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71 agrárminiszter Berlinben
Szélsőségesek a különbségek a világ országainak mezőgazdasági, élelmiszertermelési lehetőségei
között – a Világbank adatai alapján például
65 olyan országról tudunk, amelyeknek egyszerűen nincs annyi termékeny talajuk, hogy a saját
lakosságukat el tudják látni élelmiszerrel, még optimális esetben sem.
A klímaváltozás és a világ egyre gyarapodó népessége miatt pedig egyre nagyobb a nyomás az
amúgy is szűkösen és egyenetlen eloszlásban rendelkezésre álló erőforrásokon. Hogyan tudna
hozzájárulni a kereskedelem a jobb elosztáshoz? És mit kell tenni, hogy minden ember biztosan
hozzájusson a változatos, ugyanakkor fenntartható módon előállított élelmiszerhez? Ezek voltak a
központi kérdések a berlini Zöld Hét keretében immár 12. alkalommal megrendezett Global Forum
for Food and Agriculture (GFFA) nevű, röviden Global Forumként emlegetett világtalálkozón. A
háromnapos eseménysorozatra 2000 résztvevőt hívott meg a német agrárminisztérium a politika, a
gazdasági élet, a tudomány és a civil szervezetek köréből, és tizenhat szakmai pódiumon folyt a
diskurzus a legégetőbb kérdésekről.
Ahogy az eddigi években, úgy az idén is az agrárminiszterek világtalálkozója volt a fórum
csúcspontja; Julia Klöckner német agrárminiszter 71 kollégáját, valamint 12 nemzetközi szervezet
képviselőjét köszöntötte a találkozón.

Az agrárminiszter-találkozó résztvevői. Középen Julia Klöckner német agrárminiszter, mellette jobbról
Janusz Wojciechowski, az EU mezőgazdasági biztosa
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„Kereskedelem nélkül nem látható el a világ élelmiszerrel” – szögezte le a tanácskozás
megnyitóbeszédében, ugyanakkor annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy fair és átlátható
nemzetközi kereskedelemre van szükség, különben a legkisebb gazdaságok vesztesként kerülhetnek
ki az ügyből.
„A közös standardok megteremtése és a piactorzító agrártámogatások további leépítése érdekében
pedig elengedhetetlen a WTO újbóli megerősítése” – fogalmazott.
Az agrárminiszter-találkozó végén az idén is közleményben fogalmazták meg közös álláspontjukat a
résztvevők. Ebben egyebek között vállalják, hogy ösztönzik az agrártermékek nemzetközi
kereskedelmét, valamint annak fenntarthatóvá tételét. Ennek érdekében le kell bontani a
kereskedelmet korlátozó akadályokat, és minden meg kell tenni, hogy közös standardokkal
dolgozhassanak a szereplők. Helyi, regionális és globális ellátási láncok felépítésével azon kell
dolgozni, hogy a mezőgazdaság is profitáljon a kereskedelemből; és a kisgazdaságokat is be kell
vonni a folyamatba, egyúttal segíteni kell őket a kockázataik csökkentésében – áll a közleményben.
Magyarországot Nagy István agrárminiszter képviselte a Global Forumon. A konferencia szünetében
a közmédiának adott nyilatkozatában úgy kommentálta az elhangzottakat, hogy hazánk "helyzeti
előnyben van", hiszen a lakosságának bő kétszeresét, 20 millió embert tud ellátni élelmiszerrel, és
"nagyon jó úton jár".
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