
A francia mezőgazdaság aktualitásai a fiatal gazdák szemével 

 

A fiatal gazdálkodók szakszervezetének (Jeunes Agriculteurs, JA) országos, sorrendben 47. 

kongresszusát az idei évben Metz-ben (Moselle megye) rendezték június 4-6. között, ahol a 

szokásokhoz híven „saját körben” tárgyalták a küldöttek a szakszervezet éves orientációs 

jelentését.  

 

A sajtónyilvános eseményt megelőzően François Thabuis, a JA elnöke az újságíróknak adott 

nyilatkozatában kifejtette, a tavaszi folyamatos rossz időjárás miatt számos munka és kultúra 

jelentős késedelmet szenvedett, a június első napjaiban beköszöntött jó idő miatt pedig 

számos küldött is csak most tudott nekiállni ledolgozni az elmaradását (pl. végre neki tudtak 

állni kaszálni), ezért csak kb. 650 kongresszusi résztvevő érkezett a várt 700 helyett. Az 

aktuális helyzet kapcsán megjegyezte, a kukorica és a napraforgó egy részét például nem 

lehetett még elvetni, a szántóföldön lévő növénykultúrák pedig legkevesebb két-három hetes 

kérdésben vannak. A gabona minősége várhatóan elmarad a várttól, a többi kultúra esetében 

pedig a nyár és az ősz kimenetele meghatározó lesz. Egyelőre úgy tűnik, vízhiánnyal nem kell 

számolni, de mint fogalmazott, a következő hónapok időjárása még „bármit hozhat”. 

 

A kongresszus szakmai munkája kapcsán elmondta, az egyik fő téma a szövetkezeti rendszer 

újragondolása, ezen belül többek között annak taglalása, milyen új kapcsolati rendszert 

alakítsanak ki a szövetkezetek a fogyasztókkal, hogyan tud egy gazdakollektíva érdemben 

együttműködni a fogyasztói oldallal úgy, hogy meg tudjon felelni az ökonómiai és 

környezetvédelmi elvárásoknak is. A fiatalok a szövetkezetek működésében - elsősorban ezek 

irányítását illetően - számos változtatást tartanának szükségesnek, különös tekintettel azokra a 

szövetkezetekre, amik számos ágazatban érintettek és/vagy az átlagosnál jóval nagyobb 

földrajzi lefedettséggel bírnak. Ezeknél a jelenleginél nagyobb szerepet adnának a 

szövetkezeten belüli megosztott irányításnak, nagyobb beleszólási lehetőséget biztosítva az 

egyes kérdésekbe az azok által valóban érintett gazdáknak. 

 

Ami a környezetvédelmet illeti, a JA-tagok között már sokan alkalmaznak környezetkímélő 

eljárásokat, kérdés, miként lehet ezeket még általánosabbá tenni. Ebben a folyamatban 

nagyon fontos szerepe van a megyei agrárkamaráknak, amik együttes országos szakmai 

lefedettségükkel nagyon sokat tehetnek ennek érdekében. Nagyon fontos, hogy a különböző 

szakmai szervezetek egymással összehangoltan, a feladatokat egymás között megosztva 

végezzék annak érdekében, hogy ne legyenek fölösleges párhuzamosságok. A Marion Guillou 

Agreenium-elnök (és az INRA volt elnök-főigazgatója) által Stéphane Le Foll miniszternek a 

környezetkímélő termelési formákról készített jelentésétől elsősorban azt várják, hogy az 

pontosítsa, mi is tekinthető valóban agroökológiai szemléletű termelésnek, mit várnak a 

gazdálkodóktól. Egyelőre több a kérdés, mint a válasz ezen a téren, mondta Thabuis, de ezzel 

együtt nincs érezhető komoly „ellenállás” a fiatal gazdák részéről. A Stéphane Le Foll 

miniszter által szorgalmazott „ökonómiai és környezetvédelmi csoportok” (groupements 

d’intérêt économique et environnemental, GIEE) szerinte szépen lassan, fokozatosan fognak 

teret nyerni, ugyanis nincs a láthatáron olyan érdemi támogatási lehetőség, ami ezek gyors 

térhódítását lehetővé tenné. 

 

Megjegyzendő, hogy a minisztériumban június 11-re halasztották ez előzőekben említett 

Guillou-jelentés szakminiszternek törtőnú átadását. Mint ismeretes, a tárcavezető Marion 

Guillou-t és Bertrand Hervieu-t, a CGAAER
1
 alelnökét (Hervieu a kétezres évek elejéig az 
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 Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), azaz az élelmezési, 

mezőgazdasági és vidéki területek kérdéseiben illetékes tanács 

http://www.jeunes-agriculteurs.fr/
http://agriculture.gouv.fr/le-conseil-general


INRA elnöke volt) kérte föl arra, hogy készítsenek átfogó tanulmányt a lehetséges új 

mezőgazdasági termelési módokról. A miniszter reményei szerint az anyag határozott 

iránymutatást fog adni arra nézve, milyen ternelési irányokban, módokban érdemes 

gondolkodni annak érdekében, hogy egyszerre lehessen biztosítani a gazdaságok ökonómiai 

és ökológiai hatákonyságát. 

 

Emlékeztetett arra, hogy a JA tavaly megválasztott vezetése három fő területen kíván kétéves 

mandátuma alatt előrelépést elérni, ezek a következők: 

- a fiatal gazdák pályakezdése, 

- a fiatal gazdák szakszervezetének átalakítása, adaptálása a kor kihívásaihoz, 

- a szövetkezetek jövője és a jövő fogyasztási formái, lehetséges együttműködési 

formák a fogyasztókkal 

 

Ami a JA szervezeti és működési reformját illeti, az elnök szerint számos kérdésre keresnek 

választ, így például: 

- nem túl szigorúak-e a jelenlegi belső működési szabályok, 

- kell-e változtatni a jelenlegi, 35 éves életkori határon, 

- milyen hosszú időre válasszanak meg egy-egy tisztviselőt (jelenleg egy ciklus két év), 

- hányszor lehessen egymást követően újraválasztani valakit ugyanarra a posztra, 

- szükség van-e a működési rendszer részleges „decentralizációjára” és a regionális szint 

erősítésére? 

Nagyon komoly feladat a minél képzettebb és hatékonyabb érdekképviseleti tisztségviselők 

beiskolázása és kinevelése, a minél eredményesebb szakszervezeti munka érdekében pedig 

prioritást élvez a helyettesítői rendszer működési és főleg finanszírozási hátterének 

megteremtése és folyamatos biztosítása. (Az országos mezőgazdasági fejlesztési alapból – 

CASDAR – minden érdekképviselet reprezentativitásával arányos forrásokra jogosult, amiből 

a szakszervezeti vezetőket hivatalos elfoglaltságaik alatt a gazdaságukban helyettesítők bérét 

fizetik.) 
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