
1	  
	  

	  

 
 

 
 

Rolul central al hranei, rolul central al Africii 
 
Accesul la hrană şi hrănirea adecvată sunt probleme care afectează din ce în ce mai multe 
persoane în multe ţări din întreaga lume. Cu o populaţie globală de 7 miliarde de persoane, 
FAO estimează că în prezent cantitatea de hrană produsă în lume, ar putea hrăni 12 miliarde de 
persoane. Cu toate acestea, mai mult de 1 miliard de persoane încă suferă de foame, în timp ce 
1,5 miliarde de persoane suferă de exces de greutate. Se estimează că 40% din producţia 
totală globală de hrană este irosită; este o producţie de hrană irosită care pune presiune pe 
resursele planetei. Acestea toate sunt simptome ale unui sistem de producţie a hranei 
nesănătos şi inechitabil; aproape întotdeauna săracii lumii sunt cei care plătesc cel mai mare 
preţ ca urmare a acestei situaţii. În Africa este cel mai evident asta, unde insecuritatea 
alimentară este din ce în ce mai răspândită, în ciuda abundenţei resurselor naturale. Slow 
Food susţine activ comunităţile africane pentru a combate insecuritatea alimentară prin proiectul 
Zece mii  de grădini în Africa, proiectele Prezidiilor Slow Food, pieţele de fermieri şi campaniile 
împotriva achiziţiilor speculative de teren. În multe cazuri, aceste comunităţi se luptă pentru a se 
elibera de foame şi pentru a câştiga dreptul la hrană. Proiectele Slow Food au potenţialul de a 
îmbunătăţi calitatea vieţii, dar şi de a garanta cu adevărat supravieţuirea comunităţilor locale. 
Pentru a face faţă provocărilor pe care le pun aceste probleme, Slow Food şi FAO au semnat 
un acord de colaborare (2013) cu privire la combaterea foamei şi problemele securităţii 
alimentare, precum şi pentru a lucra împreună pentru îmbunătăţirea sistemului global al hranei 
şi vieţile micilor fermieri. 
 
Zece mii de grădini în Africa 
 
Actul de a crea o grădină poate părea ca un gest nesemnificativ în comparație cu severitatea și 
complexitatea problemelor de mediu, economice și sociale cu care se confruntă continentul 
african. Dar dacă grădinile sunt un instrument pentru a crea 10.000 de rețele de fermieri, 
agronomi, studenți și bucătari în peste 35 de țări, atunci aceste oaze mici de proiecte de 
biodiversitate pot arăta calea către un viitor durabil, care răspunde nevoilor comunităților locale, 
o eliberare gratuită de modelul impus de instituțiile financiare internaționale (care promovează 
culturile agricole destinate exportului și bazate utilizarea în masă a îngrășămintelor chimice) și 
de către investitorii străini și (care acaparează terenurile cele mai fertile, în schimbul puțini 
bani). 
 
Deja cu ocazia Terra Madre Day 2010 Slow Food a anunțat planurile de a construi 1.000 de 
grădinile în Africa. Proiectul, creat la inițiativa reprezentanților africani din Uganda, Kenya și 
Coasta de Fildeș, a fost lansat pentru a ajuta comunitățile să se dezvolte și să mănânce 
alimente proaspete și locale și pentru a promova cunoașterea și metodele traditionale pentru 
asigurarea securității și suveranității alimentare. În decurs de trei ani au fost inițiate de mii de 
grădini în 30 de țări africane și a fost finalizată strângerea de fonduri pentru a le finanța. 
Puternică ca urmare a realizărilor extraordinare, rețeaua africană Slow Food a relansat proiectul 
în 2014 cu un nou obiectiv: de a crea 10.000 de grădini. Proiectul este acum cunoscut sub 
numele de 10.000 de grădini în Africa și își propune să extindă rețeaua Slow Food pe continent 
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și de a construi o conducere puternică în diferite țări africane pentru a sensibiliza generația mai 
tânără cu privire la importanța biodiversității alimentare. Crearea unei grădini de legume are mai 
multe obiective, de la protecția semințelor locale și a biodiversității la implicarea oamenilor de 
toate vârstele în activități agricole pentru creșterea valorii adăugate a produselor locale și a 
lucra împreună pentru suveranitatea și autosuficiență alimentară. În prezent, există mai mult de 
2000 de grădini de legume. Pentru a cunoaște numărul curent, descrierea și locația exactă în 
diferite țări africane, vezi pagina http://www.fondazioneslowfood.com/en/what-‐we-‐do/10-‐000-‐
gardens-‐in-‐africa/ 
Ca o parte fundamentală pentru dezvoltarea proiectului, coordonatorii naționali s-au întâlnit în 
diverse ocazii pentru a decide ce și cum să cultive. Ei au propus, de asemenea, soluții care să 
corespundă la diferitele contexte: de la oaze marocane la terenurile aride din Mali, de la zonele 
muntoase din Kenya la pădurile din Uganda. Comunitățile produc propriile semințe, cultivă 
produsele tradiționale (legume, leguminoase, fructe, ierburi aromatice și medicinale), folosind 
remedii naturale pentru a fertiliza solul, pentru a lupta contra insectelor dăunătoare și 
buruienilor. Grădinile africane Slow Food pun în valoare capacitățile fiecărui membru al 
comunității, unind diferite generații și grupuri sociale. Dezvoltă biodiversitatea locală și sunt 
cultivate folosind metode durabile. Sunt săli de clasă în aer liber: pentru a cunoaște și aprecia 
alimentele locale; pentru a împărtăși experiențe și cunoștințe; pentru a promova hrana bună, 
curat preparată și corect prețuită. 
 
Toate noutățile despre proiect: http://www.fondazioneslowfood.com/en/	   
 
	  


