Pomoč ekološki pridelavi hrane v revnih skupnostih držav v razvoju
Robin Dewa, koordinator GCAP Slovenije, učitelj OŠ Nove Fužine

GCAP AKCIJA
 Global Call To Action Against Poverty ( GCAP) je
največja svetovna mreža organizacij in aktivistov za
zmanjšanje globalne revščine in za večjo razvojno pomoč v
vrednosti do 0,7% BDP bogatih držav. Nastala je leta 2005
z različnimi aktivnostmi po svetu, vključno z znamenitimi
koncerti Live 8 glasbenikov Boba Geldofa in Bona.
 Cilj je uresničitev Milenijskih razvojnih ciljev OZN do leta
2015. GCAP vsako leto tudi organizira v sodelovanju z
Milenijsko kampanjo OZN akcijo Vstani in Ukrepaj (
Stand Up Take Action).

Pravica do hrane in preživetja
 Med Milenijske razvojne cilje spada tudi ukrepanje
zoper lakoto in podhranjenost, saj za lakoto trpi več
kot milijarda ljudi po svetu.
 Poleg humanitarne pomoči v hrani je potrebno
ljudem pomagati tako, da si sami pridelajo hrano na
okolju prijazen način in si s tem zagotovijo
prehransko varnost in neodvisnost.

Pomoč na prehranskem področju iz
Slovenije
 GCAP Slovenija, ki deluje v okviru platforme
slovenskih nevladnih razvojnih organizacij Sloga,
zbira ekološka semena zelenjave za projekte ekološke
pridelave hrane v posameznih državah v razvoju.
 Ekološka pridelava hrane je eno izmed področij
pomoči, ki jim bodo v prihodnje namenjena
slovenska sredstva. V letu 2009 je Slovenija skupaj
namenila 0,15% BDP za uradno razvojno pomoč
državam v razvoju.

PROJEKTI POMOČI PO DRŽAVAH
 Indonezija- zbiranje ekoloških semen za projekte
indonezijskih nevladnih organizacij
 V pripravi sodelovanje z Nvo Ekoturin ( East Bali
Poverty Project) za 5 šolskih vrtov z namenom
zagotovitve prehranske varnosti otrok in njihovih
družin.

Projekt
Ekoturin-East
Bali Poverty
Project

PROJEKT DR ANTONA IVANČIČA NA
MADAGASKARJU IN V ETIOPIJI
 Doktor Anton Ivančič iz Fakultete za kmetijstvo in
biosistemske vede v Mariboru že več let izvaja
humanitarno-razvojni projekt ekološke pridelave
hrane na katoliških misijonih na Madagaskarju (
Matanga) in v Etiopiji ( Kobbo).
 Zbira semena, uvaja nove kulture in izboljšuje sestavo
plodnih površin z različnimi rastlinami.

Projekt v Kobbu,
Etiopija 2010
Delo na terenu z
etioskimi študenti iz
Kobba.

Profesor Ivančič
v svojem
“nadzemnem
laboratoriju “na
Madagaskarju

Semena- v poštev pridejo
ekološka semena pakirana v
vrečkah ( Semenarna,
Amarant, Reinsaat, Agrosaat,
Vilmorin, Sementi Dotti) ter
semena ekoloških kmetov,
biodinamičnih društev Ajda
ter lastna semena, ki niso
kemično tretirana. Domača
semena naj bodo označena s
tujim in latinskim imenomnpr.paradižnik: tomato (
Lycopersicon esculentum).
Več informacij v priročniku!
Kontaktne osebe:
Robin Dewa,
ro.dewa@yahoo.com
GSM: 051 606 847

V pripravi:NVO Edirisa
v Ugandi začenja s
šolskim vrtom za
potrebe kraja Bufuka
in tamkajšnje
osnovne šole.
NVO Acrides iz
Zelenortskih otokov v
sodelovanju z
osnovno šolo Tira
Chapeu v Praii uvaja
šolski vrt za prehrano
učencev.

Majevska srednja šola
Tumul Kin v Blue
Creeku iz Belizeja ima
prav tako vrt za
potrebe dijakov in
lokalne skupnosti.

