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Az éhezés okairól
Bizonyos összefüggések olyan lo-

gikusaknak tûnnek, hogy folytonosan
ismétlik, de nemigen kérdõjelezik
meg õket. Ezek közé tartozik az a hit
is, hogy a világméretû éhezést egy-
szerûen le lehetne gyõzni több élel-
miszer elõállításával. A valóság meg-
cáfolja ezt a látszólag rendíthetetlen
logikát. Évrõl évre elegendõ kalória
áll rendelkezésre világszerte, még a
növekedõ emberiség számára is. An-
nak, hogy a vitákat mégis az élelmi-
szerhiányról szóló mese uralja, mély-
séges oka van: a politika és a gazda-
ság sok felelõs személye, de sok
„normális” polgár sem akar szembe-
nézni a világéhezés valódi okaival.

2009-ben kereken 2200 millió ton-
na gabonát termesztettek. Ennek
azonban csak valamivel több mint a
fele állt rendelkezésre közvetlenül
élelmiszerként. Több mint 800 millió
tonna állati takarmányként szolgálta
az USA és Európa, de Kína, India,
Brazília és Indonézia magas húsfo-
gyasztását is. Mivel egy kalória hús
eléréséhez legalább hét kalória gabo-
nát etetnek meg az állatokkal, nagy
mennyiségû élelmiszer megy rá a lu-
xusfogyasztásra. Mindennek tetejébe
növekvõ mennyiségû gabona áramlik
a bioüzemanyagok növekvõ termelé-
sébe. A mennyiség még viszonylag
kicsi, de a bioüzemanyagok robba-
násszerû elterjedése tovább csök-

kentheti a világszerte rendelkezésre
álló élelmiszerek mennyiségét.

Éppígy felelõsek a világéhezésért a
világkereskedelem végzetes struktúrái
és a nagybirtokosok uralma Dél sok
országában. Noha a gazdag országok
kormányai bõségesen támogatják sa-
ját mezõgazdaságukat, az agrárjavak
lehetõ legszabadabb világkereskedel-
mét mozdítják elõ: olcsón akarják él-
vezni a Délrõl jövõ élelmiszereket. Ez
azonban súlyos következményekkel
jár: Dél nagybirtokosai kukoricát és
szójababot exportálnak Északnak, és
szívesebben termesztenek olyan ex-
portgyümölcsöket, mint az ananász,
ahelyett hogy olyan élelmiszereket
termesztenének, mint a köles. Ily mó-
don a helyi lakosság élelmiszert ve-
szít. „Ellenszolgáltatásként” aztán az
európaiak és amerikaiak a fölöslegük-
bõl olcsó – mivel államilag erõsen tá-
mogatott – élelmiszereket szállítanak
Délnek, s ezzel lerombolják a helyi
mezõgazdasági piacokat! (Az odavitt
élelmiszerek különben is csak egy vé-
kony városi réteghez jutnak el.)

A – szinte – szabad világkereskede-
lembõl elsõsorban a nagybirtokosok
húznak hasznot, gyakran óriási föld-
birtokaiknak többnyire mégis csupán
kicsi részét mûvelik meg. Ezzel szem-
ben több mint 600 millió ember szíve-
sen mûvelne földet, de nincs nekik –
vagy csak olyan kicsik parcellák, hogy

azzal nemigen tudják eltartani család-
jukat. Az éhezõk közé tartoznak azok
a számos milliók is, akik a Harmadik
világban vidékrõl a városokba költöz-
nek, és ott éheznek, mivel nem képe-
sek elegendõ élelmiszerhez jutni.

És mintha nem lenne már épp elég
probléma, még a spekulánsok is befu-
rakodnak az élelmiszer-kereskede-
lembe. Az Öböl-menti államok, Kína
és más országok hatalmas földterüle-
teket szereznek meg Afrikában és Dél-
Ázsiában, hogy ott saját szükségletük-
re termesszenek élelmiszert. Nagy tõ-
kebefektetõk óriási területeket bérel-
nek a világ déli részén, mivel tudják
(vagy remélik), hogy az élelmiszerek
hamarosan drágulni fognak. Így nagy
nyereségek kecsegtetik õket.

Tehát nincs élelmiszerhiány. Azért
éheznek egyre többen, mert az ipari
országok jómódú lakói és a küszöb-
országok újgazdagjai egyre több élel-
miszerre tartanak igényt iparosodott
gazdasági- és életstílusuk biztosításá-
hoz. Ilyen feltételek mellett nem segít,
ha egyszerûen több élelmiszert állí-
tunk elõ. Aki le akarja küzdeni a világ-
éhezést, annak meg kell kérdõjeleznie
a gazdagok gazdaságát és életstílusát,
a világkereskedelem struktúráit és Dél
vidéki régióinak hatalmi viszonyait.
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