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Mass-media va raporta mai mult despre producția ecologică și proiectele
internaționale
Subiectele
legate
de
agricultură și producția ecologică nu
sunt suficient de bine reprezentate în
mass-media, mai ales din perspectiva
integrării în UE și importanța acestui
proces pentru toți producătorii și
cetățenii din Serbia, au fost evaluate în
cadrul unui atelier de lucru de două zile
pentru jurnaliști în incinta Centrului de
Producție Organică Selenča.
Reprezentanții mass-media tipărite, TV și internet au participat la cursuri de
instruire unde a fost subliniat faptul că, pentru raportarea privind agricultura
ecologică și informarea pe teme Europene, cunoștințele de bază sunt importante și că
calea către un conținut media de înaltă calitate necesită instruirea jurnaliștilor din
aceste regiuni.
Instruirea întitulată "Importanța mijloacelor de informare în masă pentru
promovarea agriculturii ecologice și consolidarea competitivității producătorilor" este
organizată în cadrul proiectului "Incluziunea socială și abilitarea tinerilor prin
sprijinirea dezvoltării capacităților locale în producția ecologică", susținut de Fondul
de la Vișegrad.

Formatorii au instruit participanții în ceea ce privește creșterea nivelului de
cunoaștere și capacitate a mass-mediei și a organizațiilor societății civile de a participa
la elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor mass-media, acordând o atenție
deosebită creării condițiilor favorabile pentru creșterea calității informațiilor publice
atunci când vine vorba despre agricultura ecologică și raportarea politicilor UE legate
de producția ecologică.
Importanța potențialului agriculturii ecologice este accentuată în ceea ce
privește dezvoltarea zonelor rurale și oportunitățile pentru tineri de a rămâne în
acestea, acordând o atenție deosebită importanței participării producătorilor ecologici
la proiectele internaționale și punerea în aplicare a rezultatelor acestor proiecte.
Ca un bun exemplu practic, a fost prezentat proiectul "Incluziunea socială și
abilitarea tinerilor prin susținerea dezvoltării capacităților locale în producția
ecologică", condus de Centrul de Producție Organică, Selenča și partenerii de proiect
din Bosnia și Herțegovina, Moldova, Ungaria , Slovacia și Republica Cehă.

Dna Sladjana Gluščević, redactorul portalului Agrosmart, a vorbit despre
includerea mass-media și a agricultorilor ecologici în formularea și monitorizarea
interesului public de a informa despre acest tip de agricultură, cu accent pe politici și
legislație, Dna Aleksandra Milic de la ziarul "Poljoprivrednik" a vorbit despre tehnicile
de raportare analitică privind producția ecologică și Dna Maja Lađanac de la Centrul
de informare pentru dezvoltare rurală Agrosmart a vorbit despre prezentarea acestui
proiect în mass-media.
Jurnaliști de la RTV Vojvoidna, portalul "Agropres", "Poljopartner" și "Poljosfera",
producția TV "Atlas", ziarul "Poljoprivrednik", Asociația jurnaliștilor independenți din
Vojvodina, CSO "Šta žene žele" centrul Novi Sad au participat la cursurile de formare.
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