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Mednarodno leto družinskega kmetovanja

Pričakovana razglasitev Mednarodnega leta družinskega kmetovanja 
→ demografske projekcije: 2050 = 9 milijard ljudi (nujno podvojiti obseg 
kmetijske proizvodnje – vendar bojazen pred povečanim pritiskom na 
obdelovalne površine in vodne vire)
• DK je prevladujoča oblika kmetovanja (500 mio od 570 mio)
• DK (75% kmetijskih površin); MK (470 mio – 12 % kmetijskih površin)
• DK in MK s svojo socio-ekonomsko, okoljsko in kulturno vlogo lahko 

zagotovita trajnostni razvoj z zagotavljanjem prehranske varnosti in 
izkoreninjanjem revščine. 

Predstava o »(trajnostnem) razvoju« pod pogojem oblikovanja »primernega 
okolja« (ustrezni modeli, programi, zakonodaja) 
So»uspešne prakse« zlahka prenosljivi modeli v raznolika družbena okolja ali 
neuresničljiva iluzija? 
Koncept razvoja ima tudi svojo lastno zgodovino!
→ Nujno je preučevati zamišljanja in prakse razvoja v konkretnih okolij.



Družinsko kmetovanje: Izvajanje različnih 
poti razvoja

Študije kritično presojajo:

 spregledane lokalne kontekste tehnično zamišljenih modelov vzdržnega 
stopnjevanja proizvodnje prehrane v Etiopiji, Tanzaniji in Gani;

 kontrastne odzive (od prilagoditve do upora) kmetov iz Avstralije, Nove 
Zelandije in Velike Britanije na pritiske globalnega kmetijstva;

 sodelovanje med alternativnimi oskrbovalnimi omrežji in kmeti v Italiji;
 spreminjanje delovnih in spolnih identitet kmečkih parov na Severnem 

Irskem;
 kompleksna ozadja in motive izvajanja ekološkega kmetovanja v Sloveniji, 
 sistema prenosa akademskega znanja v kmetijsko prakso v Sloveniji.



Srečko Kosovel (1904-1926)



Sferično zrcalo



Vladimir Majakovski (1893 – 1930)



Študentje leta 1925, Srečko tretji z leve



Tržaški konstruktivistični ambient (1927)



Letatlin (Vladimir Tatlin)



Rokopis naslova načrtovane zbirke Ikarov sen



Sferično zrcalo

Ali je krivo zrcalo,
če imaš kljukast nos.
Slava Heineju!
Poglej se v sferično zrcalo,
da se spoznaš!
Nacionalizem je laž.
Kostanji za vodo šumijo,
k starinarjem je prišla jesen.
Njih trgovine so polne starin.
Cin, cin.
Obesi se na klin.
Rdeča krizantema.
Jesenski grob ...
beli grob.
Ivan Cankar.



Tatlinov Spomenik III. internacionali
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