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Nemzetközi Zöld Hét, idén is digitálisan
Az eredetileg 2022.01.21-től kezdődő Nemzetközi Zöld Hét rendezvényt (Internationale Grüne
Woche, IGW) a koronavírus járvány miatt drasztikusan megnövekedett fertőzésszámok és a várható
korlátozások miatt még tavaly novemberben elhalasztották a szervezők, a személyes jelenléttel járó
találkozót a tavalyi évhez hasonlóan idén is nélkülözniük kell az érdeklődőknek.
A Nemzetközi Zöld Hét nagy hagyományokkal rendelkező szakmai találkozó, amely minden évben
kiemelkedően fontos platformot jelent a mezőgazdaság és az élelmiszeripar aktuális témáinak
megvitatásához.
A fizikai találkozásra ugyan nem kerülhetett sor, ám a rendezvénynek otthont adó Messe Berlin
2022-ben is lehetőséget biztosított a szakmai eszmecserék digitális formában történő
megrendezésére.
Martin Ecknig, a Messe Berlin vezérigazgatója, Joachim Rukwied, a Német Gazdaszövetség (DBV)
elnöke és Christoph Minhoff a Német Élelmiszeripari Szövetség (BVE) igazgatója 01.20-án online
sajtótájékoztatón számolt be a digitális térbe helyezett szakmai rendezvények programjairól. A
Nemzetközi Zöld hét egyik legnagyobb nemzetközi agráreseménye a 14.alkalommal
megrendezésre kerülő Global Forum for Food and Agriculture. A Német Szövetségi
Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Minisztérium szervezésével megtartott öt napos programsorozatot
idén a „Fenntartható földhasználat: az élelmiszerbiztonság a talajnál kezdődik” mottóval tartják meg.
A fórum utolsó napján 01.28-án kerül sor a mezőgazdasági miniszterek nemzetközi
találkozójára is.
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A szintén digitális formában megtartott IGW Talk beszélgetés során Cem Özdemir, az új szövetségi
agrárminiszter, dr. Christian von Boetticher a Német Élelmiszeripari Szövetség elnöke, Joachim
Rukwied, a Német Gazdaszövetség elnöke és Martin Ecknig a Messe Berlin GmbH vezérigazgatója
egyebek mellett arról beszélgettek, hogy melyek az új agrárminiszter legfontosabb célkitűzései
ebben a jogalkotási időszakban, milyen irányban halad a mezőgazdaság és az élelmiszeripar
átalakulása illetve milyen elvárásokat támaszt az agrárium az új miniszterrel szemben
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