KMETIJSTVO PRIHODNOSTI
VIZIJA IN MISIJA ZA ZEMLJO IN ČLOVEKA
Skupščina Demeter International poteka vsako leto v mesecu juniju v želji po
uskladitivi biodinamične aktivnosti po celem svetu. Lansko leto je srečanje potekalo v
Biotehniškem centru Naklo v Sloveniji, letošnje leto je bila država gostiteljica Velika
Britanija, Center Ruskin Mill, Nailsworth. Popolnoma novo prizorišče, center za
praktično in akademsko usposabljanje, izobraževanje in raziskovanje, ki temelji na
delu Rudolfa Steinerja. Preko posebne arhitekture stavbe v kateri je potekala
skupščina, so udeleženci lahko začutili povezanost človeka z naravo, kozmosom,
zemljo. Zanimiva in prijetna izkušnja.
Rdeča nit letošnjega srečanja je bilo vprašanje kako, na kakšen način naj bo
definirana vizija biodinamičnega kmetijstva v prihodnosti, ki bo omogočala razširjanje
biodinamike in njenih temeljev po celem svetu?
Na to vprašanje je intenzivno iskalo odgovore 39 delegatov iz 20 držav, ki so se
srečali na letni konferenci Demeter International v Angliji med 17. in 22. junijem 2013.
Kot prispevek k reševanju tega zahtevnega vprašanja so si ogledali različne
biodinamične kmetije in predelovalce, da bi dobili vtise o Demeter pridelavi in trgovini
iz prve roke.
Vsakodnevni jutranji nagovor o družbenih in filozofskih vidikih, ki naj bi zagotavljali
povezave med svetom idej in praktičnim svetom je bil odličen uvod v popoldanske
delavnice in razprave.
Razprava o viziji, poslanstvu, načelih biodinamičnega kmetovanja, se zdi bistvenega
pomena za koordinacijo biodinamičnega gibanja pri svojem notranjem odločanju in
kako, na kakšen način se hkrati predstaviti širši skupnosti. Delegati so intenzivno
razpravljali o osnovnih idejah in nekaj zaključkov lahko pričakujemo v prihodnjem
letu.
Poleg številnih drugih tem dnevnega reda, ki se nanašajo na standarde in na
področje blagovne znamke in njene prepoznavnosti, je bila Asociación de Agricultura
Biodinámica de España (AABE – Demeter Španija) izvoljena za polnopravnega člana
Demeter International po uspešno zaključeni akreditaciji. Naj spomnimo, da je takšna

čast v lanskem letu doletela Slovenijo, ki je bila odkar je ustanovljena skupina
Demeter International prva država, ki je dobila polnopravno članstvo.
Pomembno je dejstvo, da so bili na letošnji skupščini sprejeti mednarodni standardi
za akvakulturo in mleko v prahu za dojenčke.
Demeter Inernational optimistično zre v prihodnost, saj število površin obdelanih po
biodinamiki narašča, trenutno je Demeter certificiranih 153,205 ha po celem svetu.
Vsekakor so pozitivne posledice za zemljo, za globalne spremembe podnebja in za
prehrano človeštva na ta način velike in nudijo spodbudne poglede v prihodnost.
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