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TŪRA

BILBAO

RĪGA

TURĪNA

Eurogusto 

2011.gada 18.-20.novembris

AlGusto 

2011.gada 16.-19.decembris

Rīgas Pilsētas svētki, 2011.gada 20.augusts 

otrais pasākums 2012.gada vasarā

Del Gusto/ Terra Madre salons 

2012.gada 25.-29.oktobris

PASĀKUMI

SABRĀĻOŠANA
Lai aprakstītu Slow Food pieeju, ir identificēti septiņi 
piemēri septiņās dažādās Āfrikas valstīs un piesaistīti 
partneru pilsētām Eiropā.

Dogonu tautas tradicionāls garšvielu maisījums, 
pagatavots no vietējām garšvielām.

Tradicionālais prosas kuskuss, kas skalots jūras ūdenī, 
pagatavots šajā salā, kas izveidojusies no 
gliemežvākiem un atrodas uz dienvidiem no Dakāras.

Imragenas sieviešu tradicionālais iztikas avots ir 
zvejniecība un zivju apstrāde, un botargo (žāvēti 
kefales ikri) ir viņu galvenā prece.

Etiopija ir kafijas dzimtene, un tā ir arī vienīgā vieta 
pasaulē, kur mežā var atrast savvaļā augošus kafijas 
augus.

Tradicionāls jogurts, kam pievienoti vietējā kromvo 
koka pelni. Pelni tiek lietoti, lai attīrītu un fermentētu 
pienu.

Tradicionāli audzēta, ilgspējīga vaniļa no Mananaras - 
Ziemeļu biosfēras rezervāta.

Šie dārzi tika veidoti, lai apgādātu ģimenes un vietējās 
skolas ēdnīcu, un tos pārvalda sieviešu grupa.

Dogonu Some
(Mali)/ Turīna

Sāļais prosas kuskuss no Fadiutas salas 
(Senegāla)/ Turīna

Imragenas sieviešu gatavots kefales botargo 
(Mauritānija)/ Tūra

Harennas mežu savvaļas kafija 
(Etiopija)/ Bilbao

Pokotu pelnu jogurts 
(Kenija)/ Bilbao

Mananaras vaniļa
 (Madagaskara)/ Rīga

Nganonas kopienas dārzs 
(Kotdivuāra)/ Tūra
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Piekļuve labai, tīrai un 

taisnīgai pārtikai: 

"pārtikas kopienu" pieredze

Projektā no vienas puses ir iesaistījušās Āfrikas pārtikas 

kopienas, bet no otras - institūcijas, fondi un NVO, kas 

nodarbojas ar attīstības sadarbību. Visbeidzot, iesaistīta 

ir sabiedrība kopumā, sākot apzināties, kā vienkāršas 

darbības un ikdienas lēmumi var iegūt izšķirošu nozīmi, 

pārstrukturējot līdzsvaru starp globālajiem ziemeļiem 

un dienvidiem.

Septiņi piemēri teoriju īsteno praksē, un tie pārklāj 

dažādus Slow Food biedrības darba aspektus Āfrikā. Šie 

aspekti ir izšķiroši, sastopoties ar sarežģīto globālo un 

Āfrikas pārtikas sistēmu: maza apjoma zvejniecība un 

lauksaimniecība, graudaugu ražošana un apstrāde, 

tradicionālo recepšu saglabāšana, iepriekš par 

koloniālprecēm dēvēti produkti (kafija un vaniļa), kas nu 

sasnieguši globālo tirgu, kā arī kopienu un skolu dārzi.

Projektā ir paredzēts izmantot plašu komunikācijas 

līdzekļu spektru, lai paaugstinātu Eiropas pilsoņu 

izpratnes līmeni šajos jautājumos.
 tiks ilustrēti piemēri, un apmeklētāji 

tiks informēti ar fotogrāfiju, karšu un gan bērniem, gan 

pieaugušajiem paredzētu interaktīvu segmentu 

starpniecību. Tie tiks veidoti no atkārtoti 

izmantojamiem materiāliem.
Cits būtisks līdzeklis publikas iesaistīšanai būs . Par 

četriem no septiņiem piemēriem (Keniju, Etiopiju, Mali 

un Mauritāniju) tiks veidotas īsfilmas, kuras vēlāk tiks 

samontētas vienā pilnmetrāžas filmā demonstrēšanai 

vairākos festivālos visā pasaulē. 
Tiks izveidota arī īpaša mājas lapa 

(www.4cities4dev.com) un publicētas vairākas brošūras 

un raksti, lai dziļāk iesaistītu Eiropas publiku, informētu 

cilvēkus par šī projekta aktivitātēm un iesaistītu viņus 

diskusijā.
Visbeidzot, kā vēl viena iespēja paaugstināt Eiropas 

pilsoņu izpratnes līmeni, tiks arī rīkotas 

 par pārtiku un attīstības sadarbību.

KOMUNIKĀCIJAS LĪDZEKĻI

Ceļojošā izstādē

video

meistardarbnīcas

PROJEKTS

Four Cities For Dev projekta mērķis ir popularizēt Slow 

Food pieeju attīstības sadarbībā un iezīmēt šīs pieejas 

aprises.

Šajā skatījumā pārtika ir izmantota kā līdzeklis daudz 

plašāka jautājumu spektra - sociālu, kultūras un 

apkārtējās vides jautājumu - apskatīšanai, un tam ir pat 

vēl lielāka nozīme kontinentā, kas ir kļuvis par bada 

simbolu pasaulē.  

Āfrikā pārtika ir ar pārtikas drošību un neatkarību 

saistītu jautājumu, kā arī apkārtējās vides un sociālas 

ilgspējas pamatā. Ir nepieciešams pārskatīt uzskatus 

par naturālo saimniecību un dot tai pozitīvu vērtējumu, 

jo tā spēj nodrošināt iztiku ģimenēm, kas ar to 

nodarbojas. 

Šajā kontinentā lauku kopienu un to naturālo 

saimniecību atbalstīšana ir vienīgais līdzeklis cīņai pret 

emigrāciju uz lielām pilsētām un globālajiem 

ziemeļiem, kā arī nākotnes un pašcieņas 

atpakaļatdošanai vietējām tradīcijām.


