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Pozdravljamo vas s prvimi Novicami v letu 2010. Letošnje leto bo igralo pomembno 
vlogo v boju proti genskim tehnikam, saj ekološko kmetijstvo ne more sobivati z gensko 
spremenjenimi kulturami. Kot ste številni bralci lahko spremljali v lanskem letu, je 
genetsko spremenjena sorta lanenega semena „Triffid“  pomotoma zašla v kruh in 
žitarice za zajtrk v 36 državah. To je povzročilo obsežen umik proizvodov s polic in 
strog nadzor nad uvozom lanenega semena iz Kanade. Posebno skrb povzroča novica, 
da je Evropska komisija 2. marca 2010 dovolila pridelavo gensko spremenjenega 
krompirja z imenom Amflora proizvajalca BASF. Da bi pokazali, da genske tehnike v 
Evropi nimajo prihodnosti, moramo ohraniti trdno držo in podpreti kampanje proti njim. 
Eno največjih med njimi organizira globalno spletno gibanje Avaaz. Podpišite peticijo za 
prepoved gensko spremenjenih živil, dokler ne bodo na voljo vsi bistveni znanstveni 
izsledki. Avaaz potrebuje milijon podpisov:

http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?cl=512821921&v=5655 

Dobra novica prihaja iz bolgarskega parlamenta, ki je sprejel spremembe zakona o 
gensko spremenjenih organizmih (GSO), ki po novem prepovedujejo sajenje gensko 
spremenjenih kultur. Čeprav niso povsem prepovedali pridelave GSO, je v praksi 
nemogoče saditi GSO v oddaljenosti manj kot 30 km od zaščitenih območij, manj kot 10 
km od čebeljih panjev in manj kot 7 km od ekološko obdelanih površin.

Veselilo nas bo tudi, če vas bomo lahko pozdravili na Mednarodnem Forumu 
organskega marketinga 6. in 7. maja 2010 v Varšavi. Tu se bodo srečali trgovci iz eko 
sektorja Srednje, Vzhodne in Zahodne Evrope ter poglobili poslovne stike. Prijave še 
vedno sprejemamo.

Želimo vam kratkočasno branje,

Christoph Arndt, Katja Bykova & Linda Huisman

Prevod: Klavdija Černilogar
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1. Socialne trgovine na Madžarskem - zgodba o uspehu: V enem letu 
odprli 100 trgovin 

Tako kot v drugih članicah Evropske unije so tudi na Ma-
džarskem v zadnjih letih verige evropskih supermarketov ra-
sle kot gobe po dežju, kar je lokalne kmetijske pridelke poti-
snilo še bolj iz domačega trga. S pomočjo zveze kmetov MA-
GOSZ je madžarskim kmetom  vendarle uspelo ponovno 
vzpostavili lastni tržni sistem, ki temelji na lokalnih pridelkih 
in načelu poštenosti. 

Z idejo, da bi kupcem ponudili izključno lokalne produkte je MA-
GOSZ razvil koncept socialnih trgovin (szociális bolt). Tako so iz 
verige izključili posrednike, kot so kupci na veliko in trgovinske verige, kmetje pa prodajajo neposredno v 
lokalno trgovino, kar prinaša večje odkupne cene za kmeta in omogoča nižjo prodajno ceno. Trgovine, ki 
se želijo vključiti v koncept trženja, po katerem prodajajo socialne trgovine se morajo držati dogovorjenih 
cen, ki so ponavadi 20-30% nižje od cen trgovinskih verig. 

Madžari so socialne trgovine sprejeli z odobravanjem. V roku enega leta, potem, ko je januarja 2009 
svoja vrata odprla prva socialna trgovina, se je širom države oprlo več kot sto takšnih trgovin. Ključ do 
uspeha leži v podpiranju lokalnih pridelovalcev in v pravičnih cenah za vse. Ideja temelji tudi na povezo-
vanju med urbanim prebivalstvom in lokalnimi pridelovalci iz okoliških vasi. Madžarski potrošniki tako 
lahko spet kupujejo pridelke po dostopnih cenah od pridelovalcev, ki jih poznajo, jim zaupajo in jih želijo 
podpirati. Pot med pridelovalcem in kupcem je kratka zato kupec vedno dobi sveže in kvalitetne pridel-
ke. Z odprtjem trgovin so se odprla nova delovna mesta, kar pa tudi omogoča trajnostni razvoj podeže-
lja.

Zaenkrat je le malo pridelkov na policah socialnih trgovin iz ekološke pridelave. Vendar ima prodaja eko-
loških pridelkov velik potencial v socialnih trgovinah. Uspešnost socialnih trgovin dokazuje, da si kupci 
želijo lokalno pridelane hrane, ki ni prepotovala prevelikih razdalj in katere izvor poznajo. Tako so zelo 
dobro sprejeti tudi tradicionalno izdelki, ki so pridelani in predelani v regiji.

Avtorja: Christoph Arndt, Katja Bykova, EkoConnect e.V.

Prevod: Irena Fašalek
* * * * *

2. Ukrajina: speči eko velikan?
Ekološko kmetijstvo je za Ukrajino pomemben dejavnik, ki 
preprečuje degradacijo visoko kakovostne črnice. V zadnjih 
desetletjih je namreč vsebnost humusa strmo padla in koli-
čina živih organizmov v tleh se je precej skrčila, tako da pri-
delek ostaja daleč pod svojimi možnostmi. Samo kakih 150 
kmetij v Ukrajini se danes ukvarja s kontroliranim ekolo-
škim kmetijstvom na 240.000 ha certificiranih površin. Za 
primerjavo: ukrajinske eko obdelane površine znašajo 60 
odstotkov nemških

Med tržnimi pridelki prevladujejo žita s 70 odstotki (pšenica, ječmen, koruza), 25 odstotkov je oljčnic. 
Sončnice predstavljajo skoraj dve tretjini ekoloških oljčnic. V zadnjih letih se je predvsem povečala tudi 
eko pridelava repice, soje, lanenega semena in bučnih pešk. Visoke stopnje rasti so prisotne tudi pri pri-
delavi stročnic, kot so grah, grašica in volčji bob. V nekaterih večjih eko obratih, denimo Galeks Agro 
(regija Žitomir) skoraj 50 odstotkov pridelka predstavljajo stročnice.

Kar se tiče konvencionalnih žitaric, je Ukrajina v sezoni 2008/2009 prvič prišla med prve tri svetovne iz-
voznice. Vendar je položaj pri ekološko pridelanih izdelkih različen. Strokovnjaki ocenjujejo, da se trenu-
tno izvozi le okoli 10 odstotkov pridelka. Razlog za to po eni strani leži v pomanjkanju poslovnih stikov in 
po drugi strani v zelo visokih carinah, ki jih EU postavlja za pšenico, ječmen in rž. Trda pšenica, kakovo-
stna pšenica, koruza, posevki oljčnic in stročnice nimajo ovir za uvoz v EU, zato je njihov delež v izvozu 
toliko večji. Najpomembnejše uvoznice ukrajiskih eko surovin so Nizozemska, Nemčija, Švica, Kanada, 
Grčija in Izrael.

Raziskave EkoConnecta so pokazale, da je v Ukrajini letno za izvoz na voljo okoli 80.000 ton koruze, 
5.000 ton eko pire in 6.000 ton eko ajde dobre kakovosti. Poleg tega lahko v Ukrajini zaradi ugodne kli-
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me pridelujejo kakovostno trdo pšenico. Pri pridelavi konvencionalnih sončničnih semen je Ukrajina ta-
koj za Rusijo na drugem mestu na svetovni lestvici. Med letoma 2007 in 2009 je bilo letno na voljo 
75.000 ton sončničnega semena, ki ga izvozijo izključno nepredelanega, saj ne obstajajo ekološko certi-
ficirani mlini, z izjemo eko predelovalca KharkovNatureProduct. Eko kmetije poleg tega pridelujejo seme 
repice (30.000 ton), sojo (10.000 ton) in laneno seme (2.500 ton), pa tudi mak, buče, oljni osat in gorči-
co. Nekatere kmetije na jugu Ukrajine so se specializirale za pridelavo eko dišavnic,: predvsem sivke, 
žajblja in koriandra. Največjo priložnost za rast KharkovNatureProduct vidi v pridelavi olja iz lanu zaradi 
visokega povpraševanja iz EU. Oljarna iz Kharkova prideluje še bučno in orehovo olje.

Ukrajina spada tudi med tiste evropske države, ki imajo nadpovprečno visok delež površin za ekološko 
certificirano nabiralništvo. Na 200.000 ha nabirajo gobe in jagodičje (borovnice, mahovnice, brusnice in 
bezeg), na dodatnih 22.000 ha pa še zdravilne rastline. Poljska pokupi največ artiklov iz ukrajinskega 
nabiralništva, predelani izdelki pa se prodajajo tudi v Zahodno Evropo in ZDA.

Pa so eko pridelki iz Ukrajine tudi varni? Kadarkoli se omeni to državo, zaskrbljeni potrošniki pogosto 
najprej pomislijo na jedrsko nesrečo v Černobilu. Radioaktivni material se je predvsem razširil po regiji 
severovzhodno od Černobila, tako da je večina površin, posebej kmetijskih, ki se nahajajo na področjih 
s črnico ob Črnem morju, neobremenjena s tem in prikazuje vrednosti enake tistim v severni Nemčiji. Na 
večjem delu južne Nemčije, Avstrije in Slovenije so denimo našli do petdesetkrat večje vrednosti cezija-
137. Izdelke za trg v Ukrajini redno preverjajo, pri čemer za cezij-137 veljajo veliko strožje mejne vre-
dnosti kot v EU. Trenutno v skladu z Eko uredbo EU deluje dvanajst zasebnih kontrolnih točk – med nji-
mi tudi ena povsem ukrajinska, Organic Standard. Dobra novica je, da imajo številne od teh točk svoje 
nadzorno osebje. To zagotavlja intenziven nadzor in omogoča nenapovedane inšpekcije.

EkoConnect je na voljo zainteresiranim eko predelovalcem v Zahodni in Srednji Evropi za pomoč pri na-
vezovanju stikov z Ukrajino.

Avtor: Christoph Arndt, EkoConnect e.V.

Prevod: Klavdija Černilogar

* * * * *

3. Vzorec ekološkega potrošnika: Kaj bi želeli vedeti o "Zaskrbljeni 
Zdravki"

Delež trga ekoloških produktov v Evropi še naprej raste. V 
ekološki branži je gospodarska kriza imela le malo negativnih 
posledic na prodajo. Med tem, ko veliki trgovci ponekod še 
vedno delajo z izgubo pa se večina manjših trgovcev z ekolo-
škimi živili ne sooča s temi težavami. Zaradi tega se postavlja 
vprašanje: Kdo so zvesti potrošniki ekološko pridelanih do-
brin in kdo postavlja trende za prihodnost?

Od začetka devetdesetih do danes dosega trženje ekoloških živil 
postopno in neprestano rast. Tržni delež ekoloških produktov do-
sega več kot 3 odstotke v šestih evropskih državah: na Švedskem, v Nemčiji, Italiji, Švici, Avstriji in na 
Danskem, kjer tržni delež ekoloških živil dosega celo več kot 6 odstotkov. Preboj v prodaji ekoloških iz-
delkov se je začel, ko so trgovske verige začele prodajati ekološke produkte pod lastno blagovno znam-
ko.

V Nemčiji je med letoma 2005 in 2008 prihodek od prodaje ekoloških živil pri večjih trgovcih naraščal 
povprečno za 20 odstotkov letno. Pri ekološkem mleku, sadju in zelenjavi je prodaja dosegla celo 25 od-
stotkov prodanega mleka, sadja in zelenjave. Leta 2009 je bila prodaja ekoloških živil v trgovskih veri-
gah za 6 odstotkov nižja, medtem, ko ostaja prodaja v ekoloških in specializiranih trgovinah (ki predsta-
vljajo 22 odstotkov prodaje ekoloških živil) stabilna. V Veliki Britaniji ugotavljajo, da kupci ekoloških pro-
duktov zaradi krize kupujejo manj v naprej pripravljenih produktov, zato pa je prodaja ekoloških surovin 
in sestavin, iz katerih si Britanci sami pripravijo cenejšo hrano, narasla za 14 odstotkov. 

Fenomen je preučilo nizozemsko podjetje EOSTA, ki se ukvarja z grosistično prodajo svežega sadja in 
zelenjave. Po ugotovitvah podjetja naredijo stalni kupci ekoloških živil, katerih je 7 odstotkov vseh kup-
cev teh živil, 68 odstotkov prometa od prodaje ekoloških živil, pogosti ali t.i. srednji kupci, ki predstavljajo 
18 odstotkov kupcev ekoloških živil, prispeva k 21 odstotkom prometa od prodaje ekoloških živil, med-
tem ko se ostalih 11 odstotkov ekoloških živil razdeli na 75 odstotkov kupcev ekoloških živil (občasni 
kupci). Da bi profil stalnega kupca ekoloških živil bolje razumeli, se tipična predstavnica te skupine ime-
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nuje "Zaskrbljena Zdravka". Raziskave namreč kažejo, da je redni kupec ekoloških živil najpogosteje 
ženska, visoko izobražena in živi v urbanem okolju. V nasprotju s tem, kar bi mnogi verjeli, ne spada v 
skupino ljudi z višjimi prihodki. Spada v srednji razred s povprečnimi dohodki, gospodarska kriza pa na 
njeno gospodinjstvo ni imela večjega vpliva. Sodeč po študiji, ki jo je leta 2009 opravil Prof. Spiller iz uni-
verze v Göttingenu, je tako tipičen predstavnik skupine Zaskrbljene Zdravke v 70 odstotkih ženskega 
spola in ima 49 let.

V skupini "srednjih potrošnikov", ki potrošijo manj denarja za ekološke produkte so ženske v povprečju 
manj zastopane in predstavljajo 56 odstotkov skupine, "občasni kupci" ekoloških izdelkov so v polovici 
primerov moški v polovici primerov ženske. Med potrošniki, ki nikoli ne kupijo ekoloških izdelkov je 39 
odstotkov žensk in predstavniki te skupine pa imajo v povprečju 52 let. Zaskrbljena Zdravka je posta-
vljavka novih trendov in uvaja nove miselne pristope. Je aktivna v civilnih iniciativah in skrbi tako za svo-
je zdravje kot tudi za okolje. Kot potrošnica kupuje sveže, zdrave, okusne in avtentične produkte. Da za-
dovolji svojim kriterijem kupuje preudarno. Pričakuje, da so živila naravi prijazna. Hoče biti informirana o 
njihovem izvoru in o njihovem vplivu na socialno varnost pridelovalca.   

Nedavne raziskave potrjujejo, da je rast trga ekoloških živil še vedno v največji meri odvisna od majhne 
skupine stalnih kupcev. Profesor Hamma iz univerze v Kasslu, v leta 2009 objavljeni raziskavi ugotavlja, 
da v Nemčiji v skupino rednih kupcev spada 20 odstotkov ekoloških potrošnikov, ki pa naredijo 65 od-
stotkov prometa ekoloških živil. Skupina rednih kupcev ostaja tudi najbolj zvesta kupovanju ekoloških ži-
vil. Z večanjem kupne moči te skupine, ki kupuje tudi vse večji spekter ekoloških živil lahko tudi v priho-
dnje pričakujemo, da bo zanimanje po ekoloških živilih še naprej naraščalo.   

Avtor: Christoph Arndt, EkoConnect e.V. 

Prevod: Irena Fašalek

* * * * *

4. Romunija – kako dolgo še gonilna "GSO sila" v Evropi?
Romunski GSO-obveščevalni center (Genetically Modified 
Organisms Information Centre – InfOMG) je ustanovil sple-
tno stran na kateri zainteresirano javnost obveščajo o no-
vostih na področju gensko spremenjenih organizmov 
(GSO). Stran je na voljo v romunskem in angleškem jeziku 
na www.infomg.ro.

Na strani je mogoče najti aktualna obvestila o romunski in 
evropski zakonodaji na področju GSO, prav tako pa so na stra-
ni dostopni številni dokumenti, poročila, znanstvene raziskave 
in članki. Obiskovalci spletne strani so vabljeni, da s podpisi 
aktualnih peticij tudi sami postanejo aktivni v boju proti GSO. Med drugim je na romunski različici sple-
tne strani posebna podstran, kjer so na voljo dodatne informacije za romunske državljane in kjer lahko 
uporabniki prijavijo nepravilnosti na področju zlorabe GSO.

V Romuniji ima gojenje GSO dokaj dolgo tradicijo. Pridelovanje soje se je začelo že v času komunizma. 
Leta 1989 je bilo s sojo posajenih okoli 500.000 ha površin. Po zmanjšanju teh površin v devetdesetih je 
bilo v letu 2006 ponovno kar 190.000 površin posajenih s sojo. Prve gensko spremenjene rastline – oko-
li 14 različnih vrst Roundup-Ready-Soja – so v Romuniji posadili okoli leta 1998. Leta 2006 je bilo okoli 
70 odstotkov posejane soje gensko spremenjene. Uradni podatki navajajo 137.000 ha površin posejanih 
z GSO sojo. 

Ko je Romunija leta 2007 vstopila v Evropsko unijo, je postalo – zaradi evropskih zakonov – pridelova-
nje gensko spremenjene soje v Romuniji prepovedano. Po podatkih Greeenpeace pa se je pridelovanje 
GSO kljub prepovedi nadaljevalo, predvsem v delti Donave. Tako obstaja potencialno tudi nevarnost za 
kontaminacijo živil z ostanki GSO soje v predelovalni verigi. Zato je švicarska organizacija za ekološke 
kmetijstvo BioSuisse Romunijo razglasila za rizično državo, glede zagotavljanja varnosti in kvalitete eko-
loških produktov. 

Aprila 2007 je Romunija dovolila pridelovanje gensko spremenjene Bt-koruze linije MON810 (podjetja 
Monsanto). MON810 je edina GSO rastlina, ki ima dovoljenje za pridelovanje v Evropski Uniji. Romunija 
je pridelovanje MON810 dovolila brez kakršnihkoli predhodnih študij potencialnih škodljivih vplivov gen-
sko spremenjene koruze na okolje.(malo sem spremenil) Uradni podatki navajajo, da je bilo leta 2008 z 
MON810 posejanih 6.130 ha površin, leta 2009 pa 3.093 ha površin. Drugi viri navajajo več kot 10.000 
ha površin posejanih z MON810 v letu 2009. Poleg tega izvajajo multinacionalke, kot so Monsanto, Pio-

4

file:///Q:/Infobrief/Ausgaben-21-bis-heute-Rest-in-Archiv/25.%20Ausgabe/Formatiert/www.infomg.ro


neer in Syngenta poljske poskuse za razvoj GSO sort koruze. Od leta 2006 obstaja v Romuniji zakon za 
obvezno označevanje produktov, ko vsebujejo GSO, vendar ta velja le na papirju. Prave kontrole za iz-
vajanje zakona ni.  

Romunija od leta 2007 v Bruslju tudi jasno izraža svojo pro-GSO politiko. Romunski predstavniki se za-
vzemajo za določitev mejnih vrednosti, pod katerimi tako konvencionalnih, kot ekoloških produktov, ki 
vsebujejo sledi GSO ne bi bilo potrebno posebej označiti. Romunski evropski politiki so med drugim tudi 
proti prepovedi MON810 v Evropi. V bruseljskih debatah, na temo GSO se romunski predstavniki opre-
delijo za GSO politiko ali ostanejo neopredeljeni. Kot vse kaže so romunske oblasti popolnoma nezain-
teresirane za uvedbo kakršnihkoli varnostnih ukrepov pred nevarnostmi GSO in njihovim škodljivim vpli-
vom na zdravje.

Leta 2009 je ministrstvo za kmetijstvo sprejelo dekreta 185 in 186, ki dovoljuje kontaminacijo semenske-
ga materiala z GSO tudi pri tistih sortah, ki v Evropi niso dovoljenje niti za pridelovanje niti za uvoz. Oba 
dekreta sta v nasprotju z evropsko uredbo 2001/18/ES in jasnimi stališči evropske komisije. Države čla-
nice evropske unije so se namreč dogovorile, da bodo pred sprejetjem takšnih zakonov na državni ravni, 
počakale na skupno evropsko direktivo. Trenutno velja na področju Evrope popolna prepoved kontami-
nacije z nedovoljenimi GSO. Kot pojasnjuje romunski aktivist Dan Craioveanu se lahko, v primeru, da 
Romuni ne bodo spremenili dekretov zgodi, da bo Evropa prepovedala uvoz živil iz Romunije.

Pa vendar obstaja za Romunijo upanje, odkar je bil za evropskega komisarja za kmetijstvo razglašen 
Romun Dacian Ciolos. Ciolos je namreč znan po tem, da je zagovornik majhnih kmetov. Mnogi upajo, 
da bo novi evropski komisar reformiral evropsko kmetijstvo in prinesel svež veter. Le upamo lahko, da 
bo nova evropska in tudi romunska kmetijska politika zaščitila svoje kmete in bo uvedla še strožja ukre-
pe na področju pridelave in uvoza GSO.

Avtorja: Christoph Arndt, Katja Bykova, EkoConnect e.V.

Prevod: Irena Fašalek

* * * * *

5. 2010: mednarodno leto biotske raznovrstnosti 
Združeni narodi so leto 2010 razglasili za mednarodno leto biološke 
raznolikosti. Tako bodo letos potekale številne pobude s ciljem 
spodbujati zaščito bioraznolikosti ter opogumiti organizacije, podje-
tja in posameznike, naj se aktivirajo, da bi zaustavili neprekinjeno 
izgubljanje biološke raznolikosti po svetu.

Biološka raznolikost je kot tema v kratkem času prišla na pomembno 
mesto v mednarodni razpravi o trajnostnem razvoju. Hkrati se vse bolj 
priznava vloga podjetij pri njenem ohranjanju. Kljub temu ni vsem 
podjetnikom jasno, kakšen pomen ima bioraznolikost za njihovo 
poslovanje in kakšne tržne priložnosti ponuja njeno spodbujanje.

Januarja 2010 sta nizozemski organizaciji Avalon in Crem skupaj objavili 
brezplačni vodič Pro Biodiversity Business pod naslovom „Let’s get it 
going!“. Avalon in Crem želita zbuditi interes za vprašanje, kakšne 
priložnosti bioraznolikost ponuja majhnim kmetom in institucijam, ki se 
ukvarjajo s kmetijstvom.

Bistvo vodiča je v priložnostih, ki jih imajo majhni kmetje v deprivilegiranih, predvsem kmetijskih regijah 
Jugovzhodne Evrope. Ukvarja se z možnostmi za izvoz izdelkov pod znamko Pro Diversity v Zahodno 
Evropo. Vodič si prizadeva za razvoj podjetij v okviru Pro Diversity, želi pa tudi predstaviti dileme, s 
katerimi se soočajo podjetja na področju bioraznolikosti. Predstavlja pot do vzpostavitve Pro Diversity 
podjetja, načine za dodajanje vrednosti izdelkom s pomočjo ohranjanja bioraznolikosti ter načine, kako 
koncept bioraznolikosti lahko konkurira z drugimi pridelovalci v Jugovzhodni Evropi ter na trgih Srednje 
in Vzhodne Evrope.

Bioraznolikost omogoča delovanje ekosistemov. Le-ti skrbijo za „storitve“, od katerih smo odvisni: pitno 
vodo, zdrava in rodovitna tla, opraševalce kulturnih rastlin, uravnavanje podnebja, izrabo prostega časa 
in počitek ter naravne vire. Skupaj te storitve ohranjajo življenje na Zemlji. Izguba bioraznolikosti lahko 
vodi tudi do izgube teh storitev. Že sedaj je jasno, da to pomeni resno grožnjo za družbo in 
gospodarstvo. Vsa podjetja so tako ali drugače vezana na te „storitve ekosistema“. Vsaka kmetija ali 
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podjetje, ki uporablja vodo iz tal, je kot porabnik naravnih virov neposredno vezano na take storitve in s 
tem na ohranjanje bioraznolikosti.

Mednarodna unija za ohranitev narave (International Union for the Conservation of Nature) Pro Diversity 
podjetje definira kot tisto, ki „prigospodari dobiček z uporabo proizvodnih procesov, ki ohranjajo 
bioraznolikost in ki biološke vire uporabljajo na trajnosten način, pri čemer je korist, ki iz tega nastane, 
pravično porazdeljena“. Prednosti Pro Diversity podjetij so na dlani: prvič, ohranjajo biološko raznolikost 
in omogočajo dolgoročno in trajnostno uporabo bioloških virov; drugič, prinašajo dobiček; in tretjič, 
skrbijo za socialno kohezijo. Obstaja veliko primerov Pro Diversity podjetij: ekološke kmetije, 
ekstenzivna živinoreja, eko turizem, trajnostno gozdarstvo, ekološka živilska industrija, reja ogroženih 
koristnih domačih živali in tradicionalno žlahtnjenje rastlin.

Jasen znak, kakšen pomen državljani EU pripisujejo bioraznolikosti, je Natura 2000, največja mreža 
zaščitenih območij na svetu. V zadnjih 25 letih so zaščitili 26.000 območij v vseh državah članicah EU in 
s skupno površino okoli 850.000 km², kar je več kot 20 odstotkov skupne površine EU. Natura 2000 je 
tudi jedro politike EU za naravo in bioraznolikost s ciljem dolgoročnega preživetja vrst in življenjskih 
prostorov, ki spadajo med najbolj cenjene in najbolj ogrožene v Evropi. Pri tem ne gre za sistem strogih 
zaščitenih naravnih območij, v katerih so prepovedane vse človekove dejanosti. Večina območij pod 
zaščito je v zasebni lasti, se obdeluje na trajnosten način, tako iz ekološkega kot iz ekonomskega vidika. 

Vodič lahko najdete na http://www.avalon.nl (zavihek: 'News'). 

Avtorja: Katja Bykova, Christoph Arndt EkoConnect e.V. 

Prevod: Klavdija Černilogar, Maja Turinek

* * * * *

6. Organic.Edunet – nov portal s podatki o ekološkem kmetijstvu
Organic.Edunet je nov spletni portal, ki olajša dostop do elek-
tronsko shranjenih informacij o ekološkem kmetijstvu in eko-
logiji v kmetijstvu. 

Organic.Edunet shranjuje povzetke različnih internetnih virov na 
enem mestu. Viri, ki jih povzema, so si zelo različni - od oddaj na 
radiju, video posnetki, internetne strani, teksti, podatki in predstavi-
tve. Vendar morajo vsi viri, iz katerih portal povzema, ustrezati kri-
terijem Organic.Edunet. Dostop do portala je možen preko Organi-
c.Edunet Federation internetnetnega portala (http://portal.orga-
nic-edunet.eu), ki omogoča različne načine iskanja – tudi komple-
ksno iskanje po tematskih področjih. Organic.Edunet je bil v prvi vrsti ustvarjen za univerzitetno rabo po 
vsej Evropi in je dostopen v osmih evropskih jezikih. Uporablja trenutno zelo aktualno programsko opre-
mo. 

Dodatno orodje, ki je povezano z internetnim portalom se imenuje Confolio, ki omogoča shranjevanje 
elektronskih virov sodelujočih organizacij. Confolio je gostom dostopen preko: http://oe.confolio.org.

Posamezniki in organizacije so vabljeni, da prispevajo elektronske vire na temi ekološko kmetijstvo in 
ekologija v kmetijstvu na portal Organic.Edunet. Posamezniki se lahko priključijo že obstoječim temat-
sko povezanim skupinam uporabnikov. Organizacije in pobudniki posameznih projektov pa so vabljeni, 
da svoje že obstoječe baze virov povežejo z Organic.Edunet Network. Za več informacij obiščite: 
http://project.organic-edunet.eu.

Organic.Edunet podpira tudi EU s strani programa eContentplus.

Avtor: Christoph Arndt, EkoConnect e.V.

Prevod: Maja Turinek
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7. Avalon mrežni program 2010 podprt s strani EU
Veseli nas, da Vam lahko sporočimo, da bo generalni direktorat 
za okolje (Evropske Unije) letos podprl program za izboljšanje 
povezav v srednje-vzhodnih državah (vključno z novimi EU-dr-
žavami), deželah Kavkaza, Turčiji in centralno azijskih državah.

Program za izgradnjo mreže je pomembno orodje za dosego Ava-
lon ciljev, ki omogoča sodelovanje kmetov, državnih ustanov, nevla-
dnih organizacij, raziskovalnih centrov in podjetji na področju ekolo-
škega kmetijstva, biotske pestrosti, kmetijskega okoljevarstva in 
trajnostnega razvoja podeželja. 

Triletni program obsega tri temeljne točke:

1. srečanja in strokovne ekskurzije za člane mreže;

2. javni seminarji, konference in izobraževanja o biotski raznovrstnosti, klimatskih spremembah ipd.;

3. komunikacija in izmenjava informacij med sodelujočimi partnerji in drugimi zainteresiranimi skupina-
mi.

Več informacij o programu najdete na strani: www.avalon.nl pod okencem „News“ ali novice. 

Nekaj informacij o organiziranih dogodkih v okviru tega programa so dostopni le sodelujočim partnerjem. 
Želite postati član te mreže? V primeru, da je Vaš dogovor pritrdilen najdete več informacij na internetni 
strani www.avalon.nl (pod „Network“ ali mreža in nato „Membership“ ali članstvo). 

Avtor: Linda Huisman

Predov: Maja Turinek 

* * * * *

8. Peti Forum organskega marketinga v Varšavi, 6. in 7. maja 2010, se 
bliža 
“Odgovorno in pošteno trgovanje – ekološko gospodarjenje 
– zagotavljanje prihodnosti”

Peti Forum organskega marketinga 2010 (Forum) se bo v 
kratkem začel. Forum predstavlja najpomembnejši dogodek na 
področju bio trgovanja s poudarkom na Srednji in Vzhodni 
Evropi. Tu se srečajo poslovni partnerji iz ciljne regije in izven 
nje. Mešanica odličnih predavanj in delavnic, spremljajoča 
razstava, ekskurzije v bližini Varšave, večerno druženje, 
posebno vzdušje in udeleženci, ki se spoznajo na tematiko, so 
najboljši pogoj za sklepanje poslov in tkanje novih stikov. Forum omogoča dobro komunikacijo in 
spodbuja partnerske poslovne odnose ter tako prispeva k razvoju združene Evrope – ki je bio, pravična, 
trajnostna in ekološka.

 Pomen Srednje in Vzhodne Evrope v bio proizvodnji raste tako v smislu povpraševanja kot tudi 
ponudbe surovin in visokokakovostnih izdelkov. To velja posebej v času, ko se je gospodarski položaj 
že stabiliziral.

Pokrovitelja Foruma sta tudi letos poljsko ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja ter EU skupina pri 
IFOAM. Organizacijo je izpeljal EkoConnect, letošnji partnerji pa so CDR, ORA, Ekoland in Polska 
Ekologia.

Martin Ott, predsednik sveta sklada FiBL iz Švice, bo imel uvodno predavanje Foruma. Osrednje točke 
dvodnevne konference bodo komuniciranje s potrošniki, trajnostne inovacije pri izdelkih, bio kozmetika 
in bio akvakultura ter živalski izdelki. Poleg tega bodo potekala predavanja o bioraznolikosti, 
distribucijskih kanalih, oskrbi šol ter izvajanju posameznih predpisov EU. Vsi govorniki imajo večletne in 
dokazane izkušnje in znanje iz bio sektorja. Zaključno predavanje se bo dotaknilo enkratnosti področja 
kot takega ter uporabe označb pri komunikaciji s potrošniki, z namenom da bi izostrili in okrepili profil bio 
kmetijstva v Srednji in Vzhodni Evropi.
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Poleg predavanj bodo potekale tri delavnice: o trženju mesnin, o mednarodni trgovini in o gensko 
spremenjenih organizmih. Delavnice bodo priložnost za sodelovanje in izmenjavo izkušenj med 
udeleženci s podobnimi interesi.

Spremljajoča razstava je del Foruma, za katerega se prodajalci naravne hrane in naravnih izdelkov vse 
bolj zanimajo. Je tudi dober način za prikaz dosežkov podjetij in celotnega srednje- in 
vzhodnoevropskega sektorja in torej odlična priožnost za iskanje novih poslovnih partnerjev. Sejemska 
dvorana EXPO XXI bo ponovno pravi kraj za to.

Forum organskega marketinga je mednarodne narave in pričakuje udeležence iz okoli 30 držav. Uradni 
jeziki konference bodo poljski, angleški, ruski in nemški. “Leteči prevajalci”  bodo brezplačno pomagali 
pri vseh jezikovnih ovirah v pogovorih in navezovanju stikov.

Prosimo, prijavite se pod: www.organic-marketing-forum.org oziroma kontaktirajte Moniko Swigon preko 
elektronske pošte: monika.swigon@ekoconnect.org ali telefona: +49 (0) 3514568039.

Avtorja: Hans-Josef Brzukalla & Christoph Arndt, EkoConnect e.V.

Prevod: Klavdija Černilogar

* * * * *

9. Iščem in ponujam:
- Naše Novičke o ekološkem kmetijstvu v Srednji in Vzhodni Evropi dosežejo več, kot 7000 bralcev. 

Tudi zato, ker imamo veliko prostovoljnih prevajalcev, brez katerih bi bilo naše delo nemogoče. Za 
okrepitev naše ekipe iščemo prostovoljne prevajalce za prevajanje iz nemščine ali angleščine v 
slovenski, češki in madžarski jezik. Za dodatne informacije nam prosim pišite na: redaktion@ekocon-
nect.org.

- Nemški predelovalec išče ekološka jabolka iz travniških nasadov za predelavo. Za dodatne informaci-
je smo vam na voljo na: redaktion@ekoconnect.org.

- Nemškogovoreča pekarna v Siebenbürgenu, v Romuniji išče peka. Za dodatne informacije smo vam 
na voljo na: redaktion@ekoconnect.org.

- Ekološka kmetija v preusmeritvi (150 km iz Kijeva) išče partnerja, kot potencialnega solastnika. Za do-
datne informacije smo vam na voljo na: redaktion@ekoconnect.org.
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11. Koledar dogodkov 2010
Datum Dogodek Kraj Tema Link/Kontakt
06.05.-
07.05.

5th Organic 
Marketing Forum

Varšava, 
Poljska

Mednarodno srečanje na temo 
predelava in trženje ekoloških 
živil, izdelkov in surovin.

www.organic-
marketingforum.org

26.05.-
28.05.

Health Life Moskva, 
Rusija

Health Life je srečanje za podjetja 
s področja izdelave in promocije 
naravnih in ekoloških proizvodov.

www.life-expo.ru/eng

27.05. European Organic 
Congress 
2010
 (del I)

Madrid, 
Španija

New Green Deal za trajnostne 
prehranske verige – varovanje 
klime in biotske raznovrstnosti – 
previden način rokovanja z 
osnovnimi viri in ustvarjanje 
delovnih mest na področju 
ekološke prehranske industrije.  

www.organic-congress-
ifoameu.org

10.06.-
11.06.

Sustainable Foods 
Summit

Amsterdam, 
Nizozemska

Cilj Sustainable Foods Summit je 
nagovor pomembnih 
vprašanj predelovalne 
inustrije, kot trajnost in 
označbe „ekološko“ (npr. 
ekološko, pravična trgov-
ina ipd.).

www.sustainablefoodss
ummit.com

30.06.-
02.07.

10th Bioacademy 
2010

Lednice, 
Češka 
Republika

Kmetijska politika in ekološko 
kmetijstvo v EU po 2013. 
Varnost in zmanjšanje 
prevar v ekološkem kme-
tijstvu. 

http://bio.bespin.cz/:e
n:start

21.06.-
22.06. 

European Organic 
Congress 
2010 
(del II)

Rim, Italija Ta kongres nudi možnost ocene 
prvega leta po uvedbi Uredbe 
ekološkega kmetijstva (EG 
834/2007). 

www.organic-con-
gress-ifoameu
.org

30.05.-
01.06.

Bioneers Global Zeist, 
Nizozemska

Narava kot model za podjetja, 
tehnologijo in gospodarstvo. 

http://www.bione-
ers.org/docu-
ments/Bione-
ers_Global.pdf

07.07.-
10.07.

Seminar: ekološki 
krompir – po-
gled v možno-
sti pridelave 
za vzhodno 
Evropo 

Latvija Seminar v ruskem jeziku za 
velika gospodarstva – 
preusmeritev v ekološko 
pridelavo krompirja: stanje 
tržišča, pridelava, pakiranje.

www.ekoconnect.org

17.07.-
18.07.

Oekologika Blaubeuren, 
Nemčija

Sejem o trgovanju z ekološkimi 
izdelki, izdelki za zdravje, 
prehrano, ohranjanje okolja, čisto 
energijo in prihodnost.

www.oekologika.com

03.09.-
05.09.

4. Evropski seminar 
o kmetijski 
raznovrstnosti 
in SAVE 
srečanje 2010 

Criewen,
Berlin,
Nemčija

“Kmetijska biotska raznovrstnost 
– pomembni del biotske 
raznovrstnosti”.

www.wildpferdge-
hege-liebenth-
al.de

09. 3rd Mednarodna 
konferenca 

Kazahstan Trg z ekološkimi živili v osrednji, 
vzhodni Evropi in centralno 
azijskih držav.

www.conference.or-
ganiccenter.kz

10.10.-
14.10.

Avalon-prireditev 
Romunija 2010

Romunija Srečanje mreže in konferenca o 
klimatskih spremembah, biotski 
raznovrstnosti ter okoljevarstvu, 
Seminar o večfunkcionalnosti 
kmetijstva. 

www.avalon.nl
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Predov: Maja Turinek 
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Vam je bila vsebina EkoConnect Novic všeč?

To nas veseli, zato Vas naprošamo, da le-te posredujete zainteresiranim kolegom ter znancem. Če so Vam Novice posredovali 
in bi jih zdaj radi prejemali osebno, Vas prosimo, da nam pošljete elektronsko sporočilo z naslovom “Subscribe EkoConnect 
Infobrief“ na redaktion@ekoconnect.org. 

Če Novic ne bi več želeli prejemati, nam pošljite sporočilo z naslovom “Unsubscribe EkoConnect Infobrief“. 

S prijaznimi pozdravi, 

Vaša redakcija Novic. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avalon je mednarodna neprofitna organizacija z Nizozemske, ki se ukvarja s spodbujanjem ekološkega kmetijstva. Podpira 
podeželske skupnosti v srednje- in vzhodnoevropskih regijah ter s tem razvoj trajnostne podeželske družbe. Na ta način 
delujemo v dobro narave in okolja, socialnih pogojev in lokalnega gospodarstva, vedno v tesnem sodelovanju z lokalnimi 
organizacijami, skupnostmi, kmeti, oblastmi, itd.

Avalonova mreža
Eden naših najpomembnejših ciljev je medsebojno približati organizacije, vlade, univerze in strokovnjake, kar počnemo skozi 
informiranje in razprave o biološkem kmetijstvu in varovanju narave. Znanje in vzpostavljanje struktur, tržne mreže in razvoja 
igrajo pomembno vlogo v programu agrarne in okoljske politike. Aktivnosti obsegajo seminarje, trening za trenerje, 
demonstracijske kmetije, izgradnjo institucij ter podporne projekte.

S povezovanjem vseh udeleženih nastaja ogromna mreža preko 150 akterjev s področja eko kmetijstva, varovanja narave, bio 
raznolikosti in trajnostnega razvoja podeželja. Ta mreža med seboj in s strokovnjaki povezuje ljudi, ki so aktivni v Avalonovih 
projektih na evropski in mednarodni ravni. Avalon to mrežo spodbuja skozi komunikacijo in izgradnjo omrežij za krepitev 
kapacitet.

Članstvo
Želite postati del mreže? Prosimo, izpolnite prijavnico na naši spletni strani (www.avalon.nl/Netz). Ste že član? Potem lahko 
povabite svoje sodelavce, prijatelje ali druge interesne skupine, naj se pridružijo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EkoConnect je neprofitna organizacija s sedežem v Nemčiji, ki podpira izmenjavo informacij,znanj in izkušenj s področja 
ekološkega kmetijstva. Organizacija deluje kot mreža ljudi in organizacij aktivnih v bio sektorju v Zahodni in Vzhodni Evropi, z 
namenom srečevanja in medsebojnega sodelovanja.

Glavni namen je podpirati dejavnosti v smeri trajnostnega razvoja ekološkega kmetijstva v Srednji in Vzhodni Evropi, povezo-
vati akterje in spodbujati dostopnost ekoloških proizvodov. EkoConnect je v tem smislu osrednja informacijska točka, daje prilo-
žnosti za srečevanje, izmenjavo izkušenj in nadaljnje izobraževanje ter podpira zasebne in javne ustanove pri izgradnji struktur, 
namenjenih ekološkemu kmetijstvu. EkoConnectu pri tem pomaga strokovni sosvet, ki mu svetuje pri vsebinskih in strateških 
vprašanjih.

Članstvo
Člani EkoConnecta so strokovnjaki in organizacije iz vse Evrope, ki imajo dolgoletne izkušnje z vzpostavljanjem struktur 
ekološkega kmetijstva, pa tudi nestrokovnjaki, ki se zanimajo za bio področje ali ga želijo podpreti. Če želite podpreti naše deli, 
lahko to storite tako, da postanete „podporni“  ali „redni“  član. Prosimo, izpolnite prijavnico na naši spletni strani 
(http://www.ekoconnect.org/membership.html). Ste že član? Potem lahko k članstvu povabite svoje sodelavce, prijatelje ali 
druge interesne skupine.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Partnership with Avalon under the Network programme 2010 financed by 
DG Environment Life +
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