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IFOAMIFOAM

�� Ifoam: International Federation of Ifoam: International Federation of 
Organic Agriculture MovementsOrganic Agriculture Movements

�� ΣκοπόςΣκοπός : : είναιείναι ηη διεθνήςδιεθνής υιοθέτησηυιοθέτηση
τωντων οικολογικώνοικολογικών, , κοινωνικώνκοινωνικών καικαι
οικονοµικώνοικονοµικών συστηµάτωνσυστηµάτων πουπου
στηρίζονταιστηρίζονται στιςστις αρχέςαρχές τηςτης βιολογικήςβιολογικής
γεωργίαςγεωργίας



IFOAM IFOAM καικαι

AgriBioMediterraneoAgriBioMediterraneo
�� IFOAM AgriBioMediterraneo IFOAM AgriBioMediterraneo έχειέχει δύοδύο σκοπούςσκοπούς::
�� νανα προβάλλειπροβάλλει, , αναπτύσσειαναπτύσσει καικαι διαχέειδιαχέει τητη γνώσηγνώση, , τηντην πληροφορίαπληροφορία καικαι τηντην

τεχνογνωσίατεχνογνωσία πουπου σχετίζεταισχετίζεται µεµε ΒιολογικήΒιολογική ΓεωργίαΓεωργία καικαι τηντην παραγωγήπαραγωγή
τροφίµωντροφίµων στηστη ΜεσόγειοΜεσόγειο. . 

�� τοτο συσχετισµόσυσχετισµό µεταξύµεταξύ ΒιολογικήςΒιολογικής ΓεωργίαςΓεωργίας καικαι αειφόρουαειφόρου ανάπτυξηςανάπτυξης

��

ΤοΤο ABM ABM ασχολείταιασχολείται µεµε θέµαταθέµατα εστιασµέναεστιασµένα στηστη βιολογικήβιολογική γεωργίαγεωργία στηνστην
περιοχήπεριοχή τηςτης ΜεσογείουΜεσογείου. . ΓιαΓια νανα επιτύχειεπιτύχει καλύτερακαλύτερα τοτο στόχοστόχο τηςτης έχειέχει
δηµιουργήσειδηµιουργήσει τέσσεριςτέσσερις οµάδεςοµάδες εργασίαςεργασίας : : 

�� Marketing Marketing 
�� ΈρευναΈρευνα καικαι ανάπτυξηανάπτυξη (Research and Development) (Research and Development) 
�� ΠιστοποίησηΠιστοποίηση καικαι στάνταρστάνταρ (Standards and Certification) (Standards and Certification) 
�� ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση

ΙδιαίτερηΙδιαίτερη έµφασηέµφαση δίνεταιδίνεται στηνστην ελαιοκαλλιέργειαελαιοκαλλιέργεια, , στηνστην καλλιέργειακαλλιέργεια
αµπελιούαµπελιού, , σταστα εσπεριδοειδήεσπεριδοειδή, , στιςστις αροτραίεςαροτραίες καλλιέργειεςκαλλιέργειες, , στηνστην κτηνοτροφίακτηνοτροφία. . 
ΠαράλληλαΠαράλληλα εστιάζειεστιάζει στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη τωντων τοπικώντοπικών αγορώναγορών , , τηςτης δηµιουργίαςδηµιουργίας
προτύπωνπροτύπων (( regional standards) regional standards) καικαι τουτου αγροτουρισµούαγροτουρισµού..



ΗΗ ΒιολογικήΒιολογική γεωργίαγεωργία σεσε νούµερανούµερα

γιαγια τηντην περιοχήπεριοχή τηςτης ΜεσογείουΜεσογείου
�� ΣτηΣτη ΜεσόγειοΜεσόγειο (25 (25 χώρεςχώρες) ) έχουνέχουν καταγραφείκαταγραφεί 5 5 εκατοµµύριαεκατοµµύρια

εκτάριαεκτάρια βιολογικάβιολογικά καλλιεργούµενηςκαλλιεργούµενης έκτασηςέκτασης καικαι 140.000 140.000 

�� ΓενικάΓενικά οιοι µεσογειακέςµεσογειακές χώρεςχώρες πουπου ανήκουνανήκουν στηνστην ΕΕΕΕ έχουνέχουν
µεγαλύτερεςµεγαλύτερες εισροέςεισροές καικαι µεγαλύτερηµεγαλύτερη ανάπτυξηανάπτυξη σεσε σχέσησχέση µεµε
τιςτις νότιεςνότιες καικαι ανατολικέςανατολικές χώρεςχώρες τηςτης ΜεσογείουΜεσογείου ωςως
αποτέλεσµααποτέλεσµα τηςτης γεωπολιτικήςγεωπολιτικής, , οικονοµικήςοικονοµικής, , κοινωνικήςκοινωνικής καικαι
θεσµικήςθεσµικής τουςτους..

→→ΣτοΣτο ακόλουθοακόλουθο διάγραµµαδιάγραµµα φαίνεταιφαίνεται ηη κατανοµήκατανοµή. . ΟιΟι κυριότερεςκυριότερες
χώρεςχώρες στονστον κλάδοκλάδο τηςτης ΒιολογικήςΒιολογικής ΓεωργίαςΓεωργίας είναιείναι ηη ΙταλίαΙταλία, , ηη
ΙσπανίαΙσπανία καικαι ηη ΕλλάδαΕλλάδα. . 



IFOAM AgriBioMediterraneoIFOAM AgriBioMediterraneo

�� ΙσχύουνΙσχύουν διαφορετικάδιαφορετικά θεσµικάθεσµικά πλαίσιαπλαίσια

�� ∆ιαφορετικές∆ιαφορετικές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις

•• ΠολιτικώνΠολιτικών καικαι πολιτιστικώνπολιτιστικών απόψεωναπόψεων

•• Funding, control, R&D, S&CFunding, control, R&D, S&C
•• Marketing and marketsMarketing and markets







ΑρχέςΑρχές τηςτης ΒΓΒΓ σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην

IFOAMIFOAM
�� ΗΗ αρχήαρχή τηςτης υγείαςυγείας ((the principle of the principle of 

health)health) , , σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην οποίαοποία ηη
ΒιολογικήΒιολογική ΓεωργίαΓεωργία πρέπειπρέπει νανα διατηρείδιατηρεί καικαι
ενδυναµώνειενδυναµώνει τηντην υγείαυγεία τουτου εδάφουςεδάφους, , τωντων
φυτώνφυτών, , τωντων ζώωνζώων, , τωντων ανθρώπωνανθρώπων καικαι τουτου
πλανήτηπλανήτη σανσαν έναένα αδιαίρετοαδιαίρετο σύνολοσύνολο

�� ΗΗ αρχήαρχή τηςτης οικολογίαςοικολογίας (the principle (the principle 
of ecology)of ecology) σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην οποίαοποία ηη ΒΓΒΓ
πρέπειπρέπει νανα στηρίζεταιστηρίζεται σεσε ζωντανάζωντανά
οικολογικάοικολογικά συστήµατασυστήµατα καικαι κύκλουςκύκλους , , νανα
««συνεργάζεταισυνεργάζεται»» µαζίµαζί τουςτους, , νανα τατα µιµείταιµιµείται
καικαι νανα συντελείσυντελεί στηστη διατήρησήδιατήρησή τουςτους..



ΑρχέςΑρχές τηςτης ΒΓΒΓ σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην

IFOAMIFOAM
�� ΗΗ αρχήαρχή τηςτης ισοτιµίαςισοτιµίας (the principle of (the principle of 

fairness)fairness) σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην οποίαοποία ηη ΒΓΒΓ πρέπειπρέπει νανα
επενδύειεπενδύει σεσε σχέσειςσχέσεις πουπου εξασφαλίζουνεξασφαλίζουν τηντην
ισοτιµίαισοτιµία, , µεµε σεβασµόσεβασµό στιςστις κοινέςκοινές ευκαιρίεςευκαιρίες τηςτης
ζωήςζωής καικαι τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

�� ΗΗ αρχήαρχή τηςτης φροντίδαςφροντίδας (the principle of care)(the principle of care)
σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην οποίαοποία ηη ΒΓΒΓ πρέπειπρέπει νανα
διαχειρίζεταιδιαχειρίζεται µεµε πρόνοιαπρόνοια καικαι µεµε υπευθυνότηταυπευθυνότητα τηντην
προστασίαπροστασία τηςτης υγείαςυγείας καικαι τηντην ευζωίαευζωία τωντων
τωρινώντωρινών καικαι µελλοντικώνµελλοντικών γενεώνγενεών καθώςκαθώς καικαι τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος



ΕπίκαιραΕπίκαιρα καικαι ««καυτάκαυτά»» ζητήµαταζητήµατα γιαγια

τητη βιολογικήβιολογική γεωργίαγεωργία στηστη ΜεσόγειοΜεσόγειο

�� ΕµπορίαΕµπορία ((τοπικάτοπικά, , εθνικάεθνικά, , περιφερειακάπεριφερειακά, , διεθνώςδιεθνώς))

�� GMOs (GMOs (««ελεύθερεςελεύθερες»» περιοχέςπεριοχές, , επιµολύνσειςεπιµολύνσεις))

�� ΚλιµατικέςΚλιµατικές αλλαγέςαλλαγές ((αύξησηαύξηση τουτου ύψουςύψους τηςτης
θάλασσαςθάλασσας, , θερµοκρασίαθερµοκρασία……))

�� ΥποβάθµισηΥποβάθµιση τουτου εδάφουςεδάφους ((διάβρωσηδιάβρωση, , 
ερηµοποίησηερηµοποίηση))

�� ΒιοποικιλότηταΒιοποικιλότητα

�� ΠροστατευόµενεςΠροστατευόµενες ΠεριοχέςΠεριοχές καικαι ΒΓΒΓ

�� ΟικοτουρισµόςΟικοτουρισµός-- ΑγροτουρισµόςΑγροτουρισµός





AgriBioMediterraneoAgriBioMediterraneo καικαι δράσειςδράσεις

►►∆ηµιουργία∆ηµιουργία ενόςενός ΜεσογειακούΜεσογειακού ∆ικτύου∆ικτύου

►►ΠολιτικήΠολιτική προβολήςπροβολής καικαι προώθησηςπροώθησης τωντων
µεσογειακώνµεσογειακών προϊόντωνπροϊόντων

►►ΣτήριξηΣτήριξη τωντων τοπικώντοπικών καικαι περιφερειακώνπεριφερειακών
αγορώναγορών

►►ΙσχυράΙσχυρά καικαι αναγνωρίσιµααναγνωρίσιµα προϊόνταπροϊόντα καικαι
υπηρεσίεςυπηρεσίες

►►∆ηµιουργία∆ηµιουργία στάνταρςστάνταρς ποιότηταςποιότητας

►►ΕνδυνάµωσηΕνδυνάµωση θεσµικούθεσµικού πλαισίουπλαισίου

►►ΣτήριξηΣτήριξη καικαι ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης έρευναςέρευνας γιαγια τητη ΒΓΒΓ



IFOAM AgriBioMediterraneoIFOAM AgriBioMediterraneo

�� ABM web site: ABM web site: 
•• http://www.ifoamhttp://www.ifoam--abmabm

�� ABM NewsletterABM Newsletter

�� SEAE, SpainSEAE, Spain
•• ABM Permanent Secretariate:ABM Permanent Secretariate:

•• abmsecretariat@agroecologia.netabmsecretariat@agroecologia.net



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


