Hledání souvislostí: rozvoj, lidská práva, ženy a zemědělství
v Africe
Glopolis ve spolupráci s Informačním centrem OSN a Americkým centrem si Vás dovolují pozvat na
mezinárodní seminář, který se uskuteční dne 25. května 2012 v Praze u příležitosti Dne Afriky. Cílem
semináře je poukázat na přímou vazbu mezi postavením žen v zemědělství a realizací lidských práv,
stejně jako na roli žen v boji proti hladu a chudobě, tedy v naplňování jednoho z Rozvojových cílů
tisíciletí (MDG 1). Seminář se konkrétně zaměří na aktuální problémy, kterým africké ženy čelí a
pozornost bude věnována také rozvojovým iniciativám z lidsko-právní perspektivy.

Místo konání: Americké centrum (Tržiště 13, Praha 1)
Datum konání: 25. května 2012 od 9:30 do 15:00
Kontext:
Den Afriky připomíná výročí založení Organizace africké jednoty v roce 1963. Tento den představuje
zároveň ideální příležitost k zamyšlení nad stavem rozvoje, kterého kontinent dosáhl. Je také
vhodným momentem zamyslet se nad podmínkami budoucího rozvoje, který by směřoval k zajištění
lepší životní úrovně chudých obyvatel Afriky, hlavně pak žen na venkově. Ženy zde velmi často nemají
možnost dostát naplnění ani v oblasti ekonomických či sociálních práv (především práva na
potraviny).
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) uvádí, že zhruba dvě třetiny chudých chovatelů dobytka,
tedy celkem asi 400 milionů lidí, jsou právě ženy. V Subsaharské Africe navíc ženy tvoří v průměru až
50 % pracovních sil v zemědělství. Jejich průměrná mzda je však nižší než průměrná mzda mužů v
sektoru. Rozdíl mezi objemem sklizně mužů a žen tvoří v průměru okolo 20–30 procent úrody,
výzkumy zde potvrzují, že za tímto rozdílem stojí hlavně odlišný přístup ke zdrojům. Odstranění
těchto genderových rozdílů v zemědělství by mohlo snížit počet hladových osob celkově o 12 až 17
procent.

Program:
9.30 – 10h Registrace
10 – 12h Současný stav rozvoje Afriky - Máme proč být šťastní?
Dopolední panel bude věnován rozboru souvislostí mezi rozvojem, klimatickou změnou, genderovými
problémy a zemědělství jako jednomu z hlavních pilířů při naplňování Rozvojových cílů tisíciletí,
především pak odstraňování hladu a chudoby.
•
•

Uvítací řeč: David Gainer (kulturní atašé, Velvyslanectví USA v Praze)
Michal Broža (Informační centrum OSN): Rio +20 – propojení klimatické změny a rozvoje

•
•

Tomáš Lindner (Respekt): mediální vnímání Afriky
Anna Kotková (Gender studies) - role žen v rozvoji

12 – 13h Oběd
13 – 15h Ženy a zemědělství optikou lidských práv ve Visegrádských zemích
Odpolední panel představí policy paper o roli žen v africkém zemědělství, koncept lidsko-právního
přístupu v rámci rozvojové spolupráce a pohled na zemědělský sektor v zemích Visegrádské skupiny.
•
•
•
•

Dagmar Milerová Prášková (Glopolis): úvod, prezentace policy paperu
Zsofia Farkas (Minority Rights Group, Maďarsko): Lidsko-právní přístup (HRBA) v rámci
rozvojové kooperace v EU
Maria Staniszewska (Polský ekologický klub): Potravinová bezpečnost a potravinová
suverenita
Maria Burčíková (Ludia a energia, Slovensko): Porušení lidských práv v rámci romské
komunity (case study)

Pracovní jazyky: čeština a angličtina, tlumočení bude zajištěno.
Svou účast prosím potvrďte do 21. května na adrese: konference@glopolis.org
Těšíme se na setkání s Vámi!

Seminář je financován z prostředků Evropské unie a Mezinárodního Visegrádského fondu.

Seminář podporují:
Americké centrum, Velvyslanectví USA v Praze a Informační centrum OSN v Praze.

