Zagotovimo.si varno hrano za jutri,
državljanka, državljan aktivno sodeluj tudi ti!
Slovenija pridela na določenih področjih le
35 % prehrane za svoje potrebe. Največji
problem
premajhne
prehranske
samooskrbe je, če se pojavi kriza oziroma
naravne nesreče, kot na primer suša ali
poplave, ki lahko prizadenejo tudi večja
področja. Če se to zgodi, bomo skoraj
popolnoma odvisni od uvoza, kar pa lahko
pomeni, da bodo naši državljani lačni.
Hrana v okviru družinskega proračuna že
dosega več kot 15% celotnih družinskih
izdatkov, v prihodnjih letih pa strokovnjaki
zaradi podnebnih sprememb, podražitve
naftnih derivatov, povečanja števila

prebivalcev
ter zmanjšanja površin
obdelovalne zemlje pričakujejo občutno
povečanje cen hrane na globalnem trgu
tudi do 70%. Za naše preživetje na daljši
rok je zato nujno, da zahtevamo od države
podporo naših prizadevanj, da za vse svoje
državljane Slovenije poskrbi za zdravo in
cenovno dostopno hrano.
Seveda pa moramo k doseganju tega cilja
prispevati
vsi prebivalci
s svojimi
aktivnostmi. Cilj je enostaven in jasen 100%
prehranska samooskrba Slovenije. Pridruži
se Eko Civilni iniciativi (EKOCi). Skupaj
bomo spomladi 2012 organizirali največjo

osveščevalno akcijo v zgodovini Slovenije.
Prehranska samooskrba je torej temelj
zdravega, varnega in kakovostnega načina
življenja. Zato je skrajni čas, da se odločimo
in jo skupaj dosežemo.
S tem namenom:
Slovenski forum socialnega podjetništva in
Eko Civilna iniciativa organizirata dogodek:
»Zagotovimo.si varno hrano za jutri,
državljan/ka aktivno sodeluj tudi ti!«,
na kateri bo predstavljen projekt Oskrbimo
Slovenijo in socialno podjetništvo, kot
poslovni model za doseganje 100%
prehranske samooskrbe.
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Udeležba na okrogli mizi je brezplačna, zaradi omejenega
števila udeležencev je potrebna predhodna prijava na
info@fsp.si najkasneje do 27.2.2012.
*pridržujemo si pravico do spremembe programa

