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Tisztelt Civil Szervezetek képviselői!
Örömmel tudatjuk a civil szervezeteket a közelgő CSO Konzultációról, ami a FAO 31. Európai
és Közép-Ázsiai Regionális Konferenciáját megelőzően, 2018. április 26-27-én kerül
megrendezésre Budapesten.
A CSO (Civil Society Organisations - civil társadalmi szervezetek) Konzultációk az egyes
régiókban található civil társadalom szereplői által önállóan szervezett találkozók, melyek a
FAO Regionális Konferenciák előtt kerülnek megrendezésre, és céljuk, hogy összehozzák az
érintett érdekcsoportokat (kistermelőket, halászokat, pásztorokat, erdészeket, etnikai
kisebbségeket és őslakosokat, városi szegényeket, mezőgazdasággal és élelmiszerrel
dolgozókat, vidéki nőket és fiatalokat, fogyasztókat) képviselő civil szervezeteket, hogy
megvitassák a régió legfontosabb témáit, értékeljék a FAO előző kétéves időszakában
végzett tevékenységét, valamint a konferencia többi részletét.
Minden FAO régióban a Nemzetközi Tervező Bizottság az Élelmiszer-önrendelkezésért
(IPC - International Planning for Food Sovereignty), mint a kisüzemi élelmiszertermelők és
a vidéken dolgozók szervezeteinek és grassroot/közösség alapú társadalmi mozgalmak
globális platformja, felelős a FAO és CSO közötti párbeszéd facilitásáért1.
Az európai és közép-ázsiai régióban, az ECVC2 látja el a regionàlis CSo Konzultàció ad hoc
Szervezőbizottságának a titkársági feladatait. Ez a Szervezőbizottság felelős a különböző
szervezetek és érdekcsoportok CSO Konzultációban való részvételéért.3.
A FAO 31. Európai és Közép-Ázsiai Regionális Konferenciáját május 16 és 18 között tartják
az Oroszországban, Voronyezsben. A konferencia 4 fő szekcióra oszlik:
1.

Nyitó ülés bevezető beszédekkel.

2.

A regionális és globális politikai és szabályozási kérdésekről szóló szekció, mely a
következő témákat járja körül:
a.

Fenntartható Mezőgazdaság és Élelmiszer-rendszerek Európában és
Ázsiában egy változó klímában – melynek célja, hogy megvitassa a fenntartható
mezőgazdaság és élelmiszer-rendszerek létrehozásának kérdéseit és lehetséges
útjait országonként, felhasználva az agroökológiát, mint konkrét példát a

1 http://www.foodsovereignty.org/
2 http://www.eurovia.org/
3 http://food-cso-europe.org/home/about-us

társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontok integrált megközelítési
módját. A szekció különböző módszerek és ajánlások kerülnek megvitatásra arra
vonatkozóan, hogy hogyan lehetne fokozni a mezőgazdaság és az élelmiszerrendszerek hozzájárulását a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG - Sustainable
Development Goals), a Párizsi Megállapodás és a Biológiai Sokféleségre vonatkozó
Stratégiai Terv eléréséhez.
b.

E-mezőgazdaság: az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT)
felhasználása a fenntartható és inkluzív élelmiszer-rendszerek és a
kereskedelmi integráció fejlesztése érdekében - melynek célja az emezőgazdasággal kapcsolatos kifejezések meghatározása; az e-mezőgazdaság
előnyeinek és kihívásainak megvitatása Európában és Közép-Ázsiában; az emezőgazdaságra vonatkozó nemzeti stratégiák felvetése; és a FAO
tapasztalatainak megosztása. A szekció során a szakpolitikai lehetőségek
azonosításra kerülnek, és a FAO által nyújtott támogatások bemutatásra.

3.

A Program- és Költségvetési kérdésekről szóló szekció bemutatja a Decentralizált
Hivatalok Hálózatát (Decentralized Offices Network), valamint a FAO eredményeit
és prioritásait a Régióban.

4.

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó utolsó szekción szó lesz a "Többéves Munkaprogram
(MYPoW - Multi Year Programme of Work) 2016-2019", valamint az Európai
Mezőgazdasági Bizottság (ECA - European Commission of Agriculture) különböző
regionális bizottságai által kiadott jelentésekről; Európai Erdészeti Bizottság (EFC European Forestry Commission), az Európai Belvízi Halászati és Akvakultúra
Tanácsadó Bizottság (EIFAAC - European Inland Fisheries and Aquaculture
Advisory Commission) és a Közép-Ázsiai és Kaukázusi Regionális Halászati és
Akvakultúra Bizottság (CACFish - Central Asian and Caucasus Regional Fisheries
and Aquaculture Commission).

További információkat az alábbi linken találnak:
http://www.fao.org/europe/regional-conference/en/
A CSO Konzultáció napirendje előkészíti a CSO-k hozzászólásait a FAO regionális
konferencia témáihoz kapcsolódóan. A konzultáció során a résztvevők azt is megtárgyalják,
hogy a regionális kezdeményezés keretein belül hogyan lehet a legjobban megkönnyíteni a
FAO nemzeti és regionális civil társadalmi együttműködéseit Európában és Közép-Ázsiában.
A szóvivők, akiket a budapesti CSO Konzultáció plenáris ülésén választanak ki, részt vesznek
a FAO regionális konferenciáján az oroszországi Voronyezsben és a megbeszélések során a
CSO-k jövőképét képviselik.
A különböző csoportok, régiók és érdekcsoportok kiegyensúlyozott részvételének
biztosítása érdekében, az ad hoc CSO Szervezőbizottság szigorú kvótarendszert alkalmaz. A
részvételi lehetőség és az anyagi támogatás a különböző érdekcsoportok 30 képviselője
között lesz kiosztva. A földrajzi és a nemek közti egyensúly is figyelembe lesz véve. Továbbá,
a Konzultáción 30 küldött vehet részt saját költségen; a kiválasztás szintén a
kiegyensúlyozott részvétel logikáján alapul.
Ezen felül, Magyarországot, mint szervező országot, 10 civil résztvevő fogja képviselni.

A találkozó munkanyelvei az angol, a magyar, a francia, az orosz, a spanyol és a török.
Kérjük terjesszék ezen felhívást hálózataikon belül.
Ha szeretne jelentkezni résztvevőnek a CSO Konzultációra, kérjük írjon egy e-mailt Olcay
Bingolnak, a Szervezőbizottság képviselőjének, a cso.consultation2018@gmail.com címen
2018 március 7-ig, melyben szerepel a szervezetéről egy rövid leírás és az ön által betöltött
szerepkör (maximum 150 szó).
Tisztelettel:
A FAO Regionális CSO Konzultációjának ad-hoc Szervezőbizottsága
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−
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Elene Shatberashvili, ECVC - European Coordination Via Campesina
Judith Hitchman, URGENCI – Közösség Által Támogatott Mezőgazdaság Nemzetközi
Hálózata
Rodion Sulyandziga, CSIPN - Északi őslakosokat támogató központ
Erdoğan Kartal, WFFP – Halászok Világ Fóruma
Verdiana Morandi, ESN European Chapter / WAMIP - A mobil őshonos népek
világszövetsége
http://food-cso-europe.org/

2018 . február 20.

