1. venkovský parlament BiH
15. května se v budově federálního parlamentu v Sarajevu uskutečnil první venkovský parlament Bosny a
Hercegoviny.
Účastníci: Zuzana Guthová, Roman Haken, Radim Sršeň, Alena Kolářová

Akce se účastnilo asi 150 delegátů, včetně zahraničních pozorovatelů a hostů. Celonárodní setkání
představitelů aktivních venkovský sdružení a spolků diskutovalo ve třech panelech priority BiH v oblasti
zemědělství, priority venkovského rozvoje a významu občanské společnosti pro rozvoj venkova.
V průběhu více než roční práce předcházející této akci byly identifikovány tyto hlavní problémy venkova:




Nízká produktivita zemědělství, neregulovaný a neorganizovaný trh, slabá ochrana místní
produkce, slabé využití zemědělské půdy, chaos ve vlastnictví půdy
Neadekvátní zaměstnanost ve venkovské ekonomice, slabá spolupráce na venkově, nevyužívání
inovací, disharmonie podmínek nutných pro čerpání fondů EU
Slabé zapojení občanského sektoru do rozhodovacích procesů na venkově, slabá mezisektorová
spolupráce, nízká kapacita občanského sektoru i podpůrných finančních nástrojů

Na závěr parlamentu účastníci schválili Deklaraci 1. Venkovského parlamentu BiH. A co je obsahem
deklarace?
Pro oblast zemědělství:
1. Zvýšení konkurenceschopnosti, posílení místního trhu, propojování producentů a zpracovatelů,
propagace místních produktů
2. Zvýšení produktivity, zavádění nových odrůd a zlepšení genetické základny hospodářských chovů
3. Regulace zahraničního obchodu, ochrana domácího trhu
4. Konsolidace půdy (vlastnictví, evidence, katastr. Mapy)
Pro oblast venkovského rozvoje:
1. Zlepšení podmínek pro podninání a zaměstnanost na venkově investicemi do zemědělských i
nezemědělských aktivit
2. Animace venkovských komunit, zvyšování kapacity, podpora sdružování a tvorba rozvojových
plánů
3. Podpora přenosu inovací do zemědělství a rozvoje venkova včetně podnikatelských dovedností
4. Vytvoření vhodných podmínek pro čerpání předvstupních fordů EU (vč. lidských zdrojů)
Pro rozvoj občanské společnosti:
1. Zvýšení zapojení občanských sdružení do plánovacích i rozhodovacích procesů na venkově

2. Vytvoření funkčího a koordinovaného partnerství občanského sektoru s dalšími klíčovými
partnery na venkově
3. Zvyšování kapacity občanského sektoru pro efektivní vliv na venkovský rozvoj
4. Vytvoření systému finanční podpory občanského sektoru pracujícího v oblasti venkovského
rozvoje
I když forma venkovského parlamentu v BiH byla odlišná a méně interaktivní, než je tomu zpravidla
v jiných zemích, odnášeli si účastníci bez pochyb mnoho impulzů pro svou další práci.

