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Da bi podprli najrevnejše kmete v deželah v razvoju, ki prehranjujejo večino svetovnega 
prebivalstva, bo treba temeljito preoblikovati sedanje kmetijske raziskovalne sisteme za razvoj 

(Poročilo z Globalne konference o kmetijskem raziskovanju za razvoj – GCARD) 

V Monpellierju se je danes zaključila štiridnevna globalna konferenca o kmetijskem raziskovanju za razvoj. 
Raziskovalci, predstavniki držav, donatorji in tudi posamezni predstavniki kmetov in civilne družbe z vsega 
sveta so razpravljali o tem, kako bi bilo treba preoblikovati kmetijsko raziskovanje za razvoj, da bi lahko 
učinkovito pomagalo k zmanjšanju števila lačnih po svetu in k večji prehranski varnosti (dostopnosti hrane). 

Pred konferenco je potekal proces posvetovanja po glavnih svetovnih regijah. Popolnoma jasno je bilo 
povedano, da se bo konferenca osredotočila predvsem na male in najrevnejše kmete v državah v razvoju. Ti 
namreč prehranjujejo večino svetovnega prebivalstva, zato je od njihove uspešnosti odvisno, ali bomo 
zmanjšali vse večje število lačnih po svetu, ki je že doseglo milijardo ljudi., od katerih je 63% v Afriki. 

S konference poroča Anamarija Slabe z Inštituta za trajnostni razvoj, ki ugotavlja, da so se na konferenci 
izrazile razlike med starim, "izoliranim" in od realnosti pogosto odmaknjenim raziskovanjem, ter novimi 
načini. Uspeh konference se je pokazal zlasti v tem, da je bilo podanih veliko novih zamisli. Med 
ugotovitvami so zlasti pomembne naslednje: 

– Raziskovanje mora potekati ZA kmete in SKUPAJ z njimi. V deželah v razvoju je potrebno je spodbujati 
trajnostno, multifunkcionalno kmetijstvo, ki ne bo pomagalo le k večjim pridelkom, ampak k preživetju 
najrevnejših kmetov ter zagotavljanju cele vrste javnih dobrin, povezanih z ohranjenim okoljem.  

– Upoštevati je treba tudi obstoječe primere dobre prakse, ki pa jih je treba neodvisno oceniti, če so res 
dobri in prenosljivi drugam (npr. "uspehi" GS bombaža v Indiji so propaganda, ki ne pove ničesar o zelo 
slabih posledicah za kmete, ki so se odločili za GS semena).  

– Treba je skrbeti za uravnoteženje javnih dobrin in zasebnih (profitnih) interesov. 

– Pomen žensk v kmetijstvu je ogromen, a je v večini držav v popolnem nesorazmerju z njihovo močjo in 
pravicami. Okrepitev izobraženosti, družbene vloge in politične moči žensk je zato prednostna naloga, če naj 
bi zagotovili cilj prehranske varnosti. 

– Spodbujati je treba politične zaveze in podporo, od katerih je pogosto odvisno (skoraj) vse. 

– Nujno je spremeniti globalno politiko, ki je povezana z globalno prehransko varnostjo (trgovina, zaloge, 
podnebne spremembe, kmetijska biotska raznovrstnost…). 

V procesu uresničevanja 8 predvidenih "megaprogramov" so zelo pomembni donatorji, ki pa imajo svoje 
poglede, saj hočejo rezultate in hiter napredek. Regije in nacionalni raziskovalni inštituti po drugi strani želijo 
vplivati na programe, kar pa zahteva čas. Med predstavniki donorjev je bila podpredsednica Svetovne banke 
Kathy Sierra ter predstavnika Fundacije Billa in Melinde Gates. Fundacija Gates v zadnjih letih ogromno 
sredstev namenja za projekte razvoja kmetijstva v Afriki, tudi za podporo uvajanju gensko spremenjenih 
rastlin, zaradi česar je deležna glasne kritike afriških in tujih nevladnih organizacij. Te namreč poudarjajo, da 
GS rastline za Afriko namesto rešitev pomenijo še več problemov. Vendar pa je fundacija Gates nedavno 
namenila nekaj sredstev tudi projektu za izobraževanje afriških kmetov o ekološkem kmetijstvu. 

NVO so pozvale k večjemu vključevanju NVO v posvetovanje in tudi k vključevanju v strukture oziroma 
organe odločanja. Novi predsednik GCARD Monty Jones je to potrdil z zahtevo po merilih in kazalnikih za 
stopnjo vključenosti kmetov in partnerjev nasploh. 
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