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1. Úvod
Jste členem skupiny komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) či jejím zemědělcem? Chcete, aby
se model KPZ dál rozvíjel? Máte nápad, jak odstraňovat překážky a rozšiřovat příležitosti pro KPZ a
další krátké distribuční kanály odbytu faremní produkce?
Pokud ano, jste na správném místě! Tato příručka je věnována aktivním koordinátorům KPZ skupin,
zemědělcům i ostatním lidem, kteří v KPZ nevidí jen další způsob nákupu a prodeje potravin, ale spíše
hnutí, jež buduje udržitelné potravinové systémy a solidární vztahy mezi výrobci a spotřebiteli.
Po celém světě se lidé v KPZ učí prosazovat spravedlivý přístup k půdě a zastávat práva malých
hospodářů, či řešit spoustu dalších otázek na všech úrovních vládnutí — jednají s politickými
činiteli, a to na místní i národní úrovni, a dále i v EU či v OSN. URGENCI, mezinárodní síť komunitou
podporovaného zemědělství, připravila tuto příručku s cílem odstranit mýty spojené s advokační prací
či prosazováním zájmů KPZ a inspirovat větší počet členů KPZ k intenzivnějšímu zapojení. Příručka
vychází ze zkušeností účastníků projektu Voices for CSA, který je zaměřen na zkvalitňování advokační
práce pro zemědělce, odběratele či zaměstnance sítí KPZ. Projekt měl svou premiéru v Římě v roce
2018.
Pokud si myslíte, že KPZ je víc než jen další marketingová past, že je to hnutí s posláním – a chcete-li
jej dál rozšiřovat – pak je tato příručka určena právě vám. Jsme rádi, že jste si ji otevřeli.

2. Kdo tvoří síť URGENCI?
To, co dnes známe pod zkratkou KPZ, vzniklo v šedesátých letech minulého století v Japonsku pod
názvem Teikei. S prvními krůčky hnutí v Evropě a Severní America na počátku nového milénia byla
ve Franci v roce 2006 založena mezinárodní síť komunitou podporovaného zemědělství URGENCI s
cílem propojit zúčastněné strany a partnery KPZ z celého světa. O 15 let později je KPZ celosvětově
uznávaným sociálním hnutím, které sdružuje zemědělce, odběratele a střechové organizace v mnoha
zemích a na všech kontinentech.
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URGENCI prosazuje všechny formy přímého partnerství mezi producenty a spotřebiteli, zejména pak
komunitou podporované zemědělství. K výzvám, které představuje současná intenzivní zemědělská
produkce a distribuce přistupuje především aktivně, nabídkou nové cesty v podobě propojování
rodinných ekologických farem s podporujícími odběrateli. Prosazujeme partnerství, lokální směnu
a přímé vztahy, v nichž producenti dostávají spravedlivou finanční odměnu a spotřebitelé se s nimi
dělí o rizika i výnosy udržitelného zemědělství, za to dostávají podíl na zdravé, výživné a lokální
úrodě. URGENCI prosazuje agroekologii a veškeré zemědělské postupy, které chrání zdravou půdu a

biodiverzitu, a přispívají k řešení klimatické krize.
Velká část práce sítě URGENCI spočívá v propojování lidí a střechových organizací přes hranice
států ve snaze vzájemně obohacovat své zkušenosti rozvojem a sdílením praktických nástrojů. Tato
praktická činnost vychází z našeho zapojení do mezinárodních hnutí za potravinovou suverenitu a
solidární ekonomiku.

Potravinová suverenita: právo lidí na zdravé potraviny odpovídající místním zvykům a tradicím,
které vznikají za použití ekologických a udržitelných postupů; a dále právo mít dohled nad svými potravinami a zemědělským systémem.
Solidární ekonomika: morální a hodnotový přístup k hospodářskému rozvoji, který upřednostňuje blaho lidí a planety nad zisky a bezhlavým ekonomickým růstem.

3. Co rozumíme pod pojmem advokační
činnost?
Advokační činnost je pojem, který není snadné přeložit do jednotlivých jazyků. Někdy se plete s
podobnými termíny, jako je lobbování či pořádání kampaní, ale advokační práce je ve skutečnosti
zastřešujícím pojmem, který všechny tyto činnosti zahrnuje. Cíl všech tří typů činnosti je podobný, liší
se svými postupy.

Advokační činnost: jakákoliv činnost zaměřená na změnu přístupů, politiky či zavedené praxe.
Lobbing: strategické, formální i neformální cesty k ovlivňování specifických rozhodujících orgánů ve prospěch určitých zájmů.
Pořádání kampaní: Akce, události a aktivity zacílené na veřejné mínění a prosazení změny v
určité otázce; cílí na široké spektrum organizací či jednotlivců.

Advokační práce je široce rozkročena, zatímco lobbování a kampaně jsou přesněji zacílenými typy
advokační činnosti. V některých jazycích mají tyto výrazy i rozdílné hodnotové zabarvení: advokační
práce se zaměřuje na prosazování práv (zejména lidských), zatímco lobbing prosazuje specifické
zájmy.
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4. Proč advokační práce?
Po desetiletí nesli zemědělci rizika stále bezohlednějšího globálního zemědělského trhu sami. Miliony
z nich musely se svým hospodařením skončit, zatímco tisíce dalších denně bojují o přežití. Komunitou
podporované zemědělství přináší řadě z nich jednu z nejnadějnějších alternativ. Často je to jediná
cesta k zachování farmy, jde totiž o jediný model, v němž odběratelé aktivně a vědomně sdílejí rizika i
výnosy. Podporovat zemědělce členstvím v KPZ je důležité, ale globální trh je utvářen politickými silami
a vlivovými skupinami průmyslového zemědělství. Abychom mohli dosáhnout smysluplné změny,
musíme své zájmy proti těmto silám aktivně prosazovat a předkládat vizi světa, o nějž usilujeme.
Mnozí lidé vnímají KPZ jako cestu k čerstvým potravinám a vztahům mezi zemědělci a spotřebiteli. Na
co se tedy má advokační práce zaměřit? Překvapivá odpověď zní: je toho spousta! Politická rozhodnutí,
od mezinárodních až po ta místní, mohou výrazně ovlivnit to, kdo má přístup ke KPZ, jaké jsou možnosti
zemědělců produkovat jídlo pro KPZ, či jaké jsou způsob využívání půdy a mnohé další oblasti.

Advokační práce na mezinárodní a národní úrovni
Dopady politiky Evropské unie můžeme pocítit i v místní komunitě. Restriktivní pravidla EU mohou
výrazně znesnadnit rozšiřování systému KPZ na místní úrovni, zatímco „přátelská“ politika může
naopak zemědělcům, členům koordinačních skupin a dalším subjektům nabídnout prostor hnutí KPZ
kreativně rozvíjet.
Mezinárodní a národní orgány připravují rámce a formulace, které určují, jak se bude k danému tématu
přistupovat. Nebudou-li zastánci KPZ u jednacího stolu, přípravy směrnic a definice pojmů se ujme
někdo jiný — a jeho představy pak mohou být pravým opakem představ vašich.

Například…
V roce 2012 Výbor pro světovou potravinovou bezpečnost a výživu (Committee on World Food
Security and Nutrition), agentura pro strategické plánování Organizace pro výživu a zemědělství OSN v Římě, připravil směrnice pro národní zákonodárce, kteří rozhodují o využití půdy.
Výsledné Dobrovolné směrnice o odpovědném řízení využití půdy (Voluntary Guidelines on the
Responsible Governance of Tenure – VGGT) se staly globálním referenčním bodem v procesu
rozhodování o využití půdy a nastavily rámce pro přípravu národních zákonů pro správu půdního fondu a zajišťování práv v oblasti rybářství a lesnictví. Směrnice, které byly připraveny ve
spolupráci s řadou zástupců nejrůznějších sociálních hnutí (včetně KPZ), představují právní
dokument, který lze snadno použít v lokálním kontextu.
V roce 2009 zahájila francouzská vláda činnost mezioborové pracovní skupiny zaměřené na
podporu krátkých dodavatelských řetězců. Na jejím prvním zasedání nabídli zástupci velkých
obchodních firem a hypermarketů definici krátkých dodavatelských řetězců, která vyhovovala
právě jejich obchodnímu modelu. Definovali krátké dodavatelské řetězce jako struktury pouze s
jedním zprostředkovatelem. Ale z pohledu KPZ a dalších přímých partnerství, které nemají žádného zprostředkovatele, byla tato definice nepřijatelná. Díky své přítomnosti u jednacího stolu
dokázali zástupci systému KPZ vystoupit proti definici hypermarketů a zabránit odsouhlasení
kontroverzní definice.

Pro konkrétní tipy advokační práce v Evropské unii viz Dodatek II.
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Advokační práce na regionální a místní úrovni
Na regionální a místní úrovni existuje velké množství příležitostí k prosazování politiky příznivé
zásadám KPZ. Některé zákony týkající se takových otázek, jako jsou pronájmy obecní půdy, či přístup
k tradičnímu, geneticky nemodifikovanému osivu, se sice připravují v mezinárodních a národních
legislativních radách, ale často je prostor pro regionální interpretace zákona, jako v případě VGGT.
K dalším tématům vhodným pro advokační práci s místními orgány mohou patřit následující:
» Pozemkové úpravy a pravidla pro využívání zemědělského půdního fondu.
» Používání agrochemikálií, neboť stále více obcí vyhlašuje svá území zónami bez pesticidů.
» Mírnější hygienická či veterinární pravidla pro drobné zemědělce.
» Podpora vstupu do systému KPZ pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.
Mnohé obce a města mají své výbory pro potravinovou politiku (často pod hlavičkou Místní agendy
21), které sdružují hlavní místní aktéry v potravinovém sektoru s cílem připravit postupy přínosné pro
celou komunitu. Takové výbory se mohou stát vhodným místem k prosazování vašich představ a k
vyhledávání spojenců.
A konečně, nemusíte se v advokační činnosti omezovat pouze na státní či samosprávu. Advokační
činnost může být zaměřena i na firmy, vysoké školy a další instituce – možná budete chtít umožnit
zaměstnancům místní firmy vstup do KPZ, nebo budete chtít založit skupinu KPZ ve vaší škole. Kroky
k úspěšné advokační činnosti na dalších stránkách, lze použít i při práci s těmito subjekty.

5. Společné principy
Ať jste řadovým členem KPZky, nebo chcete myšlenku KPZ šířit dále, tak základem jsou naše společné
principy. Patří k nim zásady hnutí Teikei, Evropská deklarace KPZ (European CSA Declaration) a závazek
hnutí URGENCI. Celý text obsahující tyto dokumenty najdete v Dodatku I.
Teikei znamená japonsky „spolupráce”. Hnutí Teikei vznikalo jako součást rozvoje ekologického
zemědělství v Japonsku v šedesátých letech minulého století, kdy byly blízké vztahy mezi producenty a
spotřebiteli považovány za základ ekologického zemědělství a cesta k řešení problémů průmyslového
znečištění. Deset zásad Teikei, jež byly formulovány v roce 1978 předním japonským ekozemědělcem,
Teruo Ichiraku, jsou považovány za základní kámen celosvětového hnutí KPZ.

Deset zásad Teikei
» Vzájemná pomoc

» Demokratické řízení

» Převzetí produkce

» Vzájemné učení se

» Vzájemná dohoda o ceně

» Poklidný rozvoj

» Prohlubování přátelských vztahů

» Udržování přiměřené velikosti skupiny

» Distribuce vlastními silami

» zamýšlené produkce

Evropská deklarace KPZ vyzývá k posilování hnutí, ke sdílení znalostí mezi jednotlivými zeměmi,
provádění participativního výzkumu, povzbuzování lidí k dalšímu rozvíjení hnutí, k prezentaci přínosů
KPZ pro společnost, k zapojování se do rozhodování o osudu místních potravinových systémů, k
podpoře využívání agroekologie a k zapojení do hnutí potravinové suverenity a solidární ekonomiky.
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Na setkání v Pekingu v roce 2015 prezentovala URGENCI svůj formální závazek pro svůj rozvoj v
následujícím desetiletí, zavázala se prezentovat výhody KPZ, budovat silné osobní a organizační
vztahy a spojenectví, podporovat a stimulovat sítě KPZ po celém světě, umožňovat sdílení znalostí,
vyzdvihovat roli zemědělců a komunit a podporovat pěstitele a jedlíky v jejich péči o půdu a lidi.
Tyto zásady a další principy byly formálně přijaty v chartách národních hnutí KPZ ve Francii, Velké
Británii, Belgii, Norsku a mnoha dalších zemích.

6. Kroky k úspěšné advokační činnosti
Ať už plánujete formální kampaň nebo jen osvětovou akci, existují určité postupy, které vám pomohou
zvýšit úspěšnost vaší advokační práce. Následující postup může být různorodý, závislý na okolnostech;
možná budete postupovat v jiném pořadí nebo se jeden z kroků ukáže ve vaší kampani jako méně
důležitý. Proto, si tyto kroky raději projděte vždy, když se pouštíte do jakéhokoliv druhu advokační
práce. Pomůže vám to připravit si plán a zajistit tak, že na nic nezapomenete – a podíváte se na váš
projekt z jiného úhlu.

6.1. Vycházejte ze svých silných stránek
Kampaň na podporu rozvoje KPZ se může rozrůst – často mnohem víc, než se zpočátku zdálo. Takže
musíte mít to nejdůležitější, a to jsou důležití lidé. Jinak byste mohli v polovině kampaně zjistit, že
postrádáte klíčové dovednosti nebo zkušenosti.
Než se pustíte do advokační práce či strategického rozhodování, raději přezkoumejte své přednosti:
jaké dovednosti, zkušenosti, kontakty a kapacity potřebujete k dosažení svých cílů? Koho máte ve
svém týmu? Co vám chybí? Jak můžete chybějící zdroje nahradit?
Buďte kreativní: budujte spojenectví, učte se, přijměte nového kolegu, přesuňte pracovní úkoly
jednotlivých spolupracovníků, pracujte s dobrovolníky, spolupracujte s vysokými školami, apod.
Současně buďte realističtí ohledně svých kapacit, někdy je skoro stejně pracné řídit dobrovolníky či
stážisty, jako dělat práci přímo. Také je dobré mít potřebné zdroje zajištěny na celou dobu projektu –
například uvažujte o vyškolení dvou lidí na stejnou pozici pro případ, že jeden odejde.

6.2. Zformulujte své cíle
Je důležité, aby všichni lidé zapojení do vaší advokační práce
sdíleli vaši vizi, kam směřujete a co chcete změnit. Pokud budete
věnovat dostatek času jasné formulaci poslání a vize vašeho
projektu a představení konkrétních cílů, bude vaše práce přesně
zacílená. Když si předem projdete celým procesem, můžete odhalit
potenciální neshody mezi členy skupiny a řešit je předem. Výsledek,
který dosáhneme společně nám dává pocit, že jsme spojeni s cílem,
což usnadní sdílen s nováčky.

6.3. Sbírejte data a seznamte se situací
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Při advokační práci musíte mít vždy kvalitní informace. Při
formulování cílů a vize můžete sbírat informace. Jaký problém

vlastně řešíte? Jaké jsou jeho hlavní příčiny? K jakému zlepšení dojde v důsledku zamýšlené změny?
Už se někdo jiný snažil o něco podobného v minulosti? Jakých úspěchů dosáhl a s jakými překážkami
se potýkal?
Pochopte celkovou situace, historii a jednotlivé hráče. Zejména pokud nemáte advokační zkušenosti,
dejte čas na seznámení se s klíčovými organizacemi a lidmi, kteří tuhle práci už dělají dlouho. Kdo jsou
vlivní jedinci a kdo protivníci v téhle oblasti? Vznikl problém, který řešíte, náhodou, nebo je výsledem
určité politiky? Budujte kontakty s klíčovými aktéry a poučte se z jejich zkušeností.
Možná nejdůležitější je pochopit, koho daný problém nejvíc ovlivňuje a jaký je pohled těchto lidí na
věc. Právě tito lidé by měli sedět u jednacího stolu a jejich hlasy by měly být vyslyšeny. Řešení by měla
vycházet z diskusí a ze strategické práce s nimi a jejich pohled by měl být součástí všech rozhodnutí.

6.4. Vypracujte svou strategii
Teď nastal čas shromáždit vše, co jste se dozvěděli v předchozích krocích, a připravit plán, včetně cílů,
postupů, harmonogramů a mezníků.

Posuďte silné a slabé stránky
SWOT analýza (silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby) je dobrým začátkem. Se svým týmem otevřeně
proberte následující oblasti (a připojte podrobné poznámky):
» Silné stránky: V čem váš tým vyniká? Jaká aktiva a výhody máte? Uvažujte o svých
zkušenostech, kontaktech, pověsti apod.
» Slabé stránky: Jaké máte nedostatky?
» Příležitosti: Zamyslete se nad současnými trendy (například nad oblibou jídla z blízka),
legislativními termíny i nad místními a celostátními událostmi, které můžete využít ve
svůj prospěch.
» Hrozby: Co by mohlo způsobit problémy? Zamyslete se nad potenciálními odpůrci a
dalšími faktory, jež by mohli vaši advokační práci ztížit. Do jaké míry je můžete očekávat
a jak se jim vyhnete?
Varování: SWOT není jen o zaznamenávání vašich silných stránek, slabin, příležitostí a hrozeb. Tvoří
jakousi matrici, do níž kombinujete: silné stránky / slabiny na jedné ose; příležitosti / hrozby na druhé,
a hledáte konkrétní slabá místa (tj. kde se hrozby setkávají se slabinami) a výhody (tj. kde se příležitosti
propojují se silnými stránkami) ve snaze vyplnit celou matrici a vypracovat tak strategii.

Určete si svůj cíl
Kdo vlastně má pravomoc provést změnu, kterou požadujete? Různí aktéři disponují různými
možnostmi k ovlivňování rozhodnutí. U každého potenciálního cíle si promyslete: jaký potenciál pro
dosažení změny tato osoba/instituce skutečně má? Komu se tito lidé odpovídají?
Například, snažíte-li se prosadit nový zákon, musíte se zaměřit přímo na zákonodárce, ať už jsou
to poslanci nebo městští radní a zastupitelé. Ale komu se odpovídají? Svým voličům. Možná je
účinnější zamířit kampaň rovnou na voličskou základnu a snažit se vybudovat širokou podporu tak,
aby zákonodárci neměli jinou možnost, než voličům naslouchat. Budete si také muset nastudovat
podrobnosti o jednotlivých zákonodárcích: jsou mezi poslanci či městskými radními a zastupiteli
takoví, kteří se dříve pozitivně vyjadřovali k otázkám životního prostředí nebo rozvoje venkova?
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Zmapujte si strategie a taktiku
Toto jsou velká rozhodnutí. Dejte si na čas a promyslete si možné alternativy a dopady různých
strategií. Chcete rychle tlačit na přijetí méně významného zákona o půdě před místními volbami, nebo
se pokusit o uzákonění ambicióznější legislativy po volbách, i když jejich výsledek není jasný?
Také možná budete muset uvažovat o následujícím: v případě advokační práce v legislativní oblasti
budete tvořit jak vnitřní (pro práci v legislativním prostředí), tak vnější strategii (veřejné protesty,
mediální kampaně), nebo jen jednu z nich? Na jakou taktiku zareaguje váš cílový subjekt nejlépe?

Sestavte si harmonogram
Naplánujte si svou strategii co nejdéle dopředu – pro velkou kampaň ideálně na několik let dopředu.
Kdy svou kampaň spustíte? Posuďte možnosti: existuje v legislativním procesu konkrétní moment či
nějaký jiný okamžik, který je vhodné stanovit milníkem? Je užitečné nejprve si načrtnout časový plán
milníků a pak jít zpět a doplňovat taktiku a podle potřeby, jak se jeví realistické, upravovat mezníky.
Konečně, nejdůležitější věc, kterou je nutno naplánovat je: flexibilita! Nastanou změny, objeví se
neznámé a dojde k setkáním, která nepůjdou podle plánu. Chraňte svůj harmonogram – i svůj mentální
přístup – a očekávejte neočekávané.

6.5. Najděte spojence
Klíčem k účinné advokační práci je navazování kontaktů a budování spojenectví na všech úrovních, od
vašich příznivců až k cílovým skupinám. Jednou z klíčových rolí jsou vaši spojenci: lidé nebo skupiny
lidí, kteří sice nejsou přímo zapojeni do vašeho snažení, ale podporují dané téma nebo s vašimi cíli
souznějí myšlenkově. Spojenci mohou otevírat dveře, rozšiřovat vaši základnu podporovatelů a mnoha
způsoby posouvat vaši kauzu, což byste sami nedokázali – a vy jim můžete pomáhat naprosto stejně.
Existuje tolik propojených témat, že vzájemná podpora práce toho druhého všechny posiluje.
Jak pronikáte do celkové situace a rozvíjíte svou strategii, zřejmě zjišťujete, že se jména obvyklých
partnerů objevují stále znovu. Pokud ne, přemýšlejte o tom, kdo má specifické dovednosti, kontakty
nebo přístup k politickým nástrojům, které by mohly pomoci posunout vaši práci kupředu. Jednotlivci
či organizace pracující v oblastech životního prostředí, ekologického zemědělství, zdravých potravin a
výživy či udržitelného rozvoje venkova či řešení klimatické krize, jsou vašimi zřejmými
spojenci. Lidé, kteří pracují v oblasti veřejného stravování, zdravotní péče či
infrastruktury, sice mohou být méně zjevnými potenciálními spojenci, ale
mohou se stát vašimi partnery ve specifických otázkách vaší advokační
práce. Uvažujte o šéfkuchařích, učitelích, místních umělcích a dalších
komunitních lídrech, kteří by mohli vaši kauzu podpořit.
Vezměte v úvahu i nezvyklé partnery. Můžete například přemluvit vedení
místní školy, aby vám zapůjčilo školní hřiště jako výdejní místo vaší KPZ,
pokud je mezi rodiči školních dětí dostatečné množství členů KPZ.
Každému spojenci jasně řekněte, co od něj očekáváte. Chtěli byste od nich
veřejné prohlášení o podpoře KPZ nebo zajištění podpory mezi jejich členy
nebo (v případě politiků) uzákonění či pomoc s určitou legislativou? Dejte
též jasně na srozuměnou, co jim za to můžete nabídnout, zda nyní, nebo v
budoucnosti v rámci vašeho dlouhodobého vztahu.
A co je nejdůležitější: budování a udržování vztahů se spojenci je dlouhodobý
proces, který vyžaduje značné úsilí. Věnujte mu však čas, stejně jako jej
věnujete rozvoji strategie či přípravě komunikace.
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6.6. Vybrušte svá sdělení
Máte-li připravený cíl i strategii, potřebujete si zpracovat svá sdělení. Rozmyslete se, jak budete svůj
příběh formulovat?
Příběh hnutí KPZ má velký pozitivní potenciál. Slovem i obrazem se soustřeďte na krajinu, bohatost
produkce, radost, kterou přinášejí nové vztahy, spojení s půdou, na boj se změnou klimatu, který chutná
nebo na překonávání bariér mezi městem a venkovem. Představujte vaše návrhy jako řešení.
Připravte si jednoduchá diskusní témata, případně heslo či chytlavý titulek pro média, který prostým
jazykem vysvětlí podstatu problému i jeho řešení. Už taková sdělení lidé mimo okruh vaší skupiny četli
– pochopili daný problém a to, co od nich požadujete? Pokud ne, své formulace zjednodušte.
Možná budete muset vytvořit informační materiály. V závislosti na vaší strategii a taktice může
jít o: výrobu pohlednic, cedulí, tvorbu obsahu na sociálních sítích, komunikaci s novináři, tvorbu
informačních dokumentů, plakátů, triček, nálepek atd. Pro další podrobnosti viz sekce „Strategie a
taktika” níže. Některé dokumenty budou obsahovat víc podrobností než jiné, ale důsledně se držte
zvoleného způsobu vyjadřování a vizuálních prvků po celou dobu projektu. Používejte stejný příběh i
diskusní témata, stejně jako fonty písma, barvy a formát fotografií. Chcete přece, aby vaše informační
materiály byly snadno rozpoznatelné vždy.
KPZ je tak fotogenické! Shromažďujte od svých členů kvalitní fotografie ve vysokém rozlišení a
používejte je ve svých materiálech co možná nejčastěji. Barevný tisk fotografií je sice dražší, ale vyplatí
se z hlediska dopadu takového materiálu. V online používejte fotografie co nejvíc, stejně jako tam, kde
vás netrápí vyšší náklady.

6.7. Vyvíjejte maximální tlak!
Čas příprav skončil – teď je čas to spustit! Nastal čas UDĚLAT všechno, co jste si doposud naplánovali
a o čem jste diskutovali.
Ještě pár bodů před začátkem akce:
» Připravte si systém odpovědnosti a projektového řízení pro váš pracovní tým. K tomu
stačí pravidelné setkání skupiny nebo online systém pro kontrolu postupu prací. Musíte
se ujistit, že každý člen týmu dobře ví, jaké jsou jeho úkoly a termíny, a že nikdo nemá pocit,
že bude muset honit jiné členy týmu, kteří svou práci nedělají pořádně. Pro projektové
řízení existuje množství užitečných nástrojů, které lze stáhnout zdarma online. Členové
sítě URGENCI mají bohaté zkušenosti s různými nástroji spojenými s platformou
NextCloud, ale i dalšími, jako jsou Asana, Trello a Basecamp, které umožňují zadávat
úkoly a sledovat postup jejich plnění. Vyzkoušejte jednu či dvě zmíněné platformy a
posuďte, která funguje ve vašem týmu nejlépe.
» Má-li vaše kampaň delší časový horizont, čas od času převádějte nejvýkonnější členy
skupiny na jinou práci, aby si každý odpočinul a nikdo nevyhořel.

6.8. Hodnoťte a monitorujte – a slavte!
Advokační práce je nejúčinnější, když si zúčastnění najdou čas na reflexi a poučení z předchozího
vývoje a když takové ponaučení využijí ke zlepšování další práce. Zabudujte do svého harmonogramu
hodnocení v několika fázích celého procesu a pak na jeho konci. Různé advokační skupiny v EU
používají nejrůznější tabulky ke sledování harmonogramu, milníků i výsledků celé kampaně; tyto a
podobné nástroje jsou užitečné pro monitorování pokroku projektu.
Na nedávném shromáždění prohlásil člen sítě URGENCI, že vytvořit report sestává ze 30 procent z
psaní a 70 procent z další pokračující práce. Totéž platí o advokační práci. Budete muset neuvěřitelně
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usilovně pracovat na jediné změně (což se může zdát – vzhledem k vynaloženému úsilí – směšně
málo, jako je např. změna jednoho slova ve smlouvě či návrhu zákona), a pak se budete muset
pravděpodobně snažit stejně usilovně o to, aby změna přešla z papíru do života, aby získala finanční
podporu, nebo aby prostě nebyla zapomenuta.
Ale dobrá zpráva je, že každé vítězství je příležitostí k oslavě! Dokonce (či zejména) i když víte, že se
zítra musíte k té dřině vrátit, najděte si chvilku oslavit to, čeho jste dosáhli. Sledovat postup, ocenit
ostatní za tvrdou práci a po vší té dřině se společně pobavit je extrémně důležité pro morálku celého
týmu.
Další dobrou zprávou je, že i to nejmenší vítězství může v budoucnosti přinést značné výhody. Může se
stát, že vztahy navázané v průběhu jedné kampaně se později projeví jako nesmírně vlivná partnerství,
nebo že vaše advokační práce osvítí zákonodárce myšlenkou, která se promění v novou legislativu.
Výsledky vaší advokační práce přicházejí postupně – zpočátku se vám změna může zdát těžko
dosažitelná nebo není snadno dohlédnout, jak dlouhodobý dopad bude vaše práce vůbec mít. Až se
budete po pěti letech dívat zpět, uvědomíte si, že jste dosáhli opravdového pokroku!

7. Jak zůstat ve spojení se základnou:
kvalitní komunikací
Ve své advokační práci mluvíte jménem jiných. Vaší základnu zřejmě tvoří určitá kombinace zemědělců
a členů KPZek a dalších zúčastněných stran. Je vaší výsadou i odpovědností, že máte důvěru ostatních
a můžete za ně hovořit. Musíte jim tuto důvěru oplácet. Zůstaňte ve stálém a pravidelném kontaktu
se svou základnou, informujte je o tom, co se děje, aby příslušná rozhodnutí odrážela jejich přání;
důsledně se věnujete otázkám, které jsou pro ně nejdůležitější.
Ve shonu každodenních aktivit může být náročné udržovat komunikaci mezi lidmi na nejnižší úrovni a
lidmi z vysoké politiky tak, aby docházelo ke stálé výměně informací a zpětné vazbě. Naštěstí existuje
mnoho dostupných nástrojů k udržování takového spojení v kvalitním provozu, včetně komunikačních
aplikací, e-mailových skupin, sociálních médií, informačních zpravodajů i těch starých dobrých
telefonních hovorů či osobních schůzek.
Nedovolte, aby vás pátrání po dokonalém nástroji odvedlo od vašeho
cíle zůstat v kontaktu. Obsah, načasování, použitý jazyk úroveň
a osobní kontakty jsou klíčem ke kvalitní komunikaci. Někdy
je lepší vyřešit dlouhý sled vzájemných e-mailových zpráv či
„whatsappových“ výměn, které hrozí vyhrocením sporu, prostě
zvednutím mobilu nebo dojednáním osobní schůzky. Chcete-li
zajistit přítomnost lidí na nějaké akci, telefonát může být tou
nejlepší volbou.
Klíčové zásady úspěšné komunikace:
» Používejte jednoduchý jazyk, zkratky minimalizujte.
Mluvte o skutečných výsledcích a přínosech, než o
samotném procesu.
»
Uvádějte reálné příklady a konkrétní důsledky, spíš
než spekulace a výmysly.

10

»
Zaveďte si protokol pro pravidelné kontroly a
zajistěte si tak, že celý projekt postupuje správným
směrem. Připravte si kalendář s připomínkami úkolů: kdy
poslat týdenní e-mailové aktualizace, nebo na který den si
naplánujete jednou za 14 dní stálou schůzku – vyberte si, co

bude ve vašem týmu fungovat lépe. Je užitečné dát si přehled kontrol do kalendáře, aby
se na nic nezapomnělo.
» Používejte vyzkoušené a prověřené: stávající akce a informační kanály zůstávají tím
nejlepším způsobem, jak zprávu doručit určenému publiku; je to lepší, než vytvářet nové
nebo duplikovat informace. Například již naplánované organizační schůzky KPZ jsou
zřejmě tím nejlepším místem, kde oslovit co nejvíc členů vaší skupiny.
» Ve sdělovaných informacích buďte přesní a uvážliví a vyhněte se tak informačnímu
šumu (nebo dokonce katastrofě v podobě zaplněné e-mailové schránky!). Sdílejte jen ty
nejdůležitější a nejužitečnější informace.
» Mějte připravené přehledné protokoly, které jasně ukazují, odkud dané zprávy dostáváte,
a komu je máte poslat.

8. Taktika a aktivity
Nedokážete si představit jak taková advokační práce pro KPZ může vypadat v praxi? Hledáte inspiraci
pro plánovanou kampaň? Níže je několik příkladů strategií, taktik, aktivit a nástrojů, které s úspěchem
používají členové sítě URGENCI.

8.1. Demonstrace
Před nedávnem byl rozpočet sítě Réseau Amap Île-de-France (Amap-IdF), ze dvou třetin závislý na
dotaci od regionální vlády. Po vítězství opozice v místních volbách se personál Amap-IdF poprvé po 12
letech dozvěděl, že nové vedení chce omezit či dokonce ukončit podporu KPZ, v rozporu s volebním
závazkem nové předsedkyně regionální vlády.
Organizace Amap-IdF požádala nově zvolenou předsedkyni, aby dodržela svůj slib – koneckonců v
průběhu volební kampaně podepsala jejich Deklaraci KPZ. Když slib splnit odmítla, síť se rozhodla
demonstrovat před sídlem regionální vlády a zdůraznit tak význam KPZ pro celý region. Na demonstraci
přišlo téměř 150 členů sítě spolu s některými zvolenými členy regionálního kabinetu.
Sodeh Hamlouzyan, členka výboru Amap-IdF, popsala protesty následovně: „Zpívali jsme a ve
veselé a mírumilovné atmosféře jsme o problému diskutovali.” Představitelé sítě dosáhli setkání se
zemědělským odborem regionální vlády, které ale nevedlo ke změně. A tak Amap-IdF uspořádalo
druhou demonstraci. Ta už výsledky přinesla: rozpočet sítě byl zajištěn. „Jen demonstrace s přesnými
požadavky přinášejí pozitivní výsledky,” dodala Hamlouzyan.

8.2. Karavany
I karavany představují účinnou metodu, jak lidi mobilizovat, sdílet informace a postupy a navazovat
nové kontakty. V roce 2014, v nekritičtějším bodě řecké hospodářské krize, uspořádala Jenny Gkiougki
„Permakulturní karavanu”, která během šesti týdnů objela celé Řecko a zdarma učila obyvatele měst a
obcí udržitelné postupy hospodaření.
Zastávky byly pečlivě naplánovány v různorodých prostředích, od komunitní zahrady přes městský byt
ke komunitnímu obchodu ekologických zemědělců, atd. Karavana jela přes den a večer se pořádaly
přednášky o permakultuře; další den karavana spustila celodenní „permablitz”, jehož obsah byl
přizpůsoben danému prostředí. Cílem akce bylo posilovat naději, ukázat alternativy a zdůraznit, že
změna je možná.
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Ponaučení:
» Karavany vyžadují SPOUSTU plánování a příprav. K úspěchu akce přispěje dostatečný
čas a úsilí na přípravu v měsících a týdnech předem, kdy je třeba probrat všechny možné
detaily. Jakmile jednou vyjedete, čas už vám utíká šíleně rychle!
» Určete rozsah a hlavní aktivity, sestavte klíčovou organizační skupinu a zajistěte posádku
karavany. Základním úkolem je výběr oblastí a míst na zastávky, vyhledávání vhodných
místních obyvatel (jednotlivců nebo skupin, na které se můžete spolehnout), s nimiž
budete pracovat a které zapojíte do projektu, protože oni jsou těmi, kdo budou akci
propagovat, a postarají se o místní logistiku.
» Buďte připraveni a buďte flexibilní! Musíte počítat se všemi eventualitami. Bezvadná
komunikace s místními týmy pomůže zabránit nehodám a využít nové příležitosti. V
harmonogramu si nechte rezervní dny, jednak kvůli případnému zdržení nebo problémům
a taky naplánujte přestávky na odpočinek.
» Zajistěte náležité PR a mediální práci před, během a po každé zastávce. Každý okamžik
co nejlépe využijte – nemusí se znovu naskytnout!
» Před, během a po akci čeká mnoho práce z hlediska logistiky, komunikace, médií,
informací, navazování kontaktů, networkingu, atd. Do harmonogramu si naplánujte
alespoň týden na následné činnosti po návratu domů – a pak si vyberte příjemnou
dovolenou na zotavení!

8.3. Tiskové zprávy
Tiskové zprávy mohou být účinným prostředkem informování o
vašich advokačních aktivitách i o cílech vaší sítě v médiích. Zvlášť
žijete-li v malé komunitě, může se tisková zpráva stát tím hlavním
kanálem, jímž se vaše názory dostanou do novin, nebo zaujmou
místního novináře do té míry, aby o vaší akci napsal.
Tiskové zprávy je možné využít k několika účelům:
» Oznámení akce: Několik dnů před tiskovou konferencí,
veřejným fórem, demonstrací či jinou událostí zašlete
tiskovou zprávu s krátkým, ale výstižným popisem akce, proč
je tak aktuální, a ještě vyjmenujte všechny významné řečníky.
Přidejte i přehled informací typu: co, kdo, kdy a kde. Hlavním
účelem zprávy je přece dostat na vaši akci novináře.
» Zpravodajská reakce: Pokud se v médiích objeví informace,
na kterou má vaše organizace vhodnou reakci, můžete napsat
tiskovou zprávu, která ve stručnosti shrne, co se stalo a jaká je
vaše reakce s citací výroků jednoho či dvou členů vaší skupiny.
Například, pokud městská rada zveřejní návrh rozpočtu, který
neobsahuje finanční prostředky, o které jste usilovali, můžete
vydat tiskovou zprávu vyjadřující zklamání nad takovým návrhem
a naději, že konečný rozpočet požadované zdroje zajistí. Nebo
pokud představitel místní vlády podporuje výstavbu na zemědělské
půdě, můžete vydat prohlášení, že důrazně nesouhlasíte s jeho
plány, a předložíte alternativní návrh. Cílem tohoto druhu tiskové
zprávy je budovat veřejné povědomí o existenci a významu vaší sítě.
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»Existuje sice mnoho vzorových souborů, které jsou zdarma ke
stažení a které vám pomohou napsat tiskovou zprávu, nicméně níže
uvádíme několik užitečných tipů:
» Vyjadřujte se přímo, poutavě a stručně. Omezte se na jednu stránku

textu, hned zpočátku se věnujte hlavnímu bodu zprávy a zodpovězte hlavní otázky
novinářů: kdo, co, kde, kdy, proč.
» Přidejte chytlavý titulek, úvodní odstavec, který jasně sdělí, co se děje a proč je to
důležité, a připojte další odstavce s doplňujícími informacemi. Přidáváte-li citace, měly
by posouvat příběh a citovat významné členy nebo odborníky z vaší sítě.
» Menší noviny a další média s malým počtem novinářů mohou jednoduše vaši tiskovou
zprávu otisknout tak, jak jste ji napsali – což je důležitý aspekt v dnešním rychlém
digitálním prostředí. Napíšete-li ji krátkou a k meritu věci, zvýší se pravděpodobnost, že
vaši zprávu skutečně otisknou v původním znění.
» Dodejte aktuální kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo) na některého člena
skupiny, na něhož je spolehnutí, že kvalitně zodpoví případné další novinářské dotazy.
» Jak si vytváříte seznam novinářských kontaktů a seznamujete se s místními žurnalisty,
budete si někdy chtít osobním telefonátem zkontrolovat další osud vaší tiskové zprávy.
To jednak přitáhne pozornost k jejímu obsahu, umožní vám dále rozvíjet vztah s daným
novinářem, etabluje vás to jako zdroj, na který se lze obrátit, když má novinář psát o
příbuzných tématech.

8.4. Sběr dat
Žijeme v době velkých dat. Historik Yuval Noah Harari ji dokonce nazval –„datismem”, vznikající
ideologií, v níž se informacím přisuzují ty nejvyšší hodnoty, dokonce vyšší než jsou přiznávány lidem.
Zatímco my spojujeme sběr dat a jejich výměnu s velkými technologickými společnostmi, spolehlivá
data jsou důležitým zdrojem i pro advokační práci ve prospěch KPZ a dalších iniciativ zaměřených na
rozvoj člověka.
Vlivní političtí činitelé obvykle chtějí vědět, kolik voličů má skutečný zájem o navrhovanou politickou
změnu, která je podstatou dané advokační práce. Zmapování stávajících iniciativ KPZ a uvádění
skutečných počtů členů zapojených komunit zviditelňuje celé hnutí a může mít nepředvídané politické
dopady.
V roce 2015 provedla síť URGENCI sčítání skupin KPZ, které zjistilo, že v Evropě je až jeden milion lidí
členy KPZ. Cílem sběru dat byla sice jen prostá snaha informovat aktivisty hnutí KPZ o jejich skutečné
síle, ale ukázalo se, že data mají mnohem širší využití. Informace se použily k přípravě několika projektů,
včetně návrhu Mezinárodního panelu odborníků o udržitelných potravinových systémech (International
Panel of Experts on Sustainable Food Systems – IPES-Food) pro účely Společné potravinové politiky
pro Evropskou unii (Common Food Policy for the European Union); údaje využilo i evropské fórum
Nyéléni, jež buduje podporu pro potravinovou suverenitu po celé Evropské unii. Údaje, které prokázaly
tak silnou podporu hnutí KPZ, se staly součástí diskuse prosazující nový přístup k potravinové politice,
založené na potravinové suverenitě a agroekoloii.

8.5. “Poireau trottoir” a další kreativní aktivity
Před prezidentskými a parlamentními volbami ve Francii v roce 2017 zahájila francouzská střechová
organizace MIRAMAP rozsáhlou osvětovou kampaň s cílem zvýraznit hlas francouzského hnutí KPZ,
které představuje 250,000 amapiennes a amapiens (tedy žen a mužů, členů KPZ), a 4 000 hospodářů.
Tématem kampaně se stalo heslo „my produkujeme, my jíme, my rozhodujeme!” Zaměřila se na
podporu „ekologického, drobného, občanského a radostného zemědělství” a na zavádění skutečné
potravinové a zemědělské demokracie.
Ve snaze zaměřit pozornost veřejnosti na tato témata použil MIRAMAP několik kreativních aktivit,
včetně pořádání „Festivalu občanského zemědělství“ a akce zvané un poireau trottoir, pouličních
rozhovorů, a dále dotazování prezidentských a parlamentních kandidátů na jejich názory na daná
témata.
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MIRAMAP vytvořil soubor nástrojů pro vedení kampaně, který obsahoval všechny materiály tak, aby
ostatní organizace mohly jejich akci snadno zopakovat. Do tohoto souboru nástrojů patří:
» Manifest kampaně, který nastiňuje vizi Občanského zemědělství a návrhy na zavedení
zemědělské a potravinové demokracie, které kandidátům členové MIRAMAP předložili a
požádali je o podporu.
» Letáčky a plakáty
» Sady nástrojů k pořádání „Festivalu občanského zemědělství“ a akce „Poireau trottoir”
» Seznam institucí rozhodujících o potravinách a zemědělství
» Způsoby, jak zapojit kandidáty

8.6. Analýza zúčastněných subjektů
Wir haben bereits einige der Anhängergruppen deiner Interessenvertretungsarbeit diskutiert, vor allem
Už jsme hovořili o některých cílových skupinách advokační práce, včetně členů KPZ, zemědělců a
různých spojenců či partnerů. Analýza zainteresovaných stran může pomoct lépe pochopit, jak s
těmito skupinami jednat a zacházet a kam nejlépe zaměřit svou energii.
Analýza zainteresovaných stran je jednou fází procesu zvaného řízení zainteresovaných subjektů,
který postupuje těmito kroky:
» Identifikujte všechny zainteresované strany
» Zdokumentujte potřeby zainteresovaných stran
» Odhadněte a analyzujte zájem a vliv zainteresovaných stran
» Zvládejte očekávání zainteresovaných stran
» Jednejte
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» Zkontrolujte situaci a postup opakujte

Analýza zainteresovaných subjektů je proces systematického sběru a analyzování kvalitativních
informací s cílem určit, čí zájmy je třeba zohlednit při vývoji a/nebo zavádění určité politiky či programu.
Zainteresované subjekty jsou lidé či organizace s osobním zájmem o rozvoj dané politiky. Patří k nim
zemědělci zapojení do KPZ a jejich členové; lídři místních komunit a aktivisté; obchodní společnosti;
nevládní-neziskové organizace; místní a regionální vládní úřady; zákonodárné orgány; výzkumníci;
dárci; odborové svazy; a další. Do tohoto procesu je důležité zapojit lidi přímo ovlivněné danou situací
i odborníky na příslušná témata.
Odhadněte potřeby svých nejdůležitějších zainteresovaných subjektů prostřednictvím pohovorů,
dotazníků, sledováním novinářského pokrytí daných témat a veřejných vyjádření, které zainteresované
strany k příslušným otázkám zveřejňují. Pak můžete použít následující metodu k hodnocení a k analýze
vlivu a zájmů každého typu zainteresovaných subjektů.
» Značný vliv, vysoký zájem o vaše téma: těm je třeba se věnovat velmi důsledně. Osoby z
této skupiny zapojte co netěsněji a snažte se je co nejvíc uspokojit a zaangažovat.
» Značný vliv, méně zainteresovaní lidé: Uspokojujte jich potřeby. Maximálně se snažte,
aby byli spokojení, ale ne zas příliš, aby je vaše časté zprávy nenudily. Možná si budete
muset určit, který aspekt práce považují za nejzajímavější, a zaměřit svou spolupráci s
nimi na příslušné téma jejich zájmu.
» Malý vliv, vysoce zainteresovaní lidé: Informujte je. Náležitě informujte členy této skupiny
a ověřujte si, zda se u nich neobjevují nová významná témata. Tyto osoby se vám může
podařit získat pro dobrovolnické práce.
» Malý vliv, méně zainteresovaní lidé: Sledujte tuto skupinu, ale nenuďte její členy přílišnou
komunikací.

Velká

Množství příkladů o využívání analýzy zainteresovaných stran najdete online, například na MindTools.
com.

Udržujte
spokojené

Moc

Úzce s nimi
spolupracujte

Průběžně je
Informujte

Nízká

Monitorujte (věnujte
jim minimální úsilí)

Nízký

Zájem

Vysoký
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9. Dodatečný materiál a poznámky
9.1. Jak chápat činnost mezinárodních institucí a roli sítě
URGENCI
Vizuální mapa mezinárodních potravinových a zemědělských institucí.

Hnutí potravinové
suverenity a spojenectví
s dalšími sociálními
hnutími (IPC, Semences
paysannes, Terre de Liens,
Via Campesina, Nyéléni
Europe...)

Hnutí solidární
ekonomiky
(RIPESS)

Instituce (UNRISD,
FAO, CFS-CSM, Food
for Cities, UNDP...)

VSoučástí advokační práce je neustálá
komunikace s členy mezinárodní
komise
URGENCI,
koordinační
skupinou pro Evropu a zaměstnanci,
tak aby advokační pracovníci získávali
vstupní informace pro svou práci
a pracovali na propagaci našich
cílů na všech frontách. To vyžaduje
neustálou mulitlaterální komunikaci.

Globální potravinová
politika

Evropská unie
Místní Food Policy
Councils
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9.2. Seznam členských orgnaizací sítě URGENCI
Organizace

Země

Kontakt

Agroecopolis Hellas

Řecko

https://www.agroecopolis.org

Amap Togo

ASAT

Asociace Ampi

Coopérative pour l’Agriculture de
proximité écologique (CAPE)

Jít

Rumunsko
Česká
republika

Kanada

https://www.facebook.com/
pages/category/Agriculture/
Amap-togo-503377056860790/
http://asatromania.ro

http://www.asociaceampi.cz

https://www.cape.coop

Community Alliance for Family Farmers
(CAFF)

Spojené státy

https://www.caff.org

CNABio

Burkina Faso

https://www.cnabio.net/

Coordination nationales des organisations
paysannes (CNOP)

Mali

CSA Brasil, Comunidade que Sustenta a
Agricultura

Brazílie

CSA Ireland

CSA Network Australia and New Zealand

CSA Netwerk Nederland

DEAFAL

Doğal Besin, Bilinçli Beslenme Ağı (DBB)

Irsko

Austrálie a
Nový Zéland
Holandsko

https://www.cnop-mali.org/

http://csabrasil.org

http://wwwcommunity
supportedagriculture.ie

http://www.csanetworkausnz.org

http://csanetwek.nl

Itálie

https://www.deafal.org/homepage-en/

Turecko

https://dogalbilinclibeslenme.
wordpress.com
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Ecological Agriculture Development
Association of Shunyi District of Beijing 北
京市顺义区生态农业发展协会

Ecologistas en acción

FairShare Coalition
Fédération romande d’Agriculture
contractuelle de proximité (FRACP)

Španělsko

Spojené státy

Švýcarsko

csanetwork.cn

http://www.ecologistasenaccion.
org/
https://www.csacoalition.org
http://www.acpch.ch/websites/
acp/index.php.accueil

Fundacja Ekorozwuju (FER)

Polsko

http://fer.org.pl/en/

Réseau des Groupes d’achat solidaires de
l’Agriculture paysanne (Gasap)

Belgie

http://www.gasap.be

Japanese Organic Agriculture Association
(JOAA)

Japonsko

Just Food New York City

Spojené státy

http://www.joaa.net/english/
index-eng.htm
https://www.justfood.org/

Kumppannuusmaatalous

Finsko

https://www.omamaa.fi/
kumppanuusmaatalous-ry-csafinland-on-perustettu-tavoitteenamuuttaa-ruokajarjestelmaa/

Mouvement interrégional des Amap
(Miramap)

Francie

http://miramap.org

Nekasarea Ehne Biscaye

Španělsko

Okologisk Norge, Organic Norway

Norsko

Rede Portuguesa de Agroecologia
Solidária (REGENERAR)

Portugalsko

Solawi Netzwerk Solidarische
Landwirtschaft
Réseau des initiatives agroécologiques au
Maroc (RIAM)
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Čína

Německo

Maroko

http://www.ehnebizkaia.org/
https://okologisknorge.no

amap.movingcause.org

https://www.solidarischelandwirtschaft.org/de/startseite/

http://reseauriam.org/fr/index

Soils Lebanon

Libanon

Tavola RES

Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE)

Itálie

Maďarsko

https://www.soils-permaculturelebanon.com
http://www.economiasolidale.
net/tavolo-res
http://tudatosvasarlo.hu/english
https://fr-fr.facebook.com/pages/
category/Community/CollectifTorba-1579123399009220/

Torba Collective

Alžírsko

UK CSA Network

Spojené
království

https://communitysupported

Belgie

http://www.voedselteams.be

Voedselteams, Food Teams

agriculture.org.uk

Zambra Balladre

Španělsko

www.coordinacionbaladre.org/
asc

ZMAG Green Network of Activist Groups

Chorvatsko

http://www.zmag.hr/

9.3. Seznam aliancí / partnerů:
URGENCI je členem mezinárodní sítě pro sociální a solidární ekonomiku (Intercontinental Network
for Social and Solidarity-based Economy), Ripess, Mezinárodního plánovacího výboru (International
Planning Committee – IPC) pro potravinovou suverenitu, a Evropského hnutí Nyéléni za potravinovou
suverenitu. URGENCI je také součástí Koalice pro potravinovou politiku EU (EU Food Policy Coalition),
zřízené s cílem pokračovat v kolektivní práci na Společné potravinové politice (Common Food Policy –
místo Společné zemědělské politiky – Common Agricultural Policy).

10. Dodatek I: Naše společné zásady
10.1. Zásady TEIKEI
Teikei v japonštině znamená „spolupráce”. Hnutí Teikei vzniklo jako součást ekologického hnutí v
Japonsku již v šedesátých letech dvacátého století. Budování společného
výrobního-spotřebního partnerství bylo považováno za zásadní hnací sílu
rozvoje ekologického zemědělství a Japonského sdružení ekologického
zemědělství (Japanese Organic Agriculture Association). V roce 1978
zformuloval Teruo Ichiraku, přední ekozemědělec v zemi, 10 zásad Teikei.
Těchto 10 zásad Teikei se stále pokládá za páteř hnutí KPZ ve světě.
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Zásada vzájemné pomoci
Podstatou tohoto partnerství není obchodování samotné, ale přátelské vztahy mezi lidmi. Proto by si
producenti i spotřebitelé měli pomáhat na základě vzájemného porozumění: Tento vztah by se měl
zavádět po zohlednění minulých zkušeností.

Zásada zamýšlené produkce
Producenti by se měli po konzultacích se spotřebiteli snažit vyprodukovat maximální množství a
maximálně různorodou škálu produktů v rámci kapacity svých farem.

Zásada převzetí produktů
Spotřebitelé by měli převzít veškeré produkty, které byly vypěstovány podle předchozí domluvy mezi
oběma stranami, a jejich strava by měla být v co možná nejvyšší míře založena na těchto produktech.

Zásada vzájemných ústupků při rozhodování o ceně
Při rozhodování o ceně produktu by producenti měli plně zohlednit úspory práce a nákladů díky
omezeným procesům třídění a balení, jakož i skutečnost, že spotřebitelé odebírají veškeré produkty; a
spotřebitelé by měli vzít plně v úvahu výhody toho, že dostávají čerstvé, nezávadné a chutné potraviny.

Zásada prohlubování přátelských vztahů
Trvalý rozvoj tohoto partnerství vyžaduje prohlubování přátelských vztahů mezi producenty a
spotřebiteli. Toho bude dosaženo jen maximalizací kontaktů mezi oběma partnery se
zaměřením na budování vztahů, spíš než na obchodní transakce.

Zásada distribuce vlastními silami
Na základě této zásady by produkty měly dopravovat buď skupiny producentů, nebo
spotřebitelů až do k místu výdeje spotřebitelům bez závislosti na externích dopravcích.

Zásada demokratického řízení
Obě skupiny by se měly ve svých aktivitách obejít bez přílišné závislosti na omezeném počtu
vedoucích osob a snažit se praktikovat demokratické řízení se sdílenou odpovědností všech.
Specifické podmínky rodin členů hnutí by se měly zohledňovat v rámci zásady vzájemné
pomoci.

Zásada učení se ve skupině
Obě skupiny producentů i spotřebitelů by měly věnovat větší pozornost učení jeden od druhého
a snažit se, aby jejich aktivity nekončily pouze distribucí nezávadných potravin.

Zásada udržování přiměřené velikosti skupiny
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velké. To je důvod, proč by obě skupiny měly udržovat přiměřenou velikost. Rozvoj hnutí z hlediska
členské základny je třeba podporovat navyšováním počtu skupin a jejich vzájemnou spoluprací.

Zásada trvalého rozvoje
Ve většině případů si nebudou ani producenti, ani spotřebitelé moct užívat takové dobré podmínky od
samého začátku projektu. Proto si musí obě skupiny vybrat slibné partnery, i když je jejich současná
situace neuspokojivá, a pokračovat ve svém úsilí při prohlubování vzájemné spolupráce.

10.2. Evropská deklarace KPZ
Na tvorbě této deklarace se podílely stovky členů KPZek z celé Evropy po dobu téměř jednoho roku.
Text prošel stovkami revizí a debat jednak na národní úrovni jednotlivých členských států a také na
mezinárodní úrovni ve skupině koordinátorů národních sítí KPZek; byl definitivně přijat 17. září 2016 na
Třetím Evropském setkání KPZ v Ostravě.

Preambule
Po celé Evropě se sdružují lidé s cílem znovu vzít do svých rukou rozhodování o tom, jaké bude
zemědělství, zpracování a distribuce jídla na našem talíři. Vytváříme proto systémy založené na našich
místních komunitách. Chceme mít právo podílet se na utváření našeho potravinového a zemědělského
systému, proto spojujeme své síly k prosazení potravinové suverenity.
Je nejvyšší čas řešit katastrofální důsledky průmyslového potravinářství. Jídlo je příliš důležité na to,
abychom s ním zacházeli jako s pouhým zbožím. Hnutí komunitou podporovaného zemědělství (KPZ)
přináší praktická a komplexní řešení potravinové krize. Je to mohutné a pestré společenství s jasným
společným zájmem. Jeho členové se navzájem podporují při vytváření solidárních, ekonomicky
životaschopných a ekologicky udržitelných potravinových systémů. Stovky tisíc lidí po celé Evropě
vytvářejí nové postupy a iniciativy, sdružují se v sítích a dokazují tak, že KPZ funguje.
Tato deklarace staví na již existujících dokumentech i na zkušenostech; jejím cílem je vybudování
společné základny pro další rozvoj KPZ.

Definice
Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je přímé partnerství, založené na vztahu mezi lidmi,
konkrétně mezi skupinou spotřebitelů a jedním nebo několika producenty. Rizika, odpovědnost i
výnosy se sdílejí na základě závazné dlouhodobé dohody.

Základní Principy
KPZ není statický, ale dynamický model podobně jako například zahrada: vyvíjí se a roste díky
každodenní péči. Jednotlivé skupiny KPZ jsou nezávislé.
Domluvili jsme se na následujících zásadách, které budou sloužit jako společný základ pro růst hnutí
KPZ:

» Odpovědná péče o půdu, vodu, osiva a další společné statky prostřednictvím
agroekologických principů a postupů, uvedených v této deklaraci a v deklaraci Nyéléni
2015.

21

» Potraviny jako společný statek, ne jako komodita.
» Zemědělská produkce v přiměřeném lidském měřítku, vycházející z místních podmínek
a znalostí.
» Spravedlivé pracovní podmínky a slušný příjem pro všechny zúčastněné.
» Úcta k životnímu prostředí a péče o dobré podmínky pro zvířata.
» Čerstvé, lokální, sezónní, zdravé a různorodé potraviny pro všechny.
» Rozvíjení komunity prostřednictvím přímého a dlouhodobého vztahu, zahrnujícího
sdílenou odpovědnost, rizika i výnosy.
» Aktivní účast založená na důvěře, vzájemném porozumění, úctě, transparentnosti a
spolupráci.
» Vzájemná podpora a solidarita napříč státy.

Společné Cíle
Chceme vybudovat silnou koalici KPZ a jejich národních sítí napříč Evropou. Naše hlavní cíle jsou:
» Posilovat hnutí KPZ a pomáhat novým skupinám k úspěšnému rozvoji.
» Umožnit výměnu znalostí a dovedností mezi komunitami v různých zemích.
» Provádět participativní průzkumy na zapojených hospodářstvích a v národních sítích.
» Podporovat a vzdělávat členy, aby pomáhali rozvíjet hnutí KPZ.
» Představit výhody KPZ pro celou společnost.
» Pomáhat komunitám KPZ na mezinárodní, evropské i místní úrovni
se zaváděním našich principů.
» Angažovat se v rozhodování o místních potravinových
systémech.
» Spolupracovat s hnutím za potravinovou
soběstačnost a posilovat naše vazby na hnutí,
která se zaměřují na sociální a solidární ekonomiku.
Jsme občanské hnutí: věříme, že síla KPZ spočívá ve
věcné, každodenní práci a v blízkých, osobních vztazích.
Spolupracujeme navzájem, se zemědělci v našich komunitách
i s půdou, která nás živí. To jsou principy, které nás spojují.
Přijato Třetím Evropským setkáním KPZ dne 17. září v Ostravě, ČR

10.3. Závazek sítě URGENCI
SPOLEČNÝ
ZÁVAZEK
HNUTÍ
PODPOROVANÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
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KOMUNITOU

Spojuje nás komunitou podporované zemědělství. KPZ je název, který
dáváme různorodosti přístupů; všechny sledují cíl posilovat přímé vztahy
mezi zemědělcem a spotřebitelem, což zahrnuje sdílení rizik a výnosů. To
je podstata KPZ.

URGENCI je mezinárodní organizace, která zprostředkovává kontakty mezi stávajícími národními
a místními sítěmi KPZ na základě společné důvěry v základní principy agroekologie: potravinovou
suverenitu, solidární ekonomiku a biodiverzitu.
Cílem URGENCI je rozšiřovat a prosazovat KPZ. URGENCI též podporuje budování nových regionálních
a národních sítí KPZ.
Za téměř 10 let své existence URGENCI dosáhla mezinárodního uznání a hnutí KPZ nyní existuje na
pěti kontinentech a sdružuje 1,5 milionu lidí.
Jsme zemědělci, konzumenti, zástupci sítí a obhájci zájmů KPZ z celého světa. Sešli jsme se v Číně
na Šestém Mezinárodním symposiu sítě URGENCI, pořádaném společně se Sedmou Čínskou národní
konferenci KPZ, s cílem podpořit hnutí za obnovu venkova (Rural Regeneration movement) a posílit
naše iniciativy po celém světě.
Na základě našeho jednání předkládáme tento závazek.
» Zavazujeme se prezentovat výhody KPZ i jeho klíčovou roli v radikální transformaci
potravinového systému.
» Zavazujeme se budovat kvalitní osobní a organizační vztahy, jakož i strategické aliance
s cílem rozvíjet hnutí KPZ na celosvětové úrovni.
» Zavazujeme se podporovat a stimulovat místní, národní kontinentální sítě KPZ v celé
jejich různorodosti.
» Zavazujeme se, že umožníme sdílení znalostí mezi všemi aktéry, zejména ve vztahu
zemědělec - zemědělec.
» Zavazujeme se, že budeme vyzdvihovat zemědělce a komunity.
» Zavazujeme se podporovat pěstitele a jedlíky, kteří pečují o půdu a lidi ve své
agroekologické praxi.
» Odvážíme si tyto závazky s sebou zpět do svých komunit s odhodláním, že hnutí KPZ
bude i nadále růst.
Peking, listopad 2015
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11. Dodatek II: Tipy pro úspěšnou
advokační práci se zástupci Evropské
unie
Zatímco by se místní politika mohla zdát pro komunitou podporované zemědělství tím nejvýznamnějším
partnerem, je zřejmé, že i pravidla EU mají nesmírný dopad na to, co je a není dovoleno z hlediska
využívání půdy, potravinové bezpečnosti a dalších oblastí významných pro KPZ. S normalizací pravidel
do Společné zemědělské politiky, též SZP (Common Agricultural Policy – CAP) se tato ustanovení
stále více orientují na větší provozy a společnosti, což zmenšuje prostor pro alternativní potravinové
systémy.
I malé změny na úrovni EU mohou mít značný efekt. Například vložení jediné nové věty nebo změna
slova v dokumentu SZP může otevřít celý nový svět příležitostí pro KPZ v místních komunitách. A v
době tvorby tohoto dokumentu projevuje EU zvýšený zájem o krátké dodavatelské řetězce, jako je
KPZ, a vyjadřuje jim podporu, takže nyní je čas jednat.
Nezalekněte se pouhé představy, že se máte zaměřit na ministry EU – nejsou příliš odlišní od členů
vašeho místního zastupitelstva. Zde uvádíme několik tipů na advokační práci na úrovni EU.

Obecné tipy
» Zůstaňte změřeni na mikro i makro úroveň. Udržujte si dobrý přehled o rozhodovacím
procesu v případě politiky, kterou se snažíte ovlivnit, včetně současného stavu a aktuálních
klíčových aktérů A nepouštějte ze zřetele onen širší obraz, ani svůj dlouhodobý cíle.
Snažte se nenechat se příliš vtáhnout do institucionální „bažiny“.
» Naučte se zvládat svá očekávání. Dosažení výsledků, které se mohou zdát
relativně skromné (například změna slova), může zabrat hodně času a úsilí.
» Buďte sebejistí! Politici vždycky hledají nové nápady ve snaze přitáhnout
pozornost svých voličů. Mnoho lidí se dnes intenzivně zajímá nejen
o místní potraviny, ale i o to udržet si práci blízko svého domova,
i o udržitelnost obecně. KPZ nabízí všechny tyto výhody. Vy
nabízíte svým politikům nápad, který lze voličům snadno
prodat.
» Poslanci Evropského parlamentu a jejich zástupci
s vámi budou nejspíš chtít s vámi hovořit proto,
že přinášíte zkušenosti z místní úrovně. Pokud je
to možné, přiveďte si na schůzku někoho, kdo je
technicky zdatný nebo kdo má značné praktické
zkušenosti v daném oboru, jako jsou výzkumníci či
zemědělci.
» Práce se spojenci: identifikujte další skupiny, které se
zaměřují na stejné poslance Evropského parlamentu
(MEP) jako vy a chtějí dosáhnout podobných cílů –
jako např. svazy zemědělců – a spolupracujte s nimi
na společném strategickém přístupu, který zahrnuje
i všechny vaše úkoly. Potenciálními spojenci jsou
skupiny, jež sledují spřízněná témata – jako jiné
sítě KPZ – v dalších zemích EU. V takovém případě
můžete spolupracovat a usilovat o to představit v
Bruselu sjednocenou mnohonárodní frontu.

24

Spojenci a cílové subjekty v Bruselu
» Zatímco vaši zástupci jsou těmi, kdo hlasují, radí jim političtí odborníci a asistenti.
Chovejte se přátelsky k veškerému personálu, s nímž přijdete do styku, od recepční po
právníky. Nikdy nevíte, kdy vám úsměv navíc dokáže otevřít další dveře.
» Chcete-li se dostat až ke svému poslanci Evropského parlamentu, zkontaktujte nejprve
jeho domácí sekretariát.
» Zaměstnanci veřejné správy, stejně jako vědci a výzkumníci, si mohou dovolit přemýšlet
v delším horizontu než politici; obvykle bývají na svých pozicích déle. Tito zaměstnanci
mohou být dokonce lepšími kontakty než politici samotní.
» „Stranická disciplína” bývá v evropských institucích méně rigidní než na národní úrovni.
Snažte se spojit s někým mimo vaši oblast obvyklých politických spojenců a zjistěte,
zda vaše poselství může být upraveno tak, aby přitáhlo pozornost nekonvenčního
partnera. (Například konzervativnější poslance Evropského parlamentu těžko přilákáte
nápadem bojovat proti velkým korporacím, ale může se jim zalíbit myšlenka krátkých
dodavatelských řetězců, pokud ji spojíte s lákadlem tvorby nových míst či otázkou
národní identity.)
» DG Agri je direktorát EU zodpovědný za zemědělství a rozvoj venkova, ovšem existují i
jiné, které jsou někdy těsněji ideově spojené s cíli KPZ. Možnosti navázání partnerství
můžete najít i v jiných direktorátech, jako jsou Environment (Životní prostředí) a Climate
(Klima). Středisko společného výzkumu – Vědecká dráha (The Joint Research Centre –
Scientific Track), které poskytuje výsledky výzkumu politikům k politickému rozhodování,
je další možností, kam nasměrovat snahy o potenciální podporu, zejména v případě
témat, která nejsou považována za politicky zabarvená.

Pořádání akcí
» Podle možností naplánujte svou strategii na několik let dopředu, včetně vyznačení
užitečných dat na pořádání akce a předpokládané milníky. To vám umožní připravit si
svou taktiku s dostatečným rozmyslem. Začněte brzy a pracujte s flexibilní strategií.
» Koordinujte akce se spojenci a dalšímu hnutími a snažte se nezahltit ty, které hodláte
ovlivňovat.
» Ve snaze odvést pozornost veřejnosti od vlivných politických činitelů můžete uspořádat
setkání nebo jinou akci během zasedání Evropského parlamentu nebo za přítomnosti
jiných světových lídrů. To může být dobrá strategie, ale také to může způsobit, že se vaše
akce ztratí v záplavě jiných. Naplánujte si akci na dobu, kdy se nekoná mnoho jiných a
kdy můžete přitáhnout větší pozornost tisku a tudíž dosáhnout většího dopadu akce.
» Poslanci Evropského parlamentu jsou navzájem úzce propojeni mezi sebou i s dalšími
zainteresovanými stranami. Pořádáte-li akci s poslanci Evropského parlamentu, využijte
jejich vazeb k prezentaci svých vlastních aktivit.
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