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TRUKE SAIO GLOBALA 

Familia-nekazaritzak  klima-, energia- eta  elikadura-arloko 

egungo  erronkei emandako  erantzunak  
 

2022ko URRIAK 6  
9:30-13:30 (Seminario Hotela, Derio) 

(Aldi bereko itzulpena ingelesez, frantsesez eta gaztelaniaz)  

 

Azken urteotan, munduko nekazariek aurre egin beharreko erronkak areagotu egin dira krisi globalen 

eraginaren ondorioz, hala nola COVID-19aren pandemia, krisi klimatikoa eta Errusiaren eta 

Ukrainaren arteko gatazkaren ondorioak – ale, ongarri eta erregai fosilen iturri nagusiak – elikagaien 

eta sargaien merkatu globaletan. 

 

Krisi global horiek eragina dute eskualde bakoitzeko gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-baldintzekin. 

Beharrezkoa da inpaktuak arintzeko diseinatu behar diren esku-hartze espezifikoei buruz 

hausnartzea. Gainera, une honetan funtsezkoa da familia nekazarien erresilientzia eta garapena 

indartzea, nekazaritzako elikagaien sistemen eraldaketan eta egokitzapenean kokatuz. 

 

Ildo horretan, topaketak 5 kontinenteetako familia-nekazaritzaren liderren arteko elkarrizketa 

ahalbidetuko du, elikadura-sistemen eta familia-nekazaritzaren egungo erronkei aurre egiteko 

beharrezko erantzunen inguruan, bai eta familia-nekazaritzarekiko gero eta arreta handiagoa duen 

testuinguru batean baliatu behar diren aukeren inguruko hausnarketa ere, 2019-2028 aldirako Familia 

Nekazaritzarako Nazio Batuen Hamarkadan garatzen ari dena. 

 

Topaketan, sortutako esperientziak eta ikaskuntzak azaltzeaz gain, elkarrizketarako, parte-hartzaileen 

arteko trukerako eta familia-nekazaritzaren rola bultzatzeko moduari buruzko baterako 

hausnarketarako denbora ere egongo da, nekazaritzako elikagaien sistema jasangarri, inklusibo, 

erresiliente eta bideragarrietarako eraldaketan aitzindari izateko, eta egungo krisiei aurre egiteko eta 

etorkizunerako prestatzeko, berreskuratze eraldatzaile baten bidez. Berdinen arteko ezagutza 

trukatzeko eta erronka globalei tokian tokiko irtenbideak bilatzeko metodologia da. 

 

Bertan izango diren kontinente desberdinetako familia-nekazaritzako erakundeen ezagutza eta 

erronka horiei erantzuteko dituzten estrategiak  aprobetxatuz, jardunaldiak bi saio izango ditu. 

Horietako bat erronkei erantzuteari buruzkoa izango da, eta bestea, berriz, krisialdiek berariaz 

familiako emakume nekazariengan dituzten eraginei buruzkoa, bai eta horiek indartzeak eskaintzen 

duen potentzial handiari buruzkoa ere. Saio berezi honek Euskadiko eta munduko emakume nekazari 

familiarrentzako bozgorailu bat izan nahi du, bertako eta munduko elikadura-sistema iraunkorrak 

bermatzeko egiten duten ekarpena ikusarasiz. 
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AGENDA 

 

ORDUA DETALLE HIZLARIA 

9:30-9:45 

 

Ongietorria eta 

jardunaldiaren 

testuingurua 

 Martin Uriarte, MLaren presidentea  

 Jone Fernandez, Landaren eta Itsasertzaren 

Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria, 

Eusko Jaurlaritza  

 Arantza Atutxa, Nekazaritzako Zuzendari Nagusia, 

Bizkaiko Foru Aldundia  

9:45-10:00 
Munduko Elikagaien 

Segurtasuna arriskuan 

 Gabriel Ferrero, Munduko Elikagaien 

Segurtasunerako Batzordeko presidentea  (Bideoz) 

10:30-11:30 

Mahai ingurua:  

Esperientziak eta 

lehentasunak familia-

nekazaritza eta krisiaren 

aurreko bere erresilientzia 

indartzeko 

 Kyle Stice, PIFONen zuzendaria,  Pazifikoa 

 Nathanaël Buka, PROPACen Koordinazio 

Batzordeko kidea, Erdi Afrika 

 José Manuel Roche, UPAko Nazioarteko 

Harremanetarako idazkaria, Espainia.  

 Javi Torre, UAGAko Presidentea, Euskal Herria 

 Xabier Iraola, ENBA Gipuzkoako koordinatzailea , 

Euskal Herria 

Osoko bilkuran eztabaida. 

11:30-12:00 Atsedena  

12:00 - 13:00 

 

Mahai ingurua:  

Emakume nekazariak: 

elikadura-sistemak 

eraldatzeko gakoa 

 Esther Penunia, AFAko idazkari nagusia, Asia 

 Rose Pélagie Masso, Basoak Kudeatzeko Afrikako 

Emakumeen Sarea, REFACOF 

 Jose Angel Coto, PDRRen koordinatzailea, Erdi 

Amerika 

 Oneka Zaballa, ENBA Bizkaia 

 KONFEKOOP (baieztatzeke) 

Osoko bilkuran eztabaida. 

13:00-13:30 

Ondorioak eta jarraitu 

beharreko bidea: elikadura-

sistema iraunkorragoak, 

inklusiboagoak, 

erresilienteagoak eta 

bideragarriagoak eraikitzen 

 Alberto Broch, COPROFAMeko idazkari nagusia, 

Hego Amerika 

 


