
 
7. Nemzetközi Kongresszus 

Chengdu, 2017 

Előadó: Polyák Péter kutató 



Főbb témák 

• Klímaváltozás a mezőgazdaságban 

• Afrika: jó megoldások kényszerhelyzetben 

• Biodiverzitás növelése a termesztésben 

• Ősi tudás 

• Tudás átadás, kontinenseken átívelő 
egyetem 

• Műanyagok világméretű problémája 

• Menu for Change kampány 



Remi Ie, Slow Food elnök (Japán) 

„2017 pusztító év volt Japánban, mind a halászok, 
mind a farmerek számára. Az idei esők 
elpusztították Kiusu szigetét. Északon a halászok 
nem tudtak lazacot halászni a megváltozott 
tengeri áramlatok miatt.” 

Klímaváltozás 

Francesco Sottile, Palermoi Egyetem 
(Olaszország) 

„Európában súlyos szárazság volt ezen a nyáron, megszakítva 
özönvízszerű esőzésekkel. Ez a rendkívüli időjárás drámai 
hatással volt a mezőgazdaságra. A klímaváltozást évek óta 
csak az ipari gázkibocsájtással hozzuk összefüggésbe, és csak 
az utóbbi időben kezdtünk tudatára ébredni, hogy az 
agráriparnak és a nagyüzemi állattartásnak mekkora szerepe 
van benne.” 



Mbaye Diongue (Szenegál) 

„Szenegálban a klímaváltozás pusztító következményei 
miatt Bargny és St Louis szigeteket elnyelte a tenger. 
Nekünk, afrikaiaknak és a fejlődő vagy szegény 
országoknak ez a nagy kérdésünk: Megérdemeljük 
mindezt? A mi hibánk? Afrika alig-alig járul hozzá a 
klímaváltozáshoz. Miért nekünk kell szenvednünk? 

Klímaváltozás 

John Kariuki Mwangi (Kenya) 
Slow Food Alapítvány a Biodiverzitásért alelnöke 
 „ Kenyában az állattenyésztő közösségek a leginkább 
sújtottak és kényszerülnek elvándorlásra az elmaradt 
esős évszak miatt. A Slow Food azon dolgozik az egész 
világon, hogy az agroökológia elterjesztésével segítse a 
biodiverzitás védelmét a kisgazdaságok mellé álljon. 
Sok dolgunk van ebben, és a Slow Food nem lehet 
magányos harcos.” 





• A klímaváltozás egyik fő okozója az iparosított 
élelmiszer előállítás és fogyasztás: nagyüzemi 
vegyszerhasználat, monokultúrák terjedése, 
intenzív, nagyüzemi állattenyésztés, 
szállítmányozás, a szezonalitás figyelmen kívül 
hagyása, szemét, túlzott vízfogyasztás, a 
természeti források kizsigerelése. 

• Elő kell mozdítani és 
megerősíteni a mezőgazdaság 
minden olyan formájának 
védelmét, mely harmóniában van 
a környezetünkkel, megőrzi a 
biodiverzitást és a természeti 
erőforrásokat, és újra megerősíti 
a termelők szerepét az 
élelmiszertermelés rendszerében. 

Klímaváltozás 



Afrika kényszerhezetben 
• Kormányok és befektetők vásárolják fel az értékes 

termőföldeket (földrablás) a legszegényebb 
kontinensen. 

• Az agráripar tömegesen termeszti a hibrideket 
(bizonyos országokban GMO-t is), főként exportra, 
kiszorítva a helyi gabonát, műtrágya és rovarirtó 
szerek segítségével. 

• Bár Afrika az üvegházhatású gázoknak 
csak 4%-áért felel, mégis Afrikát sújtja 
leginkább a klímaváltozás: szárazság, 
elsivatagosodás és éhínség. Eltűnik a 
sokszínűség, eltűnnek a hagyományos 
fajták és élelmiszerek. 



Afrika (jó megoldások kényszerhelyzetben) 

• Az Afrika kertjei program folytatása (35 
országban, több mint 2800 közösségi és iskolai 
kert), ezzel terjesztjük az ősi tudást és a 
kisközösségeknek biztosítjuk a jó élelmiszert. 

• Ízek bárkája program, Slow Food Prezídium és 
Earth Market 

• A természeti erőforrások privatizációja 
miatt meg kell erősíteni a helyi 
közösségeket. 

• Kampányok a GMO visszaszorításáért. 



Tiejun Wen, Délnyugati Egyetem dékánja (Kína) 

„ Ahhoz, hogy megbirkózzunk a változásokkal, arra van 
szükség, hogy integráljuk a városokat és a vidéket. A kínai 
rendszer a városi területek fejlesztésére épül és a oktatás 
gyakran nem képes követni a vidék szükségleteit. Fel kell 
ismerni a vidéki lakosság speciális jellegzetességeit, hogy egy 
gazdaságilag fenntartható fejlődés elindulhasson. Három 
alapelv: szolidaritás a termelők jogaiért, gazdasági biztonság és 
a vidéki környezet fenntarthatósága.” 

Új politikai modell 

Alma Rosa Garcés Medina, Nemzeti Autonóm Egyetem (Mexikó) 

„Mexikó dél-keleti részén a trópusi ökoszisztémák helytelen kezelése és a nem 
megfelelő termelési rendszerek alkalmazása súlyos krízist okozott, melynek nem 
csak ökológiai, de gazdasági és szociális hatása is van. A pusztítás 
megakadályozásához új oktatási és termelési politikára van szükség.” 



Nyilatkozat (Chengdu) 

• Harcolnunk kell azért, hogy 
minden egyes ember hozzájusson 
a jó, tiszta és igazságos 
táplálékhoz, de nem állunk meg 
itt. Alapvető jog a tudáshoz való 
hozzáférés. El kell ismerni, hogy 
az akadémiai szintű ismeretekkel 
egyenrangú az ősi tudás. A 
nyilatkozat elutasít minden 
politikai, társadalmi és gazdasági 
kirekesztést és a környezetünk 
megóvását minden 
tevékenységünknél előbbre 
helyezi. 

• A legértékesebb örökségünk a 
sokféleség, mind egyéni, mind az 
egyetemes emberiség szempontjából 
és elutasítunk minden fajta 
egyenlőtlenséget a közjó és a 
lehetőségek elosztásában. 



• Ősi tudás: A bennszülöttek ill. őstermelők a 
biodiverzitás elsőszámú sáfárjai. Évszázadok 
óta ők védik meg ezt a tudást. 

• Alul értékeljük a tudásukat, pedig 
szükségünk van rá a klímaváltozás elleni 
harcban. Védjük meg őket és a kultúrájukat. 

• Teremtsünk lehetőséget arra, hogy 
tanulhassunk tőlük. 

• Segítsük a fiatalságot, hogy tovább vigyék az 
ősi tudást. 

Nyilatkozat (Chengdu) 









Tudás átadás, kontinenseken átívelő egyetem 

• 2004, Pollenzo, Gasztronómiai 
Tudományok Egyeteme, Terra Madre 

• Még mindig nagy a távolság az ősi tudás 
és a hivatalos tudomány között. 

• Az ősi tudás nem kap elég figyelmet, 
elismerést. Népszerűsíteni kell! 

• Iskolai oktatásban erősíteni kell a 
környezeti nevelést, és be kell vonni a helyi 
élelmezést is. 



Műanyagok világméretű problémája 
• 8.3 md tonna műanyagot 

gyártottunk eddig, ebből 6.3 
md tonna már szemét. 
Ennek 9%-át 
újrahasznosítottuk, 12%-át 
elégettük, a maradék 79% 
pedig gyűlik a tengerben, a 
talajban, vizekben stb. 

Környezetvédelem 

• Megesszük vagy megisszuk és nem 
tudjuk, mit okoz a szervezetünkben. A 
műanyag csomagolót egyszer használjuk 
és utána eldobjuk! 



Menu for Change kampány 

• A Menu For Change, mely 
összeköti az élelmiszert a 
klímaváltozással. Mindannyian 
tehetünk a változásért azzal, 
hogy mit eszünk. 

• A mezőgazdaság a teljes gázkibocsájtás 
21%-áért felelős (FAO 2015), energia 
szektor: 37%, közlekedés: 14%, ipar: 
11%. A mezőgazdaságon belül mintegy 
40%-ot tesz ki a nagyüzemi 
állattartásból származó metán. Az 
elmúlt 30 évben megduplázódott a 
távolság, amit az élelmiszerek 
megtesznek, mire eljutnak az 
asztalunkig. 

• Egyél helyit! (okt. 16- nov.5.) 
• Hetente kétszer főzz helyben előállított 

alapanyagokból 
• Hetente egyszer vásárolj termelői piacon 
• Csak szabadtartású állat húsát egyed 
• Ne vásárolj 320 km-nél távolabb előállított 

élelmiszert 

 



Köszönöm a figyelmet! 


