
Betakaritási hálaadási ünnepség 
 

Október 4-én került sor a Német Parasztszövetség (DBV) hagyományos betakarítási 
hálaadási ünnepségére Berlinben. Szokás szerint, azon részt vesz a szövetségi elnök, 
és részére átadják a minden évben más-más tartományi Parasztasszony-szövetség, 
vagy Falusi Fiatalok Szövetsége által elkészített „terméskoronát”. Az un. Francia Dóm 
evangélikus templomában zenével, tánccal és ökumenikus imádsággal egybekötött, 
mintegy 300 fıs eseményen Christian Wulff szövetségi elnök beszédében méltatta a 
parasztgazdaságoknak a társadalom és a vidéki térségek gazdasága érdekében végzett 
teljesítményét. Többek között kiemelte, hogy milyen nehéz a termelıknek mind 
Németországban, mind világszerte „elfogadható árakon” eladni a termékeiket, 
tekintettel az élelmiszer-kiskereskedelem nagyfokú koncentrációjára. Az elnök azt is 
megemlítette, hogy a külföldi útjai során mindig felhívja tárgyaló partnerei figyelmét 
arra, hogy a német mezıgazdaság a világon a legfejlettebbek közé tartozik. Szerinte 
csak innovációk és beruházások révén tud a mezıgazdaság azoknak a hatalmas 
kihívásoknak megfelelni, amelyek a Föld növekvı népességébıl, a csökkenı 
természeti erıforrásokból, valamint a klímaváltozás elleni küzdelembıl, a fosszilis 
energiafüggıség csökkenésének és a talajvédelem javításának szükségességébıl 
erednek. 
 
Gerd Sonnleitner, a Parasztszövetség elnöke azt emelte ki, hogy az idei betakarítás is 
rendkívül kedvezıtlen volt a gabonafélék többségénél és a repcénél, viszont jó a 
kukoricából, cukorrépából, almából és szılıbıl. Az árak emelkedése ellenére, a 
németországi élelmiszerárak továbbra is inflációcsökkentı hatásúak. Tekintettel arra, 
hogy az esemény egybeesett az állatvédelmi világnappal, a DBV elnöke aláhúzta, 
hogy az állat- és a környezetvédelem területén van még teendı, és a gazdák akarnak is 
többet tenni érte. Hozzátette, ugyanakkor szükség van a nagyobb társadalmi 
elfogadottságra, annak elismerésére, hogy a állattartó a paraszti hagyomány szerint 
nem ellenségesen bánik a haszonállatokkal. Megjegyzem, hogy a haszonállattartás 
témájában október 4-én szakmai tanácskozásra is sor került a berlini Katolikus 
Akadémián a  Katolikus és Evangélikus Falusi Szolgálatok (KLB és EDL), továbbá a 
Német Parasztszövetség (DBV) és a Német Parasztasszonyok Szövetsége (dlv) 
szervezésében. Arról közös sajtónyilatkozatot is megjelentettek.  
 
Sonnleitner elnök kitért a világon az éhezés problémájára is. Kiemelte, hogy az éhezés 
és a szegénység mindig akkor jelenik meg, ha a vidéki térségeket és a mezıgazdaságot 
elhanyagolják. Mindenek elıtt a paraszti családokat érinti világszerte az éhezés. Ezért 
a fejlıdı országokban csak akkor lesz elırelépés, ha a mezıgazdaság politikailag 
nagyobb jelentıséget kap, a vidéki infrastruktúra fejlesztése legfontosabb prioritássá 
válik és a jogállami alapelveket betartják. 
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