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COMUNICAT DE PRESĂ POST-EVENIMENT
VIZITA AGRO-ECOLOGISTULUI FRANCEZ PIERRE RABHI ÎN TIMIȘOARA – 16 IUNIE
Asociaţia CRIES - Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare derulează proiectul „Modele de bună practică
în domeniul incluziunii sociale”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Unul dintre domeniile de intervenţie în cadrul proiectului vizează dezvoltarea parteneriatelor urban-rural în România, ca
instrument de dezvoltare sustenabilă în agricultură și de încurajare a consumului responsabil.
Comerțul Solidar poate deveni un instrument fundamental pentru reducerea sărăciei și atingerea unui obiectiv esential,
acela al dezvoltării sustenabile. Comerțul Solidar asigură micilor producători agricoli un respect mai mare asupra muncii
lor, permițându-le să își păstreze modul de viață tradițional și să ofere produse de calitate ridicată către zonele urbane de
proximitate.
Acest mesaj a fost susținut și de agricultorul ecologic și scriitorul francez de origine algeriană Pierre Rabhi, care a vizitat
Timișoara la sfârșitul săptămânii trecute, unde a susținut conferința Pământ și umanism, o expunere pe marginea
semnificației agriculturii ecologice, și a vizitat gospodăria lui Marcel Haș din Firiteaz, unul dintre producătorii agricoli
membrii într-un parteneriat ASAT.
Agricultor, scriitor, filosof şi gânditor francez de origine algeriană, Pierre Rabhi este unul dintre pionierii agro-ecologiei.
Fondator al Mişcării COLIBRIS (mişcare pentru pământ şi umanism, http://www.colibris-lemouvement.org), iniţiator al
proiectului Amanins (asociaţie care vrea să reconcilieze ecologia şi economia: http://www.lesamanins.com), el este
autorul multor lucrări, printre care: „Parole de Terre", „Du Sahara aux Cévennes", „Conscience et Environnement"
sau „Graines de Possibles", unde îl are co-autor pe Nicolas Hulot.
Pierre Rabhi apără un mod de viaţă respectând omul şi natura şi susţine dezvoltarea practicilor agricole accesibile tuturor,
mai ales celor nevoiaşi, fără impact asupra patrimoniului natural. Din 1981, Pierre Rabhi transmite cunoştinţele sale în
ţările aride din Africa, dar și în Franţa şi în Europa, încurajând efortul comunităților locale de a-și recâștiga autonomia
alimentară.
În prezent, Pierre Rabhi este un recunoscut expert internaţional în securitatea alimentară şi a participat la elaborarea
Convenţiei Naţiunilor Unite pentru lupta împotriva deşertificării.
Vizita în Timișoara a fost organizată de Institutul francez din Timişoara (IFT), prin Centrul său de Resurse pentru
Educaţie Ecologică (CREE), în parteneriat cu Asociația CRIES şi ASAT (Asociația pentru Susținerea Agriculturii
Țărănești).
####
Anexate găsiți câteva fotografii care documentează vizita. Pentru mai multe informații, vă stau la dispoziție.
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