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Elfelejtett hírek - 18.
Felgyorsult vil{gunkban a hírközlő szervezetek, a médi{k naponta újítj{k meg híreiket, mert szinte kíméletlen
verseny zajlik a szenz{ciók és katasztróf{k első közléséről. A „hír” csak rövid ideig marad a címlapokon és idővel
m{r senki nem emlékszik az eseményekre. A hírközlő szervezeteket nem foglakoznak természettudom{nyi
összefüggések elemzésével, ezért a kor{bbi „szenz{ciók” jövőre ható folyamatait sem követik nyomon. A
PANNON PALATINUS az Elfelejtett Hírekben a természet v{ltoz{sainak összefüggéseit kív{nja nyomon
követni a hírek felelevenítésével.

Ökológiai hírek a nagyvil{gból
V.
Mélt{nyos kereskedelemmel a klímavédelemért!
M{jus 10-e a fair trade vil{gnapja. Az itthon a Fair Vil{g Mélt{nyos
Kereskedelem Szövetség {ltal szervezett esemény üzenete az, hogy a mélt{nyos
kereskedelem is hatékony eszköz a klíma védelmében. A programot egész hetes
j{tékos vetélkedő előzi meg.
Az idei kamp{nyban haszn{lt „A mélt{nyos kereskedelem megfelelő
környezetet teremt!” szlogen arra utal, hogy a mélt{nyos kereskedelem is hathatós
segítség a klíma védelemében. A klímav{ltoz{s hat{sai, mint péld{ul az
elsivatagosod{s, különösen azoknak a kistermelőknek a helyzetét súlyosbítj{k, akik a
legkevésbé felelősek az éghajlat felmelegedéséért. Ahogy Ruben Enxing, a német
ernyőszervezet munkat{rsa fogalmaz: „Két Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés
Ugand{ban péld{ul teljesen lehetetlenné tenné a k{vé termesztését.”

Saj{t bőrünkön érezzük a fajok eltűnését
Éhezés, szomjús{g, j{rv{nyok és természeti katasztróf{k v{rnak a jövő
gener{ciój{ra, ha ilyen mértékben folytatódik a természet kizs{km{nyol{sa –
figyelmeztet a WWF legújabb, a biológiai sokféleségről szóló tanulm{ny{ban.
A természetvédelmi szervezet felszólítja a Bonnban egybegyűlt korm{nyokat,
hogy sürgősen dolgozzanak ki egy cselekvési tervet, amely visszafordítja a jelenlegi,
a sz{mos faj fennmarad{s{t veszélyeztető, katasztróf{ba mutató tendenci{t.
2002-ben a vil{g orsz{gainak korm{nyai azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy
2010-ig meg{llítj{k a biológiai sokféleség csökkenését. A legutóbbi WWF jelentés
(Biológiai sokféleség 2010 ut{n / 2010 and Beyond: Rising to the Biodiversity
Challenge) szerint azonban a jelek nem azt mutatj{k, hogy ez sikerülhet. Az emberi
élet minősége és biztons{ga nagymértékben függ az élelemtől, az ivóvíztől, a
gyógyszerektől és a természeti katasztróf{k elleni védelemtől. Hogy mindezek a
jövőben is mindenki sz{m{ra elérhetők legyenek, meg kell védenünk a fajokat és a
természetes élőhelyeket.
Soha nem l{tott részletességű térkép a szén-dioxid-kibocs{t{sról
Amerikai kutatók kifejlesztettek egy nagyfelbont{sú, interaktív térképet,
melynek segítségével napi és helyi szinten nyomon követhető a fosszilis tüzelőanyag
elégetéséből sz{rmazó szén-dioxid-kibocs{t{s.
A Vulcan nevű program keretében készült térkép közel sz{zszor nagyobb
felbont{sú képet ad a szén-dioxid-kibocs{t{sról, mint az eddigiek. Kor{bban ugyanis
az emissziós adatokat csak egy-egy szövetségi {llam szintjén, és csak havonta tudt{k
térképre vinni. A kutatók szerint az új modell pontosabb képet ad a valós{gról,
ugyanis ez a tényleges kibocs{t{st veszi figyelembe, és nem a lakoss{gsz{m alapj{n
történő becslésekre épül, mint kor{bban. Ennek segítségével a kibocs{t{s konkrét
forr{sa is kimutatható, péld{ul erőművek, autóutak illetve azok közvetlen
környezete.
Tömeges öngyilkoss{ghoz vezet az élelmiszer{r-robban{s
Miközben az alapvető élelmiszerek {ra lassan az egekbe szökik, Indi{ban
kistermelők tömegei menekülnek öngyilkoss{gba, Észak-Afrik{t pedig el{rasztj{k a
mediterr{n orsz{gokban – az agr{rszubvencióknak köszönhetően – rendkívül olcsó
gyümölcsfélék. Úgy tűnik, hogy a dr{gul{s nyertesei ezúttal is a jómódú orsz{gok, a
szegények pedig még szegényebbek lesznek.
A fejlett vil{gban alapvető szemléletv{lt{sra lenne szükség, több szempontból
is: egyrészt észre kellene venni, hogy az alapvető élelmiszerek dr{gul{s{nak
kiz{rólag a fejlett orsz{gok mezőgazd{i a nyertesei, a harmadik vil{g orsz{gaiban a
termelők nem profit{lnak termékeik {r{nak emelkedéséből.

M{srészt nyilv{nvalónak tűnik az is, hogy a felborulni l{tszó egyensúlyt csak
úgy lehet helyre{llítani, ha a nyugati vil{gban és egyes feltörekvő {llamokban
megv{ltoztatj{k a néhol m{r évsz{zados múltra visszatekintő étkezési szok{sokat.
A vil{g húsfogyaszt{sa negyed évsz{zad alatt majdnem megdupl{zódott: míg
1980-ban évente hozz{vetőleg 136 millió tonna húst fogyasztott el a Föld lakoss{ga,
addig 2005-ben ez a sz{m m{r elérte a 253 millió tonn{t. Egyes fejlődő régiókban
pedig ez az érték h{romszoros{ra nőtt: Kín{ban péld{ul 1980-ban még 20 kilogramm
volt az egy főre jutó éves húsfogyaszt{s, 2007-ben viszont m{r fejenként {tlagosan 50
kilogramm hús fogyott.
Jól l{tszik, hogy a húsfogyaszt{s növekedése elsősorban azoknak a fejlődő
nagy {llamoknak köszönhető, ahol létrejött egy új középoszt{ly, amely
megengedheti mag{nak azt a luxust, hogy a dr{g{bban elő{llított és nagyobb
energia-, valamint területigényű élelmiszereket is megv{s{rolja. A tej és a
tejtermékek {r{nak dr{gul{sa szintén legink{bb ezen orsz{gok sz{ml{j{ra írható
(Kín{ban kor{bban egy{ltal{n nem volt bevett szok{s a tejfogyaszt{s).
Mindez a Le Monde Diplomatique össze{llít{sa szerint egy dolgot jelent: imm{r
a fejlődő orsz{gok is felelőssé tehetők a vil{g szegényebb orsz{gaiban kitört
éhségl{zad{sokért. Az {llattenyésztés-dilemm{ja mellett persze a vil{g népességének
növekedése is hozz{j{rul ahhoz, hogy vil{gszerte egyre többen éheznek. Ez
megtoldva a jelentősen túlhaszn{lt földterületek kizsigerelésével, és még annak
ellenére is, hogy az erdőterületek felégetésével új mezőgazdas{gi művelés al{ vont
területek keletkeztek, az egy főre jutó termőterület vil{gszinten jelentősen csökkent
az 1950-es évek óta.
Míg fél évsz{zaddal ezelőtt vil{gszerte {tlagosan közel 0,24 hekt{rnyi
termőterület jutott egy főre (persze m{r akkor is ar{nytalanul elosztva), m{ra ez a
terület 0,12 hekt{rra zsugorodott, és úgy tűnik, hogy 2050-re a sz{z évvel kor{bbi
terület egyharmada {ll m{r csak rendelkezésére az akkor több mint 9 milli{rdnyi
földlakónak.
Csak 1993 és 2003 között Indi{ban 112 ezer kistermelő menekült
öngyilkoss{gba hitelezői elől. Megdöbbentő sz{m, és valószínűleg még
elborzasztóbb lesz a statisztika, ha kiegészítik az utóbbi két-h{rom év adataival.
(Egyes statisztik{k szerint India hat régiój{ban a 2001-es adathoz képest
huszonötször többen vetettek véget életüknek 2006-ban).
Elsőre ak{r érthetetlennek is tűnhet a jelenség: a kistermelő ugyanis még
Indi{ban is jól j{rhatna abból, hogy a terményének {ra az egekbe szökik. Csakhogy a
BBC News és a Le Monde Diplomatique tudósít{sa szerint a helyzet pont az ellenkezője:
eladósodott kistermelők tömegei menekülnek öngyilkoss{gba India-szerte.

Mióta a kilencvenes évek közepétől az {zsiai orsz{g korm{nya egyre kevesebb
pénzt {ldoz a mezőgazdas{gra, Indi{ban is megjelentek az agrobizniszben utazó
multinacion{lis nagyv{llalatok.
A kezdeti, „beetetési” szakaszban hiperolcsón adt{k genetikailag módosított
vetőmagjaikat és egyéb mezőgazdas{gi termékeiket, sőt, hitelfelvételt is lehetővé
tettek a kistermelők részére. Csakhogy a kilencvenes évek óta egyes vetőmagok {ra a
négyszeresére emelkedett, és az sem volt ritka, hogy a multik élelmiszernövények
helyett luxuscikkek (péld{ul vanília) termelésére beszélték r{ az indiai farmereket.
A sokkal költségesebb és több veszélynek kitett vanília-termelés kezdetben
gazdas{gos volt, hiszen 2003-ban még közel 80 eurónak megfelelő rúpi{t fizettek
kilogrammj{ért, manaps{g azonban alig több mint 1,5 eurót adnak egy
kilogrammért. A hitelek révén a multinacion{lis agr{rv{llalatoktól függővé v{lt
kistermelőknek mindez a csődöt jelentette, és sokan ink{bb az öngyilkoss{gba
menekültek.
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