnictwa            

i Rozwoju Wsi 
 

Prelegenci: Jean Feyder, Nadjirou Sall, Mieczysław Babalski (rolnik), Leopold Lokossou  
 

Warsztat będzie debatą na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego  

w Europie i Afryce spowodowanych przez rolnictwo przemysłowe oraz na temat 

rolnictwa rodzinnego jako alternatywy zapewniającej suwerenność żywnościową           

i zatrudnienie na terenach wiejskich.  
 

15.15 - 15.30  Przerwa kawowa 
 

15.30 - 16.00 Prezentacja rezultatów warsztatów i dyskusja  
 

16.00 - 16.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
 

 
Piątek 9 grudnia 2011 
 

07.00 - 16.00 Wyjazd studyjny dla uczestników konferencji prezentujący przykłady 
zrównoważonego rolnictwa w regionie mazowieckim 

 

07.00 Wyjazd z Warszawy (spod hotelu ATOS, ul. Mangalia 1) 
08.45   Lutobrok (90 km), MOL – tradycyjna wędzarnia 
10.30   Kruszewo (40 km), śniadanie  
11.00   Zwiedzanie ekologicznego gospodarstwa państwa Kwietniaków i ekologicznej suszarni 

warzyw i owoców  
12.30   Rososz (15 km), ekologiczne gospodarstwo Jadwigi Farat, ubojnia drobiu, działania na rzecz  
              społeczności w gminie (Grupa Sąsiad, LGD) 
13.30   Obiad  
16.00   Przewidywany powrót do Warszawy (100 km)  
 
 
 
 



 
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

Miejsce konferencji: Pałac Kultury i Nauki, Sala Rudniewa, Plac Defilad 1, Warszawa 
 

Rejestracja: 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do dnia 1 grudnia 2011 na adres: 
biuro@pkegliwice.pl lub faksem na numer 32/231 85 91. 
 

Zakwaterowanie uczestników: 
Hotel ATOS 
ul. Mangalia 1 
02-758 Warszawa,  
tel./fax: +48-22 841 43 95; e-mail: atos@puhit.pl 
 
Do hotelu można dojechać: 
z lotniska – autobusem nr 148 
z Dworca Centralnego – autobusem nr 501 lub 519 
(należy wysiąść na przystanku MANGALIA) 
 
Przybliżony koszt przejazdu taksówką wynosi 30-50 zł, w zależności od pory dnia.  
Przykładowe korporacje: ELE taxi  +48 22 811 11 11, taxi Wawa + 48 22 1 9644. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 
Maria Staniszewska + 48 605 11 69 69 
Aleksandra Żarnowiecka + 48 695 17 95 15 
Polski Klub Ekologiczny + 48 32 231 85 91 
 
Mapka: 
A – Miejsce konferencji: Pałac Kultury i Nauki 
B – Hotel Atos  
C – Dworzec Centralny 
 

 


