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Zaproszenie na seminarium 

„Spójność polityk Unii Europejskiej na rzecz rozwoju i suwerenności żywnościowej” 

16-18 listopada 2010, Warszawa 

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, 
Francuski Komitet na rzecz Solidarności Międzynarodowej oraz Polska Akcja Humanitarna serdecznie 
zapraszają zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w międzynarodowym seminarium na 
temat wpływu polityki UE na rolnictwo w krajach rozwijających się i w Europie. 

Seminarium organizowane jest w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT / ALIMENTERRE na rzecz 
suwerenności żywnościowej i zrównoważonego rolnictwa, mającej na celu podniesienie świadomości 
społeczeństwa europejskiego na temat problemów żywnościowych krajów rozwijających się oraz 
promowanie prawa społeczności lokalnych do decydowania o swojej polityce żywnościowej. 

Dominujący model produkcji i konsumpcji żywności, ukierunkowanie na zysk polityk rolnych przez 
bogate kraje, w tym UE, oraz traktowanie żywności jako zwykłego towaru handlowego powoduje 
często nieodwracalne skutki – bankructwo drobnych producentów rolnych, migracje zarobkowe, głód 
i ubóstwo społeczności w krajach rozwijających się. Okazuje się, ze aż 80% spośród miliarda osób 
cierpiących głód i niedożywienie stanowią rolnicy, czyli producenci żywności. Międzynarodowe 
współzależności sprawiają, że problem głodu na świecie dotyczy nas – obywateli UE – bardziej niż 
kiedykolwiek. 

Domagamy się, aby rolnictwo postrzegane było przez decydentów politycznych jako coś więcej niż 
tylko środek produkcji – zrównoważone rolnictwo to także sposób na zwiększenie dochodów 
najbiedniejszych mieszkańców terenów wiejskich, promowanie lokalnej przedsiębiorczości, produkcji 
i konsumpcji żywności oraz ochronę środowiska przyrodniczego. 

W związku ze zbliżającą się prezydencją Polski w UE w 2011 r. polskie organizacje pozarządowe mają 
szczególną szansę włączyć się w polityczny dialog na te ważne tematy. 

Opis seminarium 

W seminarium zapowiedzieli swój udział przedstawiciele licznych europejskich organizacji 
pozarządowych zajmujących się kwestiami rozwoju krajów Globalnego Południa, rzecznictwem na 
rzecz rozwoju,  odpowiedzialną konsumpcją oraz Sprawiedliwym Handlem, w tym m.in.: SOS Faim 
(Belgia), Evert Vermeer Stichting (Holandia), COSPE (Włochy), Terra Nouva (Włochy), Germanwatch 
(Niemcy), GLOPOLIS (Czechy), Ekumenicka Akademie Praha (Czechy), Spolecnost pro Fair Trade 
(Czechy), Vedegylet Egyesulet (Węgry), Centrum pre trvaloudrzatelne alternativy (Słowacja).  

Specjalnymi gośćmi seminarium będą przedstawiciele afrykańskich organizacji rolniczych: 
Foulematou Camara – wiceprzewodnicząca ROPPA, największego związku organizacji rolniczych 
Afryki Zachodniej oraz Moustapha Dia – sekretarz generalny FENAFILS, senegalskiej platformy 
producentów, przetwórców i dystrybutorów mleka. 
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Pierwszy dzień seminarium poświęcony będzie merytorycznemu wprowadzeniu w temat 
suwerenności żywnościowej, idei spójności polityk UE na rzecz rozwoju (PCD) oraz Wspólnej Polityce 
Rolnej (WPR). 

Drugi dzień będzie miał na celu wymianę dotychczasowych doświadczeń organizacji uczestniczących 
w seminarium oraz opracowanie planów wspólnych działań w kontekście PCD oraz planowanej 
reformy WPR. Bazą do wspólnej pracy będzie stanowisko europejskiej platformy organizacji 
pozarządowych CONCORD (European NGO Confederation for Relief and Development) wobec PCD 
oraz propozycji reformy WPR.  

Trzeciego dnia będzie miała miejsce wizyta w podwarszawskich gospodarstwach rolnych, której 
głównym celem będzie wymiana doświadczeń między polskimi rolnikami a przedstawicielami 
afrykańskich organizacji rolniczych. 

Do uczestnictwa w seminarium zapraszamy zarówno organizacje, które posiadają doświadczenia 
rzecznicze lub zajmują się problematyką żywnościową, jak również organizacje, które takiego 
doświadczenia jeszcze nie posiadają, a chcą zaangażować się w działania w tym zakresie.  

Praktyczne informacje 

Jeśli Państwa organizacja jest zainteresowana uczestnictwem w seminarium, bardzo prosimy o 
wypełnienie dołączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres: zb@eco.pl  

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.09.2010 

Osoba do kontaktu: Andrzej Żwawa, Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 12 III p.,  

31-014 Kraków, tel. 603 363 721. 

Seminarium będzie prowadzone w języku polskim, angielskim i francuskim (tłumaczenie 
symultaniczne). Pokrywamy koszty dojazdu, noclegu oraz wyżywienia.  

Przewidujemy uczestnictwo jednego przedstawiciela z każdej organizacji (w przypadku większej 
liczby osób chętnych z jednej organizacji prosimy o uzasadnienie). W przypadku większej liczby 
zainteresowanych zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia wszystkich zgłoszeń. 

Można uczestniczyć w pełnym wymiarze seminarium (3 dni) lub w wybranych dniach. 

Szczegółowy program wraz z informacjami praktycznymi zostanie przesłany Państwu we wrześniu. 

 

Włącz się w dyskusję i działania 
 

– problem ubóstwa i głodu na świecie jest naszym problemem! 
 


