Informaţie de interes pentru Organizaţiile Societăţii Civile referitor la
participarea la Consultarea Societăţii Civile / ONG-urilor,
din cadrul celei de-a 29-a Conferinţe Regionale FAO pentru Europa (ERC)
Bucureşti, România
29-30 martie 2014
26 februarie 2014
Dragi asociaţii, membri ai societăţii civile,
Vă anunţăm prin această scrisoare, despre Consultarea regională a ONG-urilor / Societăţii Civile, care
va avea loc în data de 29 şi 30 martie 2014. Acest eveniment are loc în cadrul Sesiunii de Conferinţe
Regionale FAO (Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie a Naţiunilor Unite) 2014, respectiv
înaintea celei de-a 29-a Conferinţe Regionale FAO pentru Europa (ERC) şi de asemenea înaintea celei
de-a 38-a sesiuni a Comisiei Europene pentru Agricultură (ECA), în Bucureşti.
Cea de-a 29-a Conferinţă Regională FAO pentru Europa are ca scop îmbunătăţirea modului de
înţelegere şi prezentare a cauzelor pierderilor alimentare şi gestionarea deşeurilor (FLW), de-a lungul
anumitor lanţuri alimentare, din ţări în curs de dezvoltare din Europa şi Asia Centrală. Un alt subiect
central al Conferinţei este implementarea măsurilor „Anului Internaţional al Agriculturii Familiale”
(IYFF).
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să verificaţi http://www.fao.org/about/meetings/erc29/en/.
Agenda Consultării Societăţii Civile va urmări subiectele dezbătute în cadrul Conferinţei Regionale
FAO (ERC), având obiectivul de a pregăti propuneri ale societăţii civile pentru agenda ERC.
Pentru a asigura un echilibru în participarea diferitelor grupuri, regiuni şi sectoare, se va aplica un
sistem strict de selecţie a participanţilor. Va fi acordată prioritate şi sprijin financiar pentru participarea
diferiţilor reprezentanţi ai societăţii civile, în baza egalităţii de gen şi provenienţă geografică (pentru
micii agriculturi / ţărani, muncitori agricoli, fără acces la pământ, muncitori din domeniul pescuitului,
agricultori pastorali / ciobani, locuitori ai pădurilor, minorităţi etnice şi indigeni, săraci din zone
urbane, consumatori, ONG-uri, femei şi tineri).
Vă rugăm să circulaţi această informaţie în reţelele dumneavoastră.
Dacă doriţi să aplicaţi pentru participare la Consultarea Regională a Societăţii Civile (29 şi 30 martie
2014),
vă
rugăm
să
vă
înscrieţi
până
în
data
de
10
martie,
aici:
http://www.regonline.com/CSONGO_Consultation_2014.
Pentru orice întrebări, vă rugăm să contactaţi Comitetul de Coordonare. Persoane de contact: Ramona
Duminicioiu (pentru ONG-urile din România) pe adresa ramona@ecoruralis.ro sau pe Anna
Korzenszky
(pentru
ONG-urile
din
Europa
şi
Asia
Centrală)
pe
adresa
cso.consultation2014@gmail.com.
Cu drag,
Comitetul de Coordonare al Conferinţei de Consultare a Societăţii Civile din cadrul evenimentului
Regional FAO (Steering Committee of the FAO Regional CSO Consultation):
Svetlana Boincean, IUF
Ramona Duminicioiu, Eco Ruralis
Andrea Ferrante, European Coordination Via Campesina
Anna Korzenszky, Nyéléni Europe - IPC for Food Sovereignty

