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Október 16-a, az ENSZ Világélelmezési Nap alkalmából kiadott szövetségi 
szakminisztériumi sajtóközlemény szerint, jelenleg mintegy egy milliárd ember 
szenved az éhezéstıl és a krónikus alultápláltságtól. A gazdasági és pénzügyi válság, a 
klímaváltozás következményei és a mezıgazdaságilag hasznosítható terület világszerte 
tartó csökkenése miatt a helyzet tovább fog romlani. A szövetségi kormány számára a 
legfontosabb prioritás az éhezés elleni küzdelem. Azt szolgálja, hogy több évtized után 
ismét a német nemzetközi fejlesztés-, támogatáspolitika középpontjába került a 
mezıgazdaság. Ott az egyik kulcsfontosságú tényezı az élelmezésbiztonság, amelyet 
célzott együttmőködésekkel, támogatással segítenek a legszegényebb fejlıdı 
országokban. Amellett a FAO-n keresztül is finanszíroznak kapcsolatos programokat, 
éves szinten 8,3 M € értékben.  
 
A minisztériumi közlemény rámutat arra is, hogy az egyik nagyon fontos kapcsolódó 
kérdés, a nemzetközi agrárpiaci áringadozások az idei párizsi G20 Agrárminiszteri 
Találkozó napirendjén szerepelt, és az téma lesz a 2012 januári berlini IGW-n sorra 
kerülı Nemzetközi Agrárminiszteri Csúcstalálkozón is. Amellett még az idén, 
november 21-23-án tartják ugyancsak Berlinben a „Politika az éhezés ellen” 
nemzetközi konferenciát az élelmezésbiztonság és a természeti erıforrásokhoz 
hozzájutás összefüggéseirıl. (Megjegyzem, hogy az utóbbi rendezvényre a meghívást 
és háttéranyagokat október közepén felterjesztettük.) 
 
A FAO október 10-én nyilvánosságra hozott kapcsolatos jelentése (The State of Food 
Insecurity in the World 2011) a Német Parasztszövetség (DBV) szerint „sokkoló”. Az 
érdekképviseleti központ rámutat arra, hogy a világon 925 millióra becsült éhezı 
ember majdnem kétharmada mezıgazdasági termelı. A fı oknak tartott emelkedı 
élelmiszerárak és áringadozások a DBV szerint csak féligazságot jelentenek. Ugyanis 
több mint négy évtizeden keresztül alig emelkedtek az élelmiszerárak, mégsem 
sikerült érezhetıen csökkenteni az éhezık számát. A legfıbb oknak a mezıgazdasági 
termelés nem megfelelı rentabilitását és a mezıgazdaság nem kellı politikai súlyát 
tartják. Éppen azokban az országokban, amelyek legjobban érintettek az éhezés és 
alultápláltság problémája által, a politikai vezetés  „bőnösen elhanyagolja” a 
mezıgazdaságot. A DBV szerint, kulcskérdés a mezıgazdaság fejlesztése a fejlıdı 
országokban, továbbá a nemzetközi támogatáspolitikában is erısíteni kellene azt. 
 
 
Berlin, 2011. november 11. 

Dr. Sulyok Ferenc 
 nköv. tanácsos 

 


