Το πρόβληµα της φτώχειας και της πείνας

Πώς θα θρέψουµε τον πληθυσµό του πλανήτη χωρίς να κατασπαταλήσουµε τους φυσικούς πόρους;
Μπορούµε να χορτάσουµε χωρίς να διψάσουµε όταν το 80% περίπου της παγκόσµιας κατανάλωσης νερού
προορίζεται για τη γεωργία; Η βιοµηχανοποίηση της γεωργίας (γεωργικά
µηχανήµατα,
λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, βελτιωµένες ποικιλίες κ.λπ.) εξασφαλίζει
µεγαλύτερες
σοδειές αλλά ταυτόχρονα προκαλεί υποβάθµιση του εδάφους και συµβάλλει στο
φαινόµενο
του θερµοκηπίου και στη µείωση της βιοποικιλότητας. Για την εξασφάλιση
καλλιεργήσιµης γης και βοσκοτόπων κόβονται πολύτιµα δάση. Η ποιότητα και η
θρεπτική αξία
των τροφίµων υποβαθµίζονται.
Οι τέσσερις φίλοι
Έξι δισεκατοµµύρια στόµατα
Μετά το
σχόλασµα ο ∆ηµήτρης εισβάλλει πεινασµένος στο φαστόµως, που αυξάνονται διαρκώς,
φουντάδικο για
ένα µεγάλο χάµπουργκερ. Η Μυρτώ βγάζει από την τσάντα
πρέπει να
της ένα σάντουιτς
που δεν πρόλαβε να φάει στο διάλειµµα, µε λαχανικά και τυρί
βιολογικής καλλιέργειας, και η Άννα ξετυλίγει µια σοκολάτα αγορασµένη
χορτάσουν. Ποιες
από το κατάστηµα µε τα προϊόντα δίκαιου εµπορίου. O Bασίλης αγοράζει
λύσεις υπάρχουν;
µια σπανακόπιτα από το διπλανό τυροπιτάδικο.
Μπορεί η βιολογική
Μυρτώ: Αµάν, ρε Τζίµη. Το χάµπουργκερ αυτό κατέστρεψε τα δάση του
Αµαζονίου. Άσε που οι ντόπιοι στις χώρες αυτές πεινάνε. Τους δώσαµε ποτέ τίποτα πίσω
γεωργία, η τεχνολογία και
που πήραµε τη γη τους και τα ωραία τους δάση;
ειδικότερα η βιοτεχνολογία να
∆ηµήτρης: Ποιος µιλάει! Τα βιολογικά, αγάπη µου, είναι για τους άνετους οικονοµικά.
δώσουν λύσεις; Ποιος είναι ο
Είναι ακριβά. Νοιάζεσαι εσύ για τους φτωχούς και πεινασµένους; Η βιολογική γεωργία δεν
µπορεί να θρέψει τον κόσµο. Σε αποστόµωσα πάλι ο µεγάλος!
ρόλος ο δικός µας, των
Άννα: Για κοιτάξτε τι γράφει εδώ. Η σοκολάτα αυτή επιστρέφει στους φτωχούς Βραζιλιάκαταναλωτών; Στο πιάτο µας δε
νους καλλιεργητές κακαόδενδρων ένα δίκαιο εισόδηµα. Το ελεύθερο εµπόριο, ο
διακυβεύεται µόνο η υγεία µας
καπιταλισµός και η παγκοσµιοποίηση φταίνε για τη φτώχεια και την πείνα. Εγώ πιστεύω
στο δίκαιο εµπόριο. Τελεία.
αλλά και το πρόβληµα της
Βασίλης: Η σπανακοπιτίτσα µου είναι λίγο λιγδερή αλλά είναι Η λύση. Ελληνικό σπανάκι
φτώχειας και της πείνας.
και τυρί, ελληνικό πράµα εντελώς. Ούτε κλαδί δέντρου δεν κόπηκε για να
ου

Η διατροφική κρίση του 21
αιώνα.

γίνει ούτε κανένας ιθαγενής πεινάει. Χα.
Άννα: Ναι, το φυτοφάρµακο που έχει το σπαεγώ πόσο ντόπιο είναι.
Οι τέσσερις φίλοι µιλάνε τώρα όλοι µαζί χωρίς να βγάζουνε
πρόσεξαν τον άνθρωπο που έψαχνε στο σκουπιδοτενεκέ.
µισοφαγωµένο χάµπουργκερ.

Οι εξεγέρσεις για την άνοδο των
τιµών των τροφίµων, που
σηµειώθηκαν πρόσφατα σε πολλές χώρες του
στο προσκήνιο ένα
σηµαντικό
πλήττει
της
της
Εµείς…

►Τι τρώµε;
►Τι φαγητά µπορούµε να βρούµε στη λαϊκή ή στο
σούπερ µάρκετ;
►Ρωτήστε τους παππούδες σας αν στην εποχή τους
ήταν διαθέσιµα όλων των ειδών τα τρόφιµα. Τι άλλαξε;
►Ποια φαγητά δεν µπορούµε να αγοράσουµε επειδή
είναι πολύ ακριβά;
►Έχετε ακούσει σε κάποιες περιόδους να ακριβαίνουν
πολύ κάποια είδη τροφίµων; Γιατί γίνεται αυτό;
►Πόσο εξαρτιόµαστε από εισαγόµενα είδη τροφής;
►Με ποιο τρόπο συνδέονται οι καθηµερινές µας
συνήθειες µε την άνοδο της τιµής των τροφίµων;

νάκι, θα σου πω
άκρη και δεν
Ίσως για κάποιο

αναπτυσσόµενου κόσµου, έφεραν
πρόβληµα. Η άνοδος των τιµών των τροφίµων
εκατοµµύρια ανθρώπους που ζούνε στα όρια
φτώχειας. Το φαινόµενο είναι σύνθετο. Οι αιτίες
ανόδου των τιµών, ιδίως των δηµητριακών και του
ρυζιού, που είναι τα βασικότερα είδη διατροφής
της ανθρωπότητας, είναι πολλές:
►Τα ακραία καιρικά φαινόµενα λόγω της
κλιµατικής αλλαγής, η λειψυδρία και η
υποβάθµιση εδαφών, που συµβάλλουν στη
µείωση της
παραγωγής
αγροτικών
προϊόντων σε
κάποιες περιοχές.

►Η κερδοσκοπία στον τοµέα των διατροφικών

►Η άνοδος
του βιοτικού
επιπέδου σε
χώρες όπως
η Κίνα και η
συνακόλουθη
αύξηση της
κατανάλωσης
κρέατος, που
σηµαίνει ότι ένα
αυξανόµενο ποσοστό
της παραγωγής των
σιτηρών προορίζεται για
ζωοτροφές και όχι για απευθείας
κατανάλωση.

από εισαγόµενα είδη
φυσικών πόρων
κόσµο.
►Οι «ενεργειακές
που αυξάνουν τη
καλαµποκιού).

►Η εξάρτηση των αναπτυσσόµενων χωρών
διατροφής, εξαιτίας της εκµετάλλευσης των
αυτών των χωρών από τον ανεπτυγµένο

καλλιέργειες» για την παραγωγή βιοκαυσίµων
ζήτηση δηµητριακών (κυρίως του

Οι λύσεις...
Προϋποθέτουν µια
µακροπρόθεσµη αγροτική πολιτική που θα
λαµβάνει υπόψη και θα
αντιµετωπίζει όλους τους παραπάνω παράγοντες. Η
τεχνολογία και η βιοτεχνολογία, που εγείρει το ζήτηµα των µεταλλαγµένων προϊόντων (βλ. ενότητα
«Γεωργία»), δεν είναι a priori «καλές ή κακές». Υπάρχουν όµως πολλές παράµετροι που πρέπει να
εξεταστούν, όπως οι πιθανές επιπτώσεις των µεταλλαγµένων προϊόντων στη βιοποικιλότητα, την υγεία και
το περιβάλλον αλλά και ο ρόλος της βιοµηχανίας στην παραγωγή και εµπορική εκµετάλλευση νέων ποικιλιών
που υπόσχονται αντοχή στις ασθένειες και µεγάλη παραγωγή.
Προσπάθειες και κινήµατα όπως της βιολογικής γεωργίας (βλ. ενότητα «Γεωργία») και του δίκαιου εµπορίου
είναι ελπιδοφόρα και προτείνουν µια νέα φιλοσοφία, όχι µόνο για την αγροτική
παραγωγή αλλά και για το πρότυπο ανάπτυξης του κόσµου. Προς το παρόν ωστόσο
δεν µπορούν να αποτελέσουν λύση για τη διατροφική κρίση και τη φτώχεια.
Προβληµατιζόµαστε, ερευνάµε, τοποθετούµαστε, διασαφηνίζουµε τις αρχές και τις
αξίες µας, δραστηριοποιούµαστε και… επιλέγουµε το σωστό πιάτο. Καλή όρεξη!

Συνοδευτικό Υλικό
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►Γράψτε ένα άρθρο στην εφηµερίδα για το πώς συνδέεται το πρόβληµα της πείνας µε τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα.
►Κάντε µια έρευνα µε ερωτηµατολόγιο για τις διατροφικές µας συνήθειες. Τι φαγητά
τρώµε; Ποια από αυτά είναι εισαγόµενα; Ποια είναι πολύ ακριβά;
►Φτιάξτε ένα ενηµερωτικό σποτάκι για το δίκαιο εµπόριο.
►Απεικονίστε το πλέγµα των αιτιών και των αποτελεσµάτων της διατροφικής κρίσης σε
ένα διάγραµµα.
►Βρείτε ένα δηµιουργικό τρόπο να απεικονίσετε το χάρτη των περιοχών που µαστίζονται
περισσότερο από την πείνα και απειλούνται από την κλιµατική αλλαγή.
►Είσαστε µέλος της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Αντιµετώπιση της ∆ιατροφικής Κρίσης.
Προτείνετε µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος σε παγκόσµιο αλλά και σε τοπικό
επίπεδο.
►Ζωντανέψτε ένα ιδανικό στιγµιότυπο για την οικογένεια Χ από την Αιθιοπία, την ώρα
του φαγητού. Πώς το φαντάζεστε;
►Προετοιµάστε για την τάξη το ιδανικό γεύµα από πλευράς µείωσης του αντίκτυπου στις
φτωχότερες χώρες. Ποιες αξίες και ποια φιλοσοφίας ζωής προτείνει το γεύµα αυτό;

αγαθών, οι όροι µε τους
οποίους διεξάγεται το
παγκόσµιο εµπόριο, ο
σκληρός
ανταγωνισµός της
ελεύθερης
οικονοµίας.

