Seminář „Česká republika malým hráčem ve velkém poli“
S podtitulem: “Jak vést obchod směrem k potravinové bezpečnosti”
Glopolis Vás srdečně zve na seminář o zemědělském obchodu v České republice a ve světě.
Seminář se zaměří na to, jakou roli hrají světové obchodní a zemědělské politiky v dnešní
době, jak mohou přispět k odstranění chudoby ve světě a zda k odstranění přispívají či spíše
naopak. Dále bude diskutováno, jakou roli sehrává Česká republika a jak může ze své pozice
napomoci k řešení globálních problémů souvisejících s obchodováním na světových trzích.
Datum: 14. června 2012
Čas: 9:00 - 13:00
Místo konání: Goethe - Institut (Masarykovo nábřeží 32, Praha 1)
Cíle semináře jsou:
 Seznámit se s různými vlivy a dopady zemědělských a obchodních politik na stav
hladu a chudoby ve světě. Diskutovat o roli obchodu v posilování potravinové
bezpečnosti a podpoře práva na potraviny.
 Představit souvislosti mezi světovým a českým zemědělským obchodem. Dozvědět se
o situaci českých zemědělců, například kde prodávají své produkty a zda mohou spíše
profitovat, či naopak ztrácet z více propojeného světového obchodu.
Program:
9:00 – 10:45 Zemědělský obchod: odstraňuje, nebo podporuje hlad? Různé příklady z
jednotlivých regionů světa
Jaká je role mezinárodního obchodu v boji proti hladu a chudobě ve světě?
Lokální výzvy v jednotlivých světových regionech.
Úskalí koherence politik pro rozvoj evropských obchodních a zemědělských politik.
Jak dál? Nastavit alternativní obchodní nařízení a vytvořit jinou/novou Společnou
zemědělskou politiku (SZP)?
9:15 - 9: 35 Thomas Fritz (FDCL, Německo) - Dopady na země Jižní Ameriky se zvláštním
zaměřením na krmiva a masnou produkci.
9:35 - 9:55 Armin Paasch (Misereor, Německo) - Dopady na Asii se zvláštním zaměřením na
Dohody o volném obchodu mezi EU a Indií - mléčný sektor, chov drůbeže, ohrožení lidských
práv.

Tento seminář se uskuteční díky finanční podpoře Evropské unie a České rozvojové agentury a
Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

9:55 -10:15 Hellen Yego (EcoFair Trade Dialogue ambasador, Keňa) - Dopady na Afriku každodenní realita keňských farmářů, výzvy pro Afriku.
10:15 - 10:40 Diskuze
10:45 - 11:15 Přestávka na kávu

11:15 - 13:00 Česká republika a zbytek světa. Jakým jsme hráčem?
Nakolik Česká republika obchoduje se zbytkem světa?
Je trh pro české zemědělce příležitostí, nebo hrozbou?
Úskalí a výzvy obchodování českých zemědělských produktů na světových trzích.
Jak může Česká republika ze své pozice napomoci k řešení globálních problémů souvisejících
s obchodováním na světových tzích?
11:15 - 11:30 Blanka Křivánková (Glopolis) - Úvodní slovo a prezentace základních zjištění
z nové studie ÚZEI o současném zemědělském obchodu ČR.
11: 30 - 11:45 Marta Teplá (MZe - Odbor zahraniční a obchodní spolupráce) - Agrární
zahraniční obchod ČR ve vztahu k EU a třetím zemím; Reforma společné zemědělské politiky
z hlediska koherence politik pro rozvoj.
11:45 - 12:00 Petr Havel (agrární analytik a novinář) - Co může české zemědělství nabídnout
SZP EU a co by naopak měla ČR z této politiky převzít?
12:00 - 12:15 zemědělec, či zastupitel zemědělské organizace (tbc.) - Každodenní realita
českého farmáře; kde a jak prodává své produkty?
12:15 - 13:00 Diskuze

13:00 Oběd
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