
 

Joan Baxter

Nagy a külföldi érdeklődés már nemcsak Afrika nyersanyagai és kőolaja, de termőföldjei iránt is. A földrész vezetői és
különböző hatóságai a legátláthatatlanabb megoldásokkal már több millió hektár művelhető földterületet játszottak
át külföldiek kezére. Az élelmiszeripari óriásvállalatok és egyes közel-keleti és ázsiai államok számos megvalósításra
váró projektjei a helyi társadalmat, a mezőgazdasági termelést és a természeti egyensúlyt is fenyegetik.

2009. november 18–19-én gyűltek össze a londoni Queen
Elisabeth II. konferenciaközpontban Sierra Leone brit
finanszírozói. A szónoki emelvényről Anthony Blair
ex-miniszterelnök – akinek Afrikáért Alapítványa az
esemény fő támogatója és szervezője volt – arra buzdította a
résztvevőket, hogy vegyenek földet Sierra Leonéban, ahol
szavai szerint „művelhető területek hektármilliói állnak
rendelkezésre”[i]. Nagy lelkesedésében Blair megfeledkezni
látszik arról a több millió helyi lakosról, akik az ottani
földeken termelt élelmiszerből élnek.

A magas nyereség reményében számos bank, befektetési
alap, óriás iparvállalatok, de államok és milliárdos
magánszemélyek is hatalmas mezőgazdasági farmokat
akarnak létrehozni Afrikában, ahol az iparosított
mezőgazdaság, monokultúrás rendszerben, majdnem teljes
egészében exportra szánt élelmiszert és bio-üzemanyagot
termel majd. A földeket vagy felparcellázva adják el, vagy
hosszú távú bérleti szerződéseket kötnek, amit úgy állítanak
be, mintha a pénzügyi befektető és az adott ország
kölcsönösen előnyös fejlesztési program keretében kötne
szerződést.

Ezt az álláspontot védelmezi és támogatja többek között a Világbank-csoport egyik tagja, a Nemzetközi Pénzügyi Társaság
(IFC)[ii], az ENSZ szakosított intézete, a Nemzetközi Mezőgazdaságfejlesztési Alap (IFAD), és a vezérigazgató Jacques
Diouf kezdeti tartózkodása ellenére – aki az egészet „neokolonizmusnak, a gyarmatosítás új formájának” minősítette –
mára már az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO is.

 

A törzsi vezetők cinkos együttműködése

 

Több konkrét eset is mutatja micsoda vásár és kiárusítás zajlik jelenleg Afrikában.  Kína például a Kongói Demokratikus
Köztársaságban 2,8 millió hektáros koncessziót szerzett magának, ahova a világ legnagyobb pálmaültetvényét telepíti[iii].
Philippe Heilberg, a New York-i befektetési alap, a Jarch Capital elnök-vezérigazgatója és az amerikai óriásbiztosító, az AIG
korábbi képviselője, Paulino Matip hadúrtól bérel egy földbirtokot,  melynek nagyságáról nincs pontos adat, de 400 ezer és 1
millió hektár közöttire becsülik, Szudán déli részén.[iv] Nemrégiben pedig Kongó–Brazzaville ajánlott fel tízmillió hektárt az
ország értékes esőerdejéből több dél-afrikai élelmiszeripari óriásvállalatnak –  mindezt annak ellenére, hogy az esőerdők
védettek.

 

Múlt novemberben Mohammed Ali Al-Amoudi etióp származású szaúdi üzletember Etiópiában az ötven legnagyobb szaúdi
vállalat részére fórumot rendezett, ahol a téma a „kizárólag exportra termelő mezőgazdasági üzemek telepítése” volt.[v]
Ugyanakkor az indiai Sai Ramakrishna Karuturi, akinek mezőgazdasági-élelmiszeripari óriásvállalata az agroóriás Cargill
versenytársa, azt hirdeti magáról, hogy övé a fekete kontinens legnagyobb „földbankja”, mely többek között Etiópiában
található[vi]. Miközben Etiópia szárazságtól szenved és az ország rendre élelmiszersegélyre szorul, a kormány már
engedélyezte egy 600 000 hektárnyi terület eladását, és jelenleg is további 3 millió hektárt készül piacra dobni.[vii]

Sok afrikai államfőt csábít az az ötlet, hogy masszív élelmiszerexporttal oldja meg a rendszeres éhínséget és krónikus

http://magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkuj...

16 / 54 2010.09.06. 16:39



munkanélküliséget. Őket nevezetesen az IFC (International Finance Corporation), vagyis tulajdonképpen a Világbank
támogatja. A „kedvező üzleti környezet” megteremtése érdekében az IFC az érintett országokban befektetésösztönző
ügynökségeket létesített. Az ügynökségek célja a befektetők támogatása, de legfőképp a vállalkozási szabadságot korlátozó
tényezők kiküszöbölése. Ilyen korlátnak számít például az adók és a különféle helyi – munkajogi, emberi jogi,
környezetvédelemi – rendelkezések és maga a nemzeti szuverenitás is.

A földek kiárusítása mellett leggyakrabban felhozott érv a művelés alá vont területek nem megfelelő kihasználtsága. Pedig a
parlagon heverő földek és ugarok biztosítják a talaj és a környező folyók regenerálódását. Másrészt az őslakosság pont
ezekből az erdőkből és „nem megművelt” földekből használ fel  sok és sokféle természeti kincset – élelmiszert, gyapotot,
olajos magvakat, gyógynövényeket és fűszereket.

 

A washingtoni székhelyű Nemzetközi Élelmiszerpolitikai Kutatóintézet (IFPRI) becslése szerint – összesen harminc
országban, de zömében Afrikában – az elmúlt két évben közel húszmillió hektár termőföldet adtak el vagy adtak bérbe
hosszú távra, harminctól-száz éves időszakra. A Grain egy olyan non-profit NGO, amely próbálja nyomon követni a
különböző megállapodásokat, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szerződések olyan titokban és olyan gyorsasággal
köttetnek, hogy szinte lehetetlen róluk pontos információkat szerezni.[viii]

 

Gyakran a legmagasabb szinten kötött szerződéseket is úgy kell kierőszakolni, és végül zárt ajtók mögött, teljes titoktartás
mellett írják alá a megállapodást – természetesen a törzsi vezetők cinkos együttműködésével. A helyi rendszerben ezek a
tradicionális főnökök a termőföld őrei, akik sokszor nevetséges összegekért, például a befektető ültetvényén egy alulfizetett
állásért is hagyják magukat megvesztegetni.

 

A Perzsa-öböl gazdag országai, ahol sosem volt elég művelhető terület, viszont biztosítani akarják a lakosság biztonságos
élelmiszerellátását, ill. más ázsiai országok jelentik a „piaci kereslet” döntő részét. A pénzügyi befektetők és a nagyvállalatok
viszont főleg bioetanolt állítanak elő élelmiszerből (cukornádból, pálmaolajból, manókiából, kukoricából) és a helyi
„energiaültetvényeken” a jathropa curcas-ból, magyarul purgódióból, melyet sokan „zöld aranynak” neveznek, ugyanis a
belőle előállított olaj tulajdonságai nagyon hasonlítanak a dízelolajéra. És mindez Afrikában: azaz csupa olyan országban,
melynek lakosai állandó harcot vívnak az éhínséggel, és a növekvő vízhiány és a klímaváltozás – bár nem ezek az országok
felelősek e kedvezőtlen változásokért – egyre reménytelenebbé teszik az élelmiszer-biztonság elérését.

Az óriás földterületek felvásárlása várhatóan tovább rontja majd a természeti egyensúly helyzetét is. A kistermelők, akik
hagyományos termelési kultúrában termelik meg és biztosítják a földrész élelmiszerellátását, a növények széles  skáláját
termesztik, és ily módon hozzájárulnak a biodiverzitás fenntartásához.[ix] Őket napról-napra egyre inkább fenyegetik az
élelmiszeripari óriásvállalatok és a monokultúra, melyet ez utóbbiak szorgalmaznak. (Lásd keretes írásunkat).

 

Az élelmiszer-világválság felgyorsította az afrikai földek iránti keresletet, a „piac” lerohanását. Pedig a Földön élő több
milliárd alultáplált ember nem az élelmiszerhiány miatt nem tud megfelelően táplálkozni, hanem mert vagy nem jut hozzá
vagy nem tudja azt kifizetni. Az élelmiszerek ára 2008-ban foylamatosan emelkedett. Az európai országok és az USA
bioüzemanyag-keresletének megnövekedése erős spekulációs hullámot váltott ki, és ez aránytalan áremelkedést okoz az
alapvető élelmiszerek körében. Érdemes megjegyezni, hogy bár egyáltalán nem biztos, hogy a bioüzemanyagok hatékonyan
meg tudják állítani a klímaváltozást, viszont – részben legalábbis – okai a termőföldek külföldi felvásárlásának. Az
események alakulásában a pénzügyi válság is szerepet játszott, mivel a 2008. szeptemberi krach után a pénzügyi körök új,
biztos és igen rentábilis tőkebefektetések után kutattak. Szerintük „a föld biztos tőkebefektetés, biztosabb, mint az
arany[x]”.

 

Olivier De Schutter, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában az élelmezési-jog kérdésének biztosa, sajnálatát fejezte ki amiatt,
hogy az afrikai vezetők a helyi parlamentek jóváhagyása nélkül írják alá ezeket a szerződéseket, ráadásul a különböző
országok egymással versenyeznek, ahelyett, hogy közösen alakítanák ki a külföldi befektetőkre vonatkozó feltételeket,
melyek országaik érdekét szolgálnák: ilyen például az infrastruktúra-fejlesztés, vagy a termés legalább felének értékesítése a
helyi piacon. „Amikor az élelem hiánycikk, a befektető egy gyenge államot keres, amely nem állít fel szigorú szabályokat”,
kommentálta cinikusan Philippe Heiberg, a New York-i Jarch Capital befektetési alap elnöke.[xi]

Eközben több afrikai szervezet megpróbálta már hallatni a hangját. Az egyik ilyen társaság a COPAGEN (Coalition pour la
Protection du Patrimoine Génétique Africain), egy tudósokat és földműves-szakszervezeteket tömörítő pánafrikai koalíció,
mely annak érdekében lép fel, hogy az afrikai kistermelők továbbra is saját vetőmagjukat használhassák, és az országok

http://magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkuj...

17 / 54 2010.09.06. 16:39



megőrizhessék szuverenitásukat a lakosság élelmezésügyi kérdéseiben. 2009. október 17-én Afrika-szerte huszonhét helyi
civil szervezet tiltakozó levelet írt alá, melyben felszólították a kontinens vezetőit, hogy vessenek véget az nagyipari
mezőgazdaság támogatásának. Választ még mind a mai napig nem kaptak.

 

Igaz, hogy sok mezőgazdasági földfelvásárlási művelet még csak a tervezés fázisában van, de egy „projekt” lényege az, hogy
a tervek megvalósuljanak. Márpedig ezeknek a földeknek nagy mennyiségben történő, kizárólag pénzügyi spekulációs
célzatú felvásárlása magában hordozza a környezeti katasztrófa, a politikai káosz  és konfliktusok, ill. mindezidáig ismeretlen
mértékű éhínség csíráját. A tavaly novemberben Rómában megtartott élelmiszerbiztonsági csúcstalálkozón a FAO
bejelentette, hogy az UNCTAD-dal (az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Szervezete), az IFAD-dal (Nemzetközi
Mezőgazdaság-fejlesztési Alap) és a Világbankkal közösen egy „magatartáskódex” kidolgozásán fáradoznak, mely a külföldi
befektetők számára állítana fel szabályokat. Egy ilyen nemzetközi szabályozás ugyan elősegíthetné a „felelős”
mezőgazdasági befektetéseket – azonban mégis nagyon halovány kötelezettségvállalást sejtet.

Pedig létezik megoldás. A mikrohitel-rendszer támogatása, az úthálózat fejlesztés a kistermelők és a helyi piacok hasznára, a
biodiverzitás, a termékfeldolgozási és -tárolási mezőgazdasági technológiákkal kapcsolatos szakképzések beindítása,
valamint a helyi munkaerőt elértéktelenító import kiváltása, mind-mind olyan beruházás lenne, amely segítené Afrika
mezőgazdasági fejlődését és lakosságának boldogulását.

Joan Baxter – a szerző, etnológus a „Dust from our eyes – An unblinkered look at Africa” című könyv szerzője [Wolsak
and Wynn Publishers Ltd., Hamilton, Ontario/Kanada, 2008.]
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Az Addax Bioenergy esete Sierra Leonéval
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Nem etalon. Etanol.

 

Nevezzük őt Theresa Kargbonak. Theresa Belső–Sierra Leone huszonöt falvában élő kistermelők tanácsadója. A
gazdálkodók errefelé rizst, maniókát és zöldségeket termesztenek. Theresa, ahogy átvágunk a földeken, menet közben
sorra üdvözli tanácsadó-csoportja tagjait. Adama épp maniókát ültet, miközben elmondja, hogy a termésből származó
jövedelemből él magatehetetlen férjével, és  ebből fedezik három gyermekük iskoláztatási költségeit is. Charles a késő
délutáni forróságban a mezőről jön; ő is az aprócska földjén megtermelt élelmiszernek köszöhetően tudja iskoláztatni
három gyermekét.

 

Theresa attól fél, hogy jövőre Adama és Charles – miként az itteni földművesek nagy többsége – nem fogja tudni
művelni a földjét. Megváltozik az élet – úgy tűnik mindörökre. A svájci Addax Bioenergy vállalat a kormánytól mintegy
20.000 hektár cukornád termesztésre vonatkozó koncessziót szerzett azzal a céllal, hogy európai piacra etanolt állítson
elő. A projekt Andrew Turay menedzser információi szerint száz éves futamidejű. Az Addax Bioenergy az Addax &
Oryx leányvállalata, melynek élén a svájci pénz- és olajmágnás Jean-Claude Gandur áll, aki a Forbes magazin listáján a
701.

 

A 200 millió eurós etanol-projektet az Európai Beruházási Bank és az Afrikai Fejlesztési Bank támogatja. Három
kiegészítő projektről is tárgyalnak óriás fenyőerdők telepítése céljából. A vállalkozás Ernest Bai Koroma államelnök és
magángazdasági tanácsadója Oluniyi Robbin-Coker teljeskörű támogatását élvezi. Sierra Leone az ENSZ Emberi
Fejlettségi Indexén (HDI) hátulról a harmadik. Tizenegy év polgárháború után, mely csak 2002-ben ért véget, az ország
még mindig azzal küzd, hogy lakosai élelmiszer-ellátását saját hatáskörébe szerezze vissza.

 

Az Addaxnak el kellett készítenie egy ún. Környezetvédelmi, Szociális és Egészségügyi Hatásvizsgálatot (Environmental,
Social and Health Impact Assessment, ESHIA) [i]. A tanulmányban a bérbe veendő föld „ alacsony minőségű
földterületként” szerepel. „Ez egyszerű hazugság” – mondja Theresa Kargbo. „Földjeink rendkívül termékenyek, a
növények trágya nélkül is burjánzanak. Itt aztán minden valódi biotermény.” A nőket, akik a környék földjeit művelik,
még senki sem kérdezte meg, vajon mit szólnak az Addax-tervekhez. Sokan nyugtalankodnak, de mégsem merik
felemelni a hangjukat egy olyan projekttel szemben, mely a legmagasabb szintű vezetők  támogatását élvezi.

 

Az Addax projekt megvalósíthatósági tanulmánya ipari gépekről, kamionokról és gyomirtószer-permetező gépekről is
említést tesz. Ezzel együtt gomba- és rovarirtószerekről és műtrágyáról is beszél. Mindeközben a helyi kistermelők
–finoman szólva – nem tűnnek túl jól tájékozottnak. Mohamed például kivár: majd kiderül, hogy a kemikáliák tényleg
veszélyesek-e.

Adama és vele együtt még sokan mások nem tudják, hogy hamarosan elveszítik  magasföldi manióka- és
paprikaültetvényeiket. Valójában ugyanis ez az a terület, melyet az Addax a cukornádtermesztésre kiválasztott, mivel
Sierra Leone egyik legfontosabb folyója, a Rokel közelében található. A tanulmányból nem derül ki világosan, hogy az
öntözéshez mennyi víz szükséges, ill. mennyi és milyen minőségű szennyvizet vezetnek majd vissza a folyóba.

 

A helyi lakosság „tájékoztatása” Martin Bangura parlamenti képviselő feladata, akit a nagyhatalmú Sierra Leone-i
belügyminiszter, Vincent Kanu, az Addax partnere vett rá a közreműködésre. Elmondása szerint a projekt négyezer
állandó alkalmazottat fog foglalkoztatni. Ennek ellentmondani látszik a már fentebb említett ESHIA-hatásvizsgálat, mely
pontosan megadja, hogy csupán kétezerkétszáz állandó dolgozóra lesz szükség, a többiek alkalmi munkások lesznek.
Jelenleg az Addax 50 személyt alkalmaz a Rokel folyó partja melletti fiatal cukornád- és maniókaültetvények
felügyeletére. Köztük a helyi vezetőt is, aki a koncessziós haszonbérleti szerződést ellenjegyezte. Az ültetvény napi
tízezer leon (1,8 euró) fizetést ajánl. Néhányan ún egészségkárosodásért járó pótlékkal együtt akár havi négyszázezer
leont, alig több, mint 70 eurót is keresnek.

 

Az Addax a Sierra Leone-i kormánynak hektáronként havonta egy euró bérleti díjat fizet. A mezőgazdasági befektetők
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import-vámmentességet és vállalati adókedvezményt élveznek. A régióban senki nem ismeri az ötven–száz évre szóló
bérleti szerződés pontos fetételeit, mely, ha minden igaz, 117 falu érint. Vajon hány családot fognak elköltöztetni? És
hogyan kárpótolják majd őket?

J. B.

 

 

[i] Costal and Environmental Services: Sugar cane to ethanol project (Cukornádból etanol projekt) Sierra Leone,
Környezetvédelmi, Szociális és Egészségügyi Hatásvizsgálat (ESHIA), Grahamstown, Freetown, Sierra Leone, 2009.
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