Tentoonstelling naar aanleiding van de 50e
verjaardag van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB)
In april werd in Madrid (Spanje) het startschot gegeven voor de rondreizende
tentoonstelling over “50 jaar GLB”. Na Spanje en Griekenland is deze
tentoonstelling is nu in Nederland te zien, aan de Libelle Zomerweek.
Deze tentoonstelling, die in de loop van 2012 de meeste lidstaten zal aandoen, is
een van de topevenementen van de door de Europese Commissie opgezette
communicatiecampagne. Doel ervan is te herinneren aan de geschiedenis van dit
kernbeleid van de Europese Unie, dat de Europese burgers een halve eeuw lang
voedselzekerheid en een leefbaar platteland heeft geschonken, en een blik te
werpen op de toekomst van het GLB.
“2012 is een belangrijk jaar, niet alleen om de voorbije 50 jaar te herdenken, maar
vooral ook om ons naar de toekomst te richten en na te denken over een nieuwe
hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid", aldus Dacian Cioloș,
commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling. “In 1962 was de
voornaamste zorg van de Europeanen genoeg voedsel op hun bord te krijgen.
Vandaag is voedselzekerheid nog steeds belangrijk, maar daarnaast zijn er ook
nieuwe zorgpunten, zoals de klimaatverandering en het duurzaam gebruik van de
natuurlijke hulpbronnen. Deze campagne zal ons helpen over deze ontwikkelingen
na te denken.”

Achtergrond
Dankzij deze tentoonstelling, die de Europese Commissie heeft opgezet om de 50e
verjaardag van het GLB te vieren, zullen de bezoekers de geschiedenis van dit
beleid van 1962 tot vandaag op interactieve wijze kunnen ontdekken. Er worden
drie onderwerpen uitgediept. Eerst komt de voeding aan bod, met
voedselzekerheid en voedselkwaliteit. Dan volgt het milieu, met de
klimaatverandering, het verantwoorde en duurzame gebruik van onze natuurlijke
hulpbronnen en de rol van onderzoek en innovatie. Tot slot wordt aandacht
geschonken aan de plattelandsontwikkeling, met het belang van de landbouw voor
een evenwichtige regionale ontwikkeling. In elk van die drie afdelingen worden ook
de belangrijkste kernvraagstukken van de hervorming van het GLB belicht.
De tentoonstelling gaat dus van xxxxxxxx te zien zijn bij de Libelle Zomerweek, op
het stand van xxxxx.
Vervolgens reist zij Litouwen en Portugal In de daaropvolgende maanden doet zij
ook Bulgarije, België, Roemenië, Luxemburg, Slovenië, Slowakije, Hongarije,
Cyprus, Italië, Ierland, Frankrijk, Duitsland en Polen aan. De rondreis eindigt in
december in Brussel.
De communicatiecampagne naar aanleiding van de 50e verjaardag van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid loopt het hele jaar lang en omvat, naast de
rondreizende tentoonstelling, een interactieve website, audiovisueel materiaal en
documentatiestukken over het GLB. Bij deze campagne hoort ook een reeks
evenementen, die in Brussel en de lidstaten zullen plaatsvinden.

Contact:

Op de website 50 jaar GLB, die in 22 talen beschikbaar is, kunt u een virtueel
bezoek aan de tentoonstelling brengen en vindt u diverse video’s over de invloed
van de landbouw op ons dagelijks leven en een video waarin de commissaris de
campagne voorstelt. Op de website wordt de informatie over de verschillende
evenementen die in heel Europa worden georganiseerd, voortdurend bijgewerkt.

Voor meer informatie:
- Campagne over 50 jaar GLB (met alle video’s):
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_nl.htm
- MEMO/12/32
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