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Környezetvédelem

Amikor a talaj
ismét termékennyé válik
Az emberiséget géntechnológia nélkül is lehet táplálni
„Itt ma gas esõ er dõ állt, ami kor ti zennyolc év vel ez elõtt meg kap tuk a föl det”
– me sé li Francisco, a kacik, azaz a
klánfõnök fia. El mon dá sa sze rint egy re
több er dõt éget tek föl itt Pa ra guay kö zepén, hogy meg mû vel he tõ vé te gyék a terü le tet, de a ta laj már né hány év múl tán
ki me rült a mo no kul tú rás gya pot- és kukorica-ültetvényektõl. A termés egyre
több ször el ma radt. Az in di á nok azok tól
a szom szé dos pa rasz tok tól kér tek se gítséget, akiknek sikerült visszaállítaniuk
földjeik termékenységét, mégpedig az által, hogy elfordultak az intenzív mo nokultúrás termeléstõl, és fenntartható
ter me lé si mó dot vá lasz tot tak. Is mét ültet tek fá kat, be ve zet ték a zöld trá gyá zást,
és most ve gye sen is ter mesz te nek kü lönbö zõ zöld ség fé lé ket és szán tó föl di ve teményeket. Az óta az in di á nok új ból képe sek ön ma guk el lá tá sá ra.
Juan Baez ag rár mér nök kü lön si kerként köny vel he ti el, hogy az in di án közös ség ér dek lõ dik a me zõ gaz da sá gi és
erdõmûvelési eljárások iránt. Õ a ta nácsadója a Carpacue nevû paraszti
szervezetnek, amelyhez kereken 150
csa lád tar to zik, s amely nek ré gi ter melé si rend sze re – cu kor nád, nap ra for gó,
gya pot vagy szó ja ex port ra ter mesz té se
– épp annyi ra tönk re ment, mint a földjei. Mióta leestek a világpiaci árak, a
kormány minden támogatást megvont
az ex port gyü möl csök tõl. Juan Baez tehát a parasztokkal együtt a ku ko rica-fel dol go zást is ke zé be vet te, és megfe le lõ pi a ci struk tú rá kat épí tett ki. Ma a
Carpacue parasztjai Asunciónban, a
fõ vá ros ban ad ják el ku ko ri ca-ter mé ke iket. A nõk, akik fõként a zöld ség termesz tés nek szen te lik ma gu kat, az évek
so rán szin tén ki vív ták a ma guk he lyét a
szervezetben. A parasztcsaládok jö vedelme határozottan emelkedett. A
Misereor ne vû ka to li kus se gély szer vezet támogatja a pa rasz tok és az in di ánok agroökológiai tanácsadását Kö zép-Paraguayban.
Paraguay lakossága jó ötmillió fõt
számlál, en nek fe le vi dé ken él. A 300
ezer me zõ gaz da sá gi üzem több mint 90
%-a a teljes szántóterületnek csak 7
%-át dol goz za meg. A kis pa raszt ok átlagosan 3,5 hektár földdel ren del keznek. A latifundiumok gazdái ezzel
szem ben 15 ezer hek tárt vagy még többet birtokolnak. A katolikus egyház
becslései szerint ezenkívül 30 ezer
földnélküli család él Paraguayban, hi vatalos állami számadatok nincsenek
er rõl. A dél-ame ri kai kon ti nens or szágai kö zül csak egy olyan van, ame lyik-

ben nagyobb a földelosztás egyen lõtlen sé ge, s ez Bra zí lia.
A kisparasztok és a földnélküliek
szervezeteivel létrejött ta lál ko zón Alberto Alderete beszámol a földreform
ál lá sá ról. Alderete ügy véd és a föld jog
do cen se, s je len leg – má sok kal együtt –
a kisparasztok földreformmal kap csola tos tör vény ja vas la tá nak ki dol go zá sán
fáradozik. Amikor a Stroessner-dikta túra 1989-es bukása után en ge dé lyezték a szabad véleménynyilvánítást és
po li ti kai pár tok, ill. szer ve ze tek ala pí tásának jo gát, sok kis pa raszt és föld nélküli földfoglaló mozgalommá szer vezõ dött. „A bör tö nök zsú fo lá sig te le voltak”, mond ja Alderete. E be nyo más hatására a kor mány ja vas la to kat nyúj tott
be a föld re form ra, ezek azon ban megbuktak a latifundiumok tu laj do no sa inak el len ál lá sán. Idõ köz ben a nagy birto kos ok be sze rez tek min den szük sé ges
jogcímet hatalmas földbirtokaik meg tartásához. Rá adá sul ha tal mas föld birtokok vannak külföldi, köztük német
kon szer nek ke zé ben is. „Még ha az állam oda akarná is adni ezt a földet a
földnélkülieknek és a benn szü löt teknek, ak kor sem te het né meg”, mond ják
a pa rasz tok kép vi se lõi. A föld nél kü li ek
még is har col nak a fenn ma ra dó föl dért.
„Az együtt mû kö dés Pa ra guay -jal megmu tat ta, mennyi re fon tos, hogy ne csak
jo gi lag biz to sít suk a föl det a kis pa rasztoknak és a földnélkülieknek”, mondja
Dagmar Schumann, a Misereor para guay-i referense. Egyidejûleg al ter na tívá kat is ki kell fej lesz te ni a for rá sok kihasználásra, hogy a földhöz ju tó csa ládok azt tar tó san meg is tud ják mû vel ni.
Ez a probléma azonban nem csupán
Paraguayban létezik. Világszerte több
mint 800 mil lió em ber éhe zik. Ho gyan
le het le gyõz ni a sze gény sé get és az éhezést? A rendelkezésre álló földterület
zsu go ro dik, a ta laj ter mé keny sé ge csökken, s a szû kös víz tar ta lé ko kért há bo rúk
folynak. A di lem má ból ki ve ze tõ le hetséges útról évek óta vitáznak po li ti kusok, tu dó sok, az ipar és a fej lõ dés szakér tõi. Egye sek úgy vé lik, a gén tech ni ka
nélkül nem lehet legyõzni az éhezést.
Má sok at tól fél nek, hogy ez ál tal né hány
„vi lág gaz da sá gi nö vény re” kor lá to zó dik
az élel mi szer nö vé nyek pa let tá ja, ami tovább fo koz za az élel mi sze rek szû kös ségét, mivel a szegényebb földmûvesek
nem en ged he tik meg ma guk nak en nek a
tech ni ká nak az al kal ma zá sát.
Mi köz ben az ipar meg pró bál ja be vetni az éhe zés ér vét, hogy nö vel je a géntechnikailag megváltoztatott kul túr nö-

vé nyek el fo ga dott sá gát (aho gyan ko rábban a növényvédõszerekét), a nem-kormányzati szervezetek amellett szállnak
sík ra, hogy a meg lé võ for rá sok és a le hetõ leg ke ve sebb kül sõ esz köz fel hasz nálásával fokozatosan növeljék a ter melést. „Ezek a kez de mé nye zé sek igen sokat ígérõnek bizonyultak”, mondja
Herwart Groll, a Misereor la tin-ame rikai mezõgazdasági tanácsadója. Nem
rég a Nemzetközi Agrárkutatási Köz pon tok ban összpontosuló nemzetközi
agrárkutatásnak is tudatosítania kellett,
hogy a kis pa raszt ok nem tud nak hoz záférni a genetikailag módosított faj tákhoz. Az õ ter mesz té si rend sze re ik ja ví tásá hoz ed dig ke vés sé já rult hoz zá a ku tatás. A Vi lág bank ab ban ha tá roz za meg a
sze gény sé gi ha tárt, hogy valakinek na pon ta egy dol lár a jö ve del me – a kér dés
ezért nem az, ho gyan le het a rizs csúcster mé sét tíz ton ná ról ti zen ket tõ re nö velni hektáronkint és évenkint, hanem az,
hogy mi kép pen le het egy pa raszt jö vedel mét más fél vagy két dol lár ra emel ni,
még pe dig úgy, hogy olyan tech no ló gi ákat fej lesz te nek ki, ame lyek ezen a jö vedel mi szin ten még meg fi zet he tõk. Máskép pen: Ho gyan le het olyan faj tá kat termeszteni, amelyek kevés külsõ üzemi
eszközzel jobb termést hoznak, mint a
már lé te zõ faj ták?
Félreérthetetlen választ adott a gén tech ni ka és más ipa ri tech no ló gi ák pozi tív ér té ke lé sé re az eti ó pi ai kör nye zetvédelmi minisztérium munkatársa,
Berhan Gebre Egziabher. Az al ter na tív
Nobel-békedíj tu lajdonosa ezeket írta
az Ileia hol land szak lap ban: „Ha a különbözõ technológiák bevezetése sze re pet játsz hat is, és szá mí tás ba le het ne
is ven ni a gén tech ni kát mint tech no lógi át, az en nek el le né re is csak egy marad na a sok le he tõ ség kö zül. Az élel miszer nö vé nyek ter més ered mény ének kizárólagos nö velése nincs hatással a
sze gény ség re és a táp lá lék biz to sí tá sára, ha egyi de jû leg nem ja vít ják a tá rolást, a szál lí tást, a pi a ci sza bá lyo zást, a
né pes ség vá sár ló ere jét és a táp lá lék hoz
hoz zá fé rés le he tõ sé gét. Va ló já ban nem
az élel mi sze rek szû kös sé ge a prob lé ma,
hanem azok elosztása. Nem arra van
szükség, hogy még több genetikailag
megváltoztatott, és ezért drágább élel mi szert ál lít sunk elõ, ha nem hogy ja vítsuk az élel mi szer hez hoz zá ju tás esé lyeit. Eb bõl azon ban nem húz nak hasz not
a kon szer nek.”
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Forrás: Publik-Forum, 2001/17

