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mnedija fl-1962, il-Politika Agrikola Komuni (PAK) hija sħubija
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bejn l-agrikoltura u s-soċjetà, bejn l-Ewropa u l-bdiewa tagħha.

Bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea (UE) aħna l-benefiċjarji aħħarin
tal-PAK. Dejjem issib abbundanza ta’ ikel fil-ħwienet u s-supermarkets tagħna għal prezzijiet li huma affordabbli.
L-UE tappoġġja lill-bdiewa tagħha biex jipprovdu ikel sikur, ta’ kwalità għolja, traċċabbli u prodott b’mod
sostenibbli għal iżjed minn 500 miljun konsumatur Ewropew. L-Ewropa hija magħrufa għall-firxa enormi
tagħha ta’ ikel fin, inbejjed u birer, kif rifless fit-tradizzjonijiet kbar kulinarji tagħna. Approċċ integrat
tal-UE lejn is-sigurtà tal-ikel għandu l-għan li jiżgura livell għoli ta’ sigurtà tal-ikel, saħħa u benessri
tal-annimali u saħħa tal-pjanti fl-UE permezz ta’ monitoraġġ mill-azjenda agrikola sal-mejda f’kull stadju
tal-katina alimentari.
Fil-livell globali, il-produzzjoni tal-ikel ser ikollha tirdoppja sabiex titma’ popolazzjoni ta’ 9 biljun persuna
fl-2050. L-UE għandha madwar 11-il miljun azjenda agrikola. Is-settur tal-ikel tal-UE huwa l-akbar settur
ta’ impjieg fl-UE, li jipprovdi madwar 44 miljun impjieg (li jirrappreżentaw madwar 7 % tal-PDG tal-UE).
L-UE tappoġġja l-bdiewa tagħha għaliex il-produzzjoni tal-ikel hija vulnerabbli għal fatturi li jmorru lil
hinn mill-kontroll tal-bdiewa bħall-kriżijiet ekonomiċi, ambjentali jew relatati mat-temp. Grazzi għall-politika agrikola tagħha u r-riżorsi pprovduti, l-UE tilgħab rwol importanti biex tiżgura s-sigurtà tal-ikel
għalina.
F’dan il-modulu, l-istudenti sejrin jiskopru li ħafna minn dak li jikkunsmaw u jużaw kuljum jiġi minn
azjenda agrikola – il-ħalib, il-laħam, il-frott, il-ħxejjex, il-ħobż, iż-żejt taż-żebbuġa, il-bajd, il-fjuri,
il-ħwejjeġ, il-kożmetiċi u affarijiet oħrajn.

Speċifikament, l-istudenti jistgħu jesploraw:
▶ l-ispeċjalitajiet tal-ikel tar-reġjun tagħhom u l-prodotti organiċi, u jaraw kif l-UE tappoġġja lill-bdiewa
fil-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti bħal dawn (ara l-worksheet “It-togħma
tal-kwalità”);
▶ k if l-istandards tal-produzzjoni għoljin tal-UE u l-iskemi tat-tikkettar u t-traċċabbiltà tagħha
jiggarantulna ikel ta’ kwalità (ara l-worksheet “Tista’ tiddeċifra l-kodiċi?”);
▶ l-importanza tal-ikel reġjonali prodott mill-bdiewa fl-Ewropa biex jinżammu t-tradizzjonijiet u l-kultura
tagħna (ara l-worksheet “Niċċelebraw it-tradizzjonijiet tal-ikel Ewropej”);
▶ k if il-bdiewa jeħtieġu jaħdmu b’mod aktar effiċjenti biex jitimgħu il-popolazzjoni dinjija li qed tikber,
it-tipi ta’ għelejjel u l-prodotti mkabbrin mill-bdiewa, il-metodi u t-tekniki tal-produzzjoni u għaliex
għandna nieħdu passi kontra l-ħela tal-ikel (ara l-worksheet “Il-ħsad fl-2050”);
▶ k if jistgħu jagħmlu għażliet tan-nutrizzjoni tajbin għas-saħħa u jippjanaw dieta bbilanċjata u jagħmlu
għażla informata meta jixtru l-ikel (ara l-worksheet “L-ikel f’ħajtek”).

L-Unità tagħlaq bis-suġġeriment ta’
proġett ta’ żjara tal-klassi f’azjenda
agrikola tal-ortikoltura jew li tkabbar
l-għelejjel għas-suq.

Riżorsi addizzjonali
⇢ Mappa tal-agrikoltura tal-UE
⇢ Skeda informattiva tal-PAK
⇢ Glossarju

I N T R O D U Z Z J O N I 1 /1

