Pismo veleposlanice Republike Slovenije v Iranu, Kristine Radej ob svetovnem dnevu čebel
iranskim čebelarjem

Spoštovani čebelarji, kolegi in prijatelji.
Na današnji dan, 20. maja, že tretjič obeležujemo svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina
OZN razglasila 20. decembra 2017 na pobudo Republike Slovenije. Namen svetovnega dne čebel je
ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske
varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.
Letošnji svetovni dan čebel bo na žalost potekal v luči epidemije koronavirusa, ki toliko bolj postavlja
v ospredje pomen samooskrbe z lokalnimi živili, pri kateri so čebele in drugi opraševalci izjemno
pomembni.
Svetovni dan čebel je priložnost za stroko, politiko, gospodarstvo in širšo javnost, da skupaj aktivno
konkretno delujejo pri ohranjanju čebel, razvoju čebelarstva, trajnostnega razvoja in ohranitve
biotske raznovrstnosti ter začrtajo tiste aktivnosti, ki zagotavljajo lokalno in globalno preživetje čebel
in ljudi.
Letošnje leto je kot mednarodno leto zdravja rastlin še posebej namenjeno ohranjanju čebel in
drugih opraševalcev, saj je osredotočeno na ohranjanje zdravih rastlin v svetovnem merilu. Novi in
nepričakovani izzivi, vključno z vplivom podnebnih sprememb, zahtevajo učinkovito nacionalno,
regionalno in globalno politiko, organiziranost in mehanizme ukrepanja proti širjenju rastlinskih
bolezni in škodljivcev.
Zaradi epidemije Covid-19 bo letošnja mednarodna obeležitev potekala virtualno. Z naslovom
»Angažiraj se« želi FAO kot organizator dogodka opozoriti na pomen angažiranosti in dejanj tako
držav, organizacij, raziskovalnih in izobraževalnih institucij, civilne družbe in čebelarjev, kot tudi
vsakega posameznika, za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev. Med sodelujočimi bosta
udeležence nagovorila tudi generalni direktor FAO Qu Dongyu in slovenska ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.
Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Iranu smo prav tako primorani virtualno obeležiti svetovni
dan čebel, pri čemer se z veseljem spominjamo preteklih dveh obletnic, ko so bile 20. maja v Iranu
čebele in opraševalci v središču pozornosti, čebelarji pa so pridobili podporo na vseh ravneh, vključno
s politično.
Kljub pandemiji koronavirusa, aktivnosti veleposlaništva na področju čebelarstva v letošnjem letu ne
bodo resneje okrnjene, temveč jih bomo prestavili na poznejši čas. Upamo, da se bodo razmere
kmalu izboljšale do te mere, da bomo lahko izvedli najpomembnejše projekte v drugi polovici leta.
Naše dejavnosti bodo usmerjene predvsem na promocijo čebelarstva in zaščite opraševalcev ter
sodelovanja na mednarodni strokovni ravni. Projekti bodo podobno kot do sedaj ciljno usmerjeni na
dve področji: izobraževanje afganistanskih beguncev o osnovah čebelarstva in njihovo praktično
usposabljanje ter v strokovno podporo iranskim čebelarjem in njihovem sodelovanju z mednarodno
skupnostjo.

Kot sem svojem govoru na Mednarodnem kongresu čebelarjev v Karaju letošnjega januarja ugotovila,
je iransko čebelarstvo v zadnjih letih izredno napredovalo. Čebelarske zveze, strokovne institucije in
državni organi, si kljub številnim izzivom prizadevajo tesneje povezati z mednarodno skupnostjo. Iran,
kot eden največjih proizvajalcev medu na svetu pa namenja vedno več pozornosti kvaliteti izdelkov in
strokovnim pristopom v njihovi pridelavi, s čemer se ponujajo številne priložnosti za dvostransko in
multilateralno sodelovanje.
V tem kontekstu je bilo v zadnjih dveh letih okrepljeno tudi sodelovanje med Slovenijo in Iranom na
različnih segmentih čebelarstva, s poudarkom na strokovnem izobraževanju, izvajanju učinkovitega
zdravstvenega nadzora, prenosu novih spoznanj, metod in tehnologij na širšem področju čebelarstva.
S tem namenom načrtujemo organizacijo več predavanj slovenskih strokovnjakov v Iranu, kot tudi
omogočanje dodatnega izobraževanja iranskih čebelarjev na Slovenski čebelarski akademiji. K čemer
bo prav gotovo pripomogel letošnji podpis namere o sodelovanju med Čebelarsko zvezo Slovenije in
Iransko čebelarsko zvezo.
Ob svetovnem dnevu čebel vam želim osebno čestitati in potrditi pripravljenost Republike Slovenije
za nadaljevanje prizadevanj za razvoj obojestransko koristnih odnosov med državama, pri čemer
upam, da se že kmalu ponovno osebno srečamo.
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