
Præsentationer fra The East African Organic Conference i Dar es Salaam 2-4 juli 2013 

Resultater og erfaringer fra OSEA II-projektet var temaet for  økologikonferencen i Dar Es 

Salaam,Tanzania, som samlede næsten 200 deltagere fra 20 lande. Konferencen indeholdt adskillige 

tematiske workshops og seminarer om emner som Participatory Guarantee Systems (PGS), 

økologipolitik i Østafrika, akvakultur og lokal certifikation. Alle præsentationerne fra konferencen kan 

findes på http://www.ifoam.org/en/eaoc-presentations 
 

Et interessant oplæg var præsentationen af forbrugerundersøgelsen ”Hvad er forbrugernes opfattelse af 

økologiske fødevarer? ” gennemført af Samuel Ndungu fra KOAN og foretaget i alle fem østafrikanske 

lande. Hovedresultaterne af undersøgelsen er: 
 

         Den generelle bevidsthed om økologiske fødevarer er steget på tværs af alle lande fra 2006 til 2013. 

         Forbrugerne er positive overfor økologiske fødevarer og mener at de er gode for dem. 

         De vigtigste motiverende faktorer for forbrug af økologiske fødevarer er sundhed og 

fødevaresikkerhed. 

         Økologiske garantiordninger er afgørende for forbrugernes tillid til økologiske produkter 

         Tilgængeligheden af økologiske produkter er lav 
 

Et andet interessant emne var præsentationerne af de første positive erfaringer med Participatory 

Guarantee Systems (PGS) fra Kenya og Tanzania. Indførselen af PGS kan få positiv betydning for 

udviklingen af de lokale og regionale markeder for økologiske produkter. 
 

Rapport om “Family farmers for sustainable food system”  

Synteserapportens perspektiv er at familielandbruget er grundlaget for Afrikas fødevaresystem. Det 

ernærer 80 % af Afrikas befolkning. Det giver arbejdspladser og beskytter miljøet. Det kan skabe et 

bæredygtigt fødevaresystem og fødevaresuverænitet, hvis det understøttes og beskyttes. 

Synteserapporten er udgivet i forbindelse med G8mødet i London i juni måned af organisationen 

EuropAfrica: towards food sovereignty. Find rapporten på 

http://www.europafrica.info/en/publications/family-farmers-for-sustainable-food-systems 
 

Rapport “Smallholder agriculture’s contribution to better nutrition”  

Rapporten fra Overseas Development Institute (ODI) i England ser kritisk på, hvorfor fødevareusikkerhed 

og underernæring fortsat er presserende problemer i udviklingslandene. Trods deres direkte bidrag til 

fødevareproduktion er småbønder og deres familier uforholdsmæssigt sårbare over for sult. Hvordan 

kan familielandbrug, der er bæredygtig bidrage til at forbedre fødevaresikkerheden og mindske under-

ernæring?  
 

Find rapporten på http://www.ajfand.net/Volume13/No3/Reprint-

ODI%20Smallholder%20agriculture%E2%80%99s%20contribution%20to%20Nutrition%202013.pdf 
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