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Πρόλογος
Η αλλαγή του κλίµατος εξελίσσεται στη µεγαλύτερη απειλή που υπήρξε ποτέ
για την επιβίωσή µας. Υπάρχει σχετικά µεγάλη ενηµέρωση και ετοιµότητα για
κάποιες από τις χειρότερες εκποµπές σε τοµείς όπως η βαριά βιοµηχανία και οι
µεταφορές, αλλά ένας από τους πιο καταστροφικούς συντελεστές της αλλαγής του
κλίµατος, λάµπει αξιοπρόσεκτα δια της απουσίας του από τη δηµόσια συζήτηση: η
βιοµηχανία τροφίµων.
Ό,τι τρώµε αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της επίδρασης µιας µέσης
Σουηδικής οικογένειας στο κλίµα. Οι αριθµοί για την υπόλοιπη Ευρώπη είναι
σχεδόν οι ίδιοι. Κάποια είδη τροφίµων προκαλούν µερικές φορές µεγαλύτερη
ζηµιά από άλλα: το κρέας, για παράδειγµα. Το φθινόπωρο του 2006, ο
Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) παρουσίασε τη
«Livestock’s Long Shadow», µια έκθεση 400 σελίδων για την κτηνοτροφία και την
κλιµατική αλλαγή. Σύµφωνα µε την έκθεση, η βιοµηχανία κρέατος και η εκτροφή
ζώων, συνεισφέρουν στο 18% των συνολικών εκποµπών των αερίων του
θερµοκηπίου. Ο FAO αναφέρει ότι στην πραγµατικότητα αυτό έχει µεγαλύτερο
αντίκτυπο, από ότι όλες µαζί οι επίγειες µεταφορές του πλανήτη.
Η παρούσα έκθεση εξετάζει την επίδραση της συνεχώς αυξανόµενης
κατανάλωσης κρέατος στην αλλαγή του κλίµατος, και το ρόλο της Ε.Ε σε αυτό.
Αποκαλύπτουµε επίσης πώς η Σουηδική κυβέρνηση στη χώρα της, δίνει την εντύπωση ότι
εργάζεται για να σταµατήσει τις επιδοτήσεις των εξαγωγών προϊόντων κρέατος,
ενώ στις Βρυξέλλες δίνει την υποστήριξή της για αυξήσεις στο ίδιο ακριβώς θέµα.
Χωρίς να υποστηρίζουµε ότι έχουµε όλες τις απαντήσεις, προσφέρουµε τις
απόψεις µας σε µια συζήτηση η οποία, µαζί µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου,
είναι ένα από τα πιο σηµαντικά ερωτήµατα για το µέλλον µας: Τι θα κάνουµε µε
τα παγκόσµια σιτηρά και ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος να
χρησιµοποιήσουµε την παγκόσµια καλλιεργήσιµη γη; Η κλιµατική αλλαγή
προβλέπεται να φέρει µια τεράστια ζήτηση για σιτάρι, καλαµπόκι, και άλλα
σιτηρά για την παραγωγή βιοκαυσίµων. Και αυτό µας επαναφέρει στην παραγωγή
κρέατος.
Πάνω από το ένα τρίτο της σοδειάς των σιτηρών γίνεται ζωοτροφή. Είναι
λογικό; Γιατί να µην παράγουµε λιγότερο κρέας και να µην εκτρέφουµε λιγότερα
ζώα, και έτσι να έχουµε περισσότερα σιτηρά για να τραφούν περισσότεροι
άνθρωποι και να έχουµε ακόµα και πλεόνασµα για βιοκαύσιµα ;
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Κλείνουµε αυτή την έκθεση µε κάποια συγκεκριµένα αιτήµατα που µπορούν να
υποβληθούν σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ε.Ε: Να καταργηθούν οι
επιχορηγήσεις κρέατος, να αφήσουµε το κρέας να επωµιστεί το δικό του
περιβαλλοντικό κόστος και να εργαστούµε για να κάνουµε τη σύγχρονη φυτική
τροφή φθηνότερη.
Όπως λέει και η ερευνήτρια Annika Carlsson-Kanyama στην έκθεση, “Οι
άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν πως ότι τρώµε είναι ένα πολύ σηµαντικό
περιβαλλοντικό ζήτηµα.” Ακριβώς. Η σηµερινή υπέρµετρη παραγωγή κρέατος δεν
επωµίζεται το περιβαλλοντικό της κόστος. Ας χτίσουµε λοιπόν τα θεµέλια µιας
περιβαλλοντικά φιλικής και αειφορικής κατανάλωσης τροφίµων.
Ο αγώνας ενάντια στην κλιµατική αλλαγή αρχίζει εδώ και τώρα, στο τραπέζι
του δείπνου µας.
Στοκχόλµη, Μάιος 2007
Jens Ηolm
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, GUE/NGL,
Σουηδικό Αριστερό Κόµµα

http://www.jensholm.se/english

Υ.Γ. Απαντώντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επερώτησή µου (24 Απριλίου
2007, H-0198/07), αναγνωρίζει ότι η παραγωγή κρέατος έχει αρνητική επίδραση
στην αλλαγή του κλίµατος. Αυτό είναι θετικό. ∆υστυχώς, η Επιτροπή δεν θεωρεί
ότι πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα µέτρα. Είναι φανερό ότι η συνεχής πίεση και η
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης είναι απαραίτητα.
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Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια η υπερθέρµανση του πλανήτη βρίσκεται στο µυαλό όλων.
Σήµερα λίγοι αρνούνται το γεγονός, ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου προκαλείται από
την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η µέση θερµοκρασία της επιφάνειας της γης
φαίνεται ότι έχει ανέβει κατά 0.6°C από το τέλος του 18001. Αλλά για τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, το φαινόµενο του θερµοκηπίου έχει να κάνει σχεδόν
αποκλειστικά µε παράγοντες όπως οι εκποµπές καυσαερίων από τις εξατµίσεις και
η βιοµηχανική µόλυνση. Πολύ λίγοι αναφέρουν τις συνέπειες της κτηνοτροφικής
βιοµηχανίας στο κλίµα. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι να εξετάσουµε καλύτερα,
πώς η χρήση των ζώων στην παραγωγή τροφής επιδρά στο περιβάλλον και στη
χρήση των ενεργειακών πόρων του πλανήτη. Με αφετηρία αυτές τις επιδράσεις,
υπάρχει λόγος να εξετάσουµε ποια πολιτική εφαρµόζεται σε επίπεδο Ε.Ε – σε
σχέση µε το τι πρέπει να γίνει – για να αλλάξει η κατάσταση.
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Τα παγκόσµια προβλήµατα
της βιοµηχανικής κτηνοτροφίας
Πιο ένοχη για το κλίµα κι από τον τοµέα µεταφορών
Η χρήση ζωικών προϊόντων στη διατροφή µας αυξάνεται µε
ανησυχητικούς ρυθµούς παγκοσµίως. Η αύξηση του πραγµατικού
εισοδήµατος και του πληθυσµού, σε συνδυασµό µε την αλλαγή των
διατροφικών συνηθειών, ανέβασαν στα ύψη τη ζήτηση για ζωικά προϊόντα.
Σε σύγκριση µε τη δεκαετία του 1950, η παγκόσµια κατανάλωση κρέατος
έχει πενταπλασιαστεί. Και ως το 2050 προβλέπεται να έχει
υπερδιπλασιαστεί σε σχέση µε τα επίπεδα του 1999– από 229 εκατοµµύρια
τόνους σε 465 εκατοµµύρια τόνους. Αντίστοιχα, η παγκόσµια κατανάλωση
γάλακτος κατά την ίδια περίοδο, αναµένεται να αυξηθεί από 580 σε 1043
εκατοµµύρια τόνους2.

Συνολική κατανάλωση κρέατος στις αναπτυσσόµενες και
ανεπτυγµένες χώρες, µε εκτιµώµενη µελλοντική κατανάλωση (σε
εκατοµµύρια τόνους)3
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Κατά κεφαλή κατανάλωση κρέατος σε αναπτυσσόµενες και
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Οι συνέπειες αυτής της αυξανόµενης κατανάλωσης δεν είναι ασήµαντο
ζήτηµα. “Ο τοµέας της κτηνοτροφίας προβάλει ως ένας από τους δύο ή
τρεις πιο σηµαντικούς παράγοντες στα πιο σοβαρά περιβαλλοντολογικά
προβλήµατα, σε κάθε κλίµακα, από τοπική ως παγκόσµια,”4 σύµφωνα µε
την πιο πρόσφατη έκθεση του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών (FAO) σχετικά µε τις επιπτώσεις της κτηνοτροφικής
βιοµηχανίας στο περιβάλλον, µε τίτλο Livestock’s Long Shadow.
Και έχουν πολλά στοιχεία για αυτήν την δήλωση.
Πρώτα απ’ όλα, η κτηνοτροφική βιοµηχανία έχει γίνει σηµαντική πηγή
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
Όταν πρόκειται για εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, οι περισσότεροι
άνθρωποι σκέφτονται τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Και
αντίστοιχα µε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα το πρώτο πράγµα που
έρχεται στο µυαλό µας είναι η καύση των ορυκτών καυσίµων, για
παράδειγµα στον τοµέα των µεταφορών. Ακόµα και οι άνθρωποι και τα
ζώα εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα όταν εκπνέουν, αλλά αυτές οι
εκποµπές συνήθως απορροφούνται από τη χλωρίδα του πλανήτη. Η
απλουστευµένη εικόνα είναι ότι αυτές οι εκποµπές είναι µέρος του
βιολογικού κύκλου, ενώ οι εκποµπές από την καύση ορυκτών καυσίµων
προκαλούν καθαρή αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην
ατµόσφαιρα. Αλλά όταν πρόκειται για τις συνολικές εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου από την κτηνοτροφία, η εικόνα γίνεται πιο περίπλοκη.
Ξεκινώντας, ακόµα και ο τοµέας της κτηνοτροφίας είναι σηµαντική πηγή
καθαρών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Μεταξύ άλλων, έχει να
κάνει µε το γεγονός ότι τα δάση που στο παρελθόν απορροφούσαν το
διοξείδιο του άνθρακα, έχουν κοπεί για να κάνουν χώρο για βοσκοτόπια
και χωράφια για την καλλιέργεια σπόρων για ζωοτροφή. Σύµφωνα µε την
έκθεση για τις Αιτίες Αποψίλωσης του Βραζιλιάνικου Αµαζονίου (Causes
of Deforestation of the Brazilian Amazon), που εκδόθηκε από την
Παγκόσµια Τράπεζα το 2004, το 88% της αποψιλωµένης επιφάνειας στον
Αµαζόνιο ίσως να έχει µετατραπεί σε βοσκοτόπια για την κτηνοτροφία.5
Υπολογίζεται ότι περίπου το 9% των παγκόσµιων εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα από ανθρώπινη δραστηριότητα, προέρχεται από την
κτηνοτροφία, παρότι οι αριθµοί δεν είναι ακόµη οριστικοί.6
Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι οι ζωοτροφές που χρησιµοποιούνται
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στην κτηνοτροφία µεταφέρονται σε µεγαλύτερες αποστάσεις. Αυτό οδηγεί
σε µεγαλύτερη χρήση ορυκτών καυσίµων, που αυξάνουν επιπλέον τις
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.
Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι το µοναδικό αέριο θερµοκηπίου. Το
Πρωτόκολλο του Κιότο7 κατονοµάζει ακόµα πέντε σηµαντικά αέρια του
θερµοκηπίου, η εκποµπή των οποίων πρέπει να ελαττωθεί. ∆ύο από αυτά
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ότι αφορά την επίδραση της κτηνοτροφικής
βιοµηχανίας στο περιβάλλον: το µεθάνιο και το νιτρώδες οξείδιο.
Το µεθάνιο (CH4) είναι ένα αέριο, το οποίο ανά µονάδα βάρους, έχει
επίδραση στην υπερθέρµανση του πλανήτη 23 φορές ισχυρότερη από
αυτή του διοξειδίου του άνθρακα.8 Τα τελευταία 200 χρόνια, τα επίπεδα
µεθανίου στην ατµόσφαιρα έχουν διπλασιαστεί από 0.8 σε 1.7 µέρη ανά
εκατοµµύριο κατ’ όγκο. Το 35% ως 40% των παγκόσµιων εκποµπών
µεθανίου που αποδίδονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, προέρχεται από
τη διαδικασία πέψης των ζώων εκτροφής.9
Τα ζώα εκτροφής, δηλαδή τα βοοειδή, τα πρόβατα και οι γίδες παράγουν
σηµαντικές ποσότητες µεθανίου µέσω της πέψης.10 Μια αγελάδα εκτιµάται
ότι παράγει κατά µέσο όρο 600 λίτρα µεθανίου την ηµέρα.
Το νιτρώδες οξείδιο (N2O), που αποκαλείται επίσης ιλαρυντικό αέριο
(laughing gas), έχει ακόµα µεγαλύτερη επίδραση στο κλίµα: 296 φορές
µεγαλύτερη από αυτή του διοξειδίου του άνθρακα για µια περίοδο
µεγαλύτερη των 100 ετών.11 Το νιτρώδες οξείδιο µπορεί να πάρει
διάφορες µορφές όταν το άζωτο αντιδρά µε το οξυγόνο. Η κτηνοτροφία
παράγει τεράστιες ποσότητες αζώτου, που µπορεί να µετατραπεί σε
νιτρώδες οξείδιο. Συνολικά, η κτηνοτροφία είναι υπεύθυνη για τα δύο
τρίτα όλων των εκποµπών νιτρώδους οξειδίου που προκαλούνται από την
ανθρώπινη δραστηριότητα.12
Το άζωτο απελευθερώνεται από τα λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται για
την καλλιέργεια των σπόρων για ζωοτροφές. Απελευθερώνεται επίσης από
τα ούρα και τα περιττώµατα των ζώων, καθώς και από την κοπριά που
αποθηκεύεται. Ο FAO εκτιµά ότι θα δούµε σηµαντική αύξηση σε εκποµπές
αυτού του είδους από την κτηνοτροφία στο µέλλον.
Εκείνοι που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το πρόβληµα µπορεί να
αναρωτιούνται πώς γίνεται τα ζώα να ανεβάζουν τόσο τις ποσότητες
νιτρώδους οξειδίου. Ο Stefan Wirsenius, PhD στην περιβαλλοντολογική
επιστήµη στο Ινστιτούτο για την Ενέργεια και το Περιβάλλον (Institution
for Energy and Environment) του Πανεπιστηµίου Τεχνολογίας του
Τσάλµερς (Chalmers University of Technology) στο Γκέτεµποργκ,
απάντησε σε αυτό καθώς και σε άλλα ερωτήµατα:
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“Το άζωτο που σχηµατίζει το αέριο του θερµοκηπίου νιτρώδες οξείδιο,
βρίσκεται κανονικά στη βιοµάζα, πρωτίστως µε τη µορφή πρωτεϊνών.
Όταν όµως τα µηρυκαστικά τρώνε αυτές τις πρωτεΐνες, µεγάλη ποσότητα
αζώτου βγαίνει από τα περιττώµατα και τα ούρα τους. Η µορφή του
αζώτου που εξέρχεται από τα ζώα αντιδρά ευκολότερα, και µέρος της
µετατρέπεται σε νιτρώδες οξείδιο.”

Με ποιο τρόπο τότε τα µηρυκαστικ ζώα εκτροφής
καταστρέφουν το περιβάλλον περισσότερο από τα ζώα που ζουν
και γεννούν στην άγρια φύση;
“Πρώτα απ’ όλα, δεν υπάρχουν τόσα µηρυκαστικά στην άγρια φύση
όσα εκτρέφουµε για την παραγωγή κρέατος και γάλακτος. ∆εύτερον, τα
άγρια ζώα ζουν περισσότερο εξαπλωµένα. Η κοπριά απλώνεται σε µεγάλες
εκτάσεις και στεγνώνει σχετικά γρήγορα. Η πλούσια σε άζωτο
κτηνοτροφική κοπριά από την άλλ η, αποθηκεύεται συχνά σε µια
περιορισµένη περιοχή και ανεβάζει σε µεγάλο βαθµό την ποσότητα του
αερίου.
Επίσης, οι ζωοτροφές που δίνονται στην κτηνοτροφία, στο µεγαλύτερο
µέρος τους, περιέχουν περισσότερες πρωτεΐνες από όσες µπορεί να
απορροφήσει ένα ζώο, εν µέρει γιατί κάποια από τα αµινοξέα δεν είναι
σχεδιασµένα να απορροφούνται από τα ζώα. Αρκετό από το πλεόνασµα
του αζώτου λοιπόν µπορεί να απελευθερωθεί µε τα ούρα και τα
περιττώµατα και να παραχθεί νιτρώδες οξείδιο.”
Σχετικά µε την ένωση του αζώτου που συνθέτει αµµωνία (NH3), οι
παγκόσµιες εκποµπές από την ανθρώπινη δραστηριότητα υπολογίζεται ότι
είναι 47 εκατοµµύρια τόνοι. Το ενενήντα τέσσερα τοις εκατό από αυτούς
προέρχεται από το γεωργικό τοµέα, και 68% των εκποµπών από αυτόν τον
τοµέα προέρχεται από την εκτροφή ζώων. Η εκποµπές αµµωνίας
προκαλούνται όταν εξατµίζονται τα ούρα των ζώων και η υγρασία της
κοπριάς τους. Η µόλυνση από την αµµωνία είναι περισσότερο τοπικό
πρόβληµα από ότι οι εκποµπές µεθανίου, νιτρώδους οξειδίου και
διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία έχουν παγκόσµιο αντίκτυπο.13
Παρόλα αυτά, οι εκποµπές αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήµατα,
συµπεριλαµβανοµένης µεταξύ άλλων και της οξίνισης.
Συνολικά, ο FAO έχει διαπιστώσει ότι η κτηνοτροφική βιοµηχανία
είναι υπεύθυνη για το 18% περίπου των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου που αποδίδονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, που
είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό των επίγειων µεταφορών.14
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Τα χοιρινά και τα πουλερικά που εκτρέφονται από τον άνθρωπο,
παράγουν σηµαντικά λιγότερες εκποµπές θερµοκηπίου από ότι τα
µηρυκαστικά. Όµως ο τοµέας των χοιρινών και των πουλερικών προκαλούν
µε άλλους τρόπους σηµαντικά περιβαλλοντολογικά προβλήµατα. Όταν
εκτρέφονται χοιρινά ή κοτόπουλα πρέπει να αγοράζονται µεγάλες
ποσότητες τροφής υψηλής πρωτεϊνικής αξίας: τα χοιρινά και τα κοτόπουλα
δεν ζουν µε γρασίδι.15
Και αυτό µας φέρνει στο θέµα των συνεπειών της παραγωγής πρωτεϊνικής
τροφής.

Οι εκτάσεις γης γίνονται χωράφια για ζωοτροφές
Για να παράγει κανείς ζωοτροφή πλούσια σε πρωτεΐνες πρέπει να
καλλιεργήσει σπόρους πλούσιους σε πρωτεΐνες. Και αυτό χρειάζεται χώρο.
Πολύ χώρο! Σήµερα, η εκτροφή ζώων καταλαµβάνει το 30% της ξηράς της
γης. Το εβδοµήντα οκτώ τοις εκατό της συνολικής καλλιεργήσιµης
έκτασης (συµπεριλαµβανοµένων διάφορων τύπων βοσκοτόπων)
χρησιµοποιείται µε κάποιο τρόπο για την εκτροφή ζώων. Από την
πραγµατική καλλιεργήσιµη έκταση, το 33% χρησιµοποιείται για την
εκτροφή ζώων.16
Με την αυξανόµενη παραγωγή υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης, πρέπει να
χρησιµοποιηθούν περισσότερες εκτάσεις. Και αυτό συµβαίνει συχνότερα στο
νότιο ηµισφαίριο. Στη Βραζιλία, µεταξύ 1965 και 1997, η καλλιέργεια
σπόρων σόγιας πλούσιων σε πρωτεΐνες αυξήθηκε πενήντα φορές.17
Σήµερα, η Βραζιλία κατέχει το 26% της παγκόσµιας παραγωγής σπόρων
σόγιας.18 Ο κύριος όγκος τους εξάγεται στην Ευρώπη ως ζωοτροφή .
Οι καλλιέργειες σπόρων σόγιας για την παραγωγή κρέατος
καταλαµβάνουν όλο και µεγαλύτερες εκτάσεις στη Βραζιλία. Η φύση έχει
επηρεαστεί αρνητικά από την καταστροφή των τροπικών δασών, τις
σαβάνες, και άλλων πλούσιων σε ποικιλότητα περιοχών και από την
εξάπλωση των χηµικών.
Παρά το γεγονός ότι τα τροπικά δάση καταλαµβάνουν µόνο το 6% της
γης, έχουν τεράστια σηµασία για την ζωή των ζώων και των φυτών. Η
ικανότητα των τροπικών δασών να σταθεροποιούν το διοξείδιο του
άνθρακα είναι, όπως τονίστηκε παραπάνω, σηµαντικός παράγοντας στην
καταπολέµηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Έτσι έµµεσα, ακόµα και
η καλλιέργεια σπόρων για ζωοτροφές ωθεί την κλιµατική αλλαγή.

12

Εξαιτίας περιόδων έντονης βροχόπτωσης, το µαλακό καλλιεργηµένο
χωράφι αυξάνει τον κίνδυνο της διάβρωσης του εδάφους. Εξαντληµένο
καλλιεργήσιµο έδαφος σηµαίνει ότι πρέπει να καθαριστούν νέες εκτάσεις
για να καλλιεργηθούν.
Τα µηρυκαστικά τρώνε µεγαλύτερες ποσότητες ακατέργαστων υλικών
από ότι τα χοιρινά και τα κοτόπουλα, για παράδειγµα τροφή από τη
βόσκηση και αποθηκευµένη χορτονοµή ή σανό. Αλλά η τάση είναι να
τρέφονται ακόµα και αυτά τα ζώα µε µεγαλύτερες ποσότητες ζωοτροφής
µεγάλης πρωτεϊνικής αξίας: παράδειγµα, σπόροι σόγιας. Παλιότερα, στην
Ευρώπη, η κτηνοτροφική βιοµηχανία χρησιµοποιούσε το κρέας και τα
κόκαλα ως τροφή για τα βοοειδή. Αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν παράγοντας
της αρρώστιας των τρελλών αγελάδων. Το κρέας και τα κόκαλα
αντικαταστάθηκαν από σπόρους σόγιας σε µεγαλύτερη κλίµακα.
Ακόµα και τα παραγωγικά ζώα στη Σουηδία καταναλώνουν πολύ
µεγάλες ποσότητες σπόρων σόγιας.19

Συνολική έκταση καλλιέργειας σπόρων και συνολική παραγωγή
δηµητριακών και σπόρων σόγιας παγκοσµίως 1961–200322
(∆είκτης = 100 το 1961)
800
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Το 2006, συνολικά 292.000 τόνοι σπόρων σόγιας χρησιµοποιήθηκαν ως
πρώτες ύλες για τροφή ζώων στη Σουηδία. Και δεν εισάγονται µόνο οι
σπόροι σόγιας ως τροφή. Οι ζωοτροφές αποτελούν µεγάλο κοµµάτι
εισαγωγών: φοινικοπυρήνες, κράµβη και γλουτένη αραβόσιτου, είναι
παραδείγµατα πρώτων υλών για ζωοτροφή που εισάγονται σε χιλιάδες
τόνους κάθε χρόνο.20
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Εδώ και καιρό στη Σουηδία, φωνές υψώθηκαν στον αγροτικό
σύνδεσµο που ζητούν να δίνονται στα βοοειδή εγχώριες ζωοτροφές αντί
για σπόρους σόγιας.21 Αν λαµβάνονταν ευρέως τέτοια µέτρα ίσως να
µειώνονταν οι διεθνείς µεταφορές και ίσως το φυσικό περιβάλλον της
Βραζιλίας να ανακουφιζόταν λίγο από την πίεση. Εντούτοις ο
περιβαλλοντολόγος Stefan Wirsenius είναι επικριτικός σε αυτό που
προτείνεται ως λύση στο περιβαλλοντολογικό πρόβληµα: “Αυτό δεν
µειώνει τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου που προέρχονται από την
κτηνοτροφία,” τονίζει.

Ενεργειακά αδηφάγοι
Σύµφωνα µε το Αυστηρά χορτοφάγος – χορτοφάγος - παµφάγος;
Vegan-vegetarian-omnivore? (Vegan – vegetarian – allätare?), µια έκθεση
του
Σουηδικού
Πανεπιστηµίου
Γεωργικών
Επιστηµών
(Lantbruksuniversitet), η ενέργεια που καταναλώνεται για την παραγωγή
ενός κιλού των πιο κοινών τύπων κρέατος στο γεωγραφικό πλάτος µας–
χοιρινό και βοδινό – είναι 8.3 και 12.8 κιλοβατώρες (kWh) αντίστοιχα. Η
παραγωγή ενός κιλού λαχανικών (όπως φασόλια), που περιέχουν αρκετή
από την πρωτεΐνη που, διαφορετικά, οι άνθρωποι θα λάµβαναν από τα
ζωικά προϊόντα, απαιτεί µόνο 0.86 kWh, και οι πατάτες µόνο 0.44 kWh.23
Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται δέκα µε είκοσι φορές περισσότερη ενέργεια
για την παραγωγή ζωικών προϊόντων από ότι για την παραγωγή φυτικής
τροφής. Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί τα ζώα καταναλώνουν µεγάλες
ποσότητες ενέργειας– είτε βόσκωντας, είτε τρώγοντας σπόρους από
καλλιέργειες – πριν σφαχθούν για το κρέας τους. Η σφαγή, η µεταφορά, η
επεξεργασία και το µαγείρεµα θεωρούνται σηµαντικό µέρος κατανάλωσης
ενέργειας.
Μια έκθεση της Σουηδικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος
(Naturvårds-verket) µε τίτλο ‘Βοδινό και Αυτοκίνητο: Οικιακές
Περιβαλλοντολογικές Επιλογές’ (Beef and Car: Households’
Environmental Choices), δείχνει ότι το φαγητό αντιστοιχεί στην
µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας των Σουηδικών νοικοκυριών, περίπου
40,000 kWh το χρόνο για µια οικογένεια µε παιδιά. Αυτό σηµαίνει ότι η
παραγωγή τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένης και της µεταφοράς τους, είναι
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συνολικά το ένα πέµπτο του συνόλου της ενέργειας που χρησιµοποιείται
στη Σουηδία.24 Συνεπώς, η επιλογή των τροφίµων, και του τρόπου
παραγωγής τους, είναι σηµαντική για τη µείωση της κατανάλωσης
ενέργειας.

Αδηφάγοι καταναλωτές νερού
Σε πολλά µέρη του κόσµου το νερό είναι σπάνιο. Με την εξάπλωση των
δυτικών προτύπων κατανάλωσης κρέατος, σε όσους οικονοµικά µπορούν
να τα ακολουθήσουν στα φτωχότερα µέρη του κόσµου, η πίεση για πηγές
νερού αυξάνεται ακόµα περισσότερο. Η παραγωγή ενός κιλού βοδινού
απαιτεί συνολικά περίπου 15.000 λίτρα νερού. Ένα κιλό κοτόπουλο
απαιτεί 3.500–6.000 λίτρα. Η παραγωγή ενός κιλού καλαµποκιού
χρειάζεται µόνο 450 λίτρα περίπου.

Παραγωγοί πείνας
Σήµερα, οι φτωχοί άνθρωποι σε πολλά µέρη του κόσµου δεν έχουν τα
οικονοµικά µέσα να αγοράσουν τα τρόφιµα που διατίθενται στην αγορά.
Συνεπώς, το ζήτηµα της προσφοράς τροφής είναι ένα ζήτηµα
δίκαιης µεταχείρισης. Ποια θα είναι η κατάσταση σε 50 χρόνια;
Απειλεί η παραγωγή ζωικών προϊόντων τη µελλοντική
πιθανότητα του ανθρώπου να αποφύγει την πείνα;
“Υπάρχει κίνδυνος σηµαντικού ανταγωνισµού για τροφή στον κόσµο
του µέλλοντος, µε αποτέλεσµα προβλήµατα επιβίωσης,” λέει ο
κοινωνιολόγος Sverker Jagers του Πανεπιστηµίου του Γκέτεµποργκ. “Ο
πληθυσµός της γης θα αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα κατά τρία
δισεκατοµµύρια στα επόµενα 50 χρόνια. Επιπρόσθετα, πολλοί άνθρωποι
θα είναι πλουσιότεροι. Το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο έχει οδηγήσει στην
αύξηση της ζήτησης προϊόντων κρέατος και γαλακτοκοµικών, σχεδόν
ανεξάρτητα από τη χώρα ή την κουλτούρα.”

Τι θα µπορούσε να προκαλέσει σοβαρότερη κρίση στην προσφορά
τροφής;
“Μεγάλες ποσότητες καλλιεργήσιµης γης απαιτούνται για την
παραγωγή κρέατος, ειδικά βοδινού. Αν τα πλουσιότερα µέρη του κόσµου
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είναι προετοιµασµένα να πληρώσουν υψηλές τιµές για κρέας, υπάρχει
κίνδυνος η περιορισµένη καλλιεργήσιµη γη να χρησιµοποιηθεί για ότι
είναι πιο κερδοφόρο, δηλαδή την παραγωγή ζωοτροφής αντί τροφής για
ανθρώπινη κατανάλωση”.

Η ανάγκη για ενέργεια δηµιουργεί ανταγωνισµό για χώρο
Σχετικά µε τη µελλοντική ζήτηση για καλλιεργήσιµη γη, υπάρχει ένας
ακόµα σηµαντικός παράγοντας: η ζήτηση για βιοµάζα για την παραγωγή
ενέργειας.
Μπορούµε να κάνουµε εικασίες µόνο, σχετικά µε το εύρος της µελλοντικής
παραγωγής βιοενέργειας. Ανάλογα µε τον τρόπο που γίνονται οι υπολογισµοί,
τα νούµερα είναι διαφορετικά. Μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε µε το πόση
γη έχει “αποµείνει” αφού αφαιρέσετε την καλλιεργήσιµη γη και όλα τα
άλλα είδη παραγωγικής γης, και να πείτε ότι αυτή είναι µόνο η διαθέσιµη
έκταση για την παραγωγή βιοµάζας για παραγωγή ενέργειας, ή µπορείτε
να προσπαθήσετε να υπολογίσετε πόσο µεγάλη προσδοκούµε ότι θα είναι
η µελλοντική ζήτηση για βιοενέργεια, και πόση έκταση θα χρειαστεί για
την κάλυψη αυτής της ζήτησης.
“Αν ο κόσµος θέσει έναν φιλόδοξο στόχο σταθεροποίησης στην
κλιµατική πολιτική, και αν η τεχνολογία της βιοενέργειας γίνει πιο
ανταγωνιστική, γνώµη µου είναι ότι θα δούµε πολύ µεγάλη ζήτηση για
βιοµάζα ως πηγή ενέργειας,” λέει ο Göran Berndes, PhD στη θεωρία
φυσικών πηγών ενέργειας στο Πανεπιστήµιο Τεχνολογίας του Τσάλµερς.
“Θα µπορούσε να είναι ζήτηµα µερικών εκατοµµυρίων εκταρίων.” Αν οι
απαιτήσεις της κτηνοτροφικής βιοµηχανίας για καλλιεργήσιµη γη
συνεχίσει να αυξάνεται ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση για βιοενέργεια φτάνει
στα ύψη, κινδυνεύουµε να έχουµε µια κρίση αρόσιµης γη. Τόσο η φύση
όσο και οι φτωχοί του κόσµου θα βγουν χαµένοι.
Περιληπτικά, η βιοµηχανία της κτηνοτροφίας εµφανίζεται να είναι µία
κρυφή, πεινασµένη για ενεργειακούς πόρους περιβαλλοντολογικά ένοχη.
“Ο κόσµος πρέπει να καταλάβει πως ό,τι τρώµε είναι ένα σηµαντικό
περιβαλλοντολογικό ζήτηµα,” λέει η Annika Carlsson-Kanyama,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοµηχανικής Οικολογίας στο Βασιλικό
Ινστιτούτο Τεχνολογίας (KTH) της Στοκχόλµης. “Όταν οδηγούµε, τα
καυσαέρια βγαίνουν από το αυτοκίνητο και όλοι κατανοούµε τη σχέση,
αλλά όταν τρώµε, δεν παρατηρούµε τις περιβαλλοντικές συνέπειες µε τον
ίδιο τρόπο.”
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Οι Παρωπίδες τις Ευρωπαικής Πολιτικής

Η Ε.Ε. υποστηρίζει τη βιοµηχανία της κτηνοτροφίας
Υπάρχει κάθε λόγος να εστιάσουµε στη βιοµηχανία της κτηνοτροφίας
ως ένα παγκόσµιο περιβαλλοντικό και φυσικών πόρων πρόβληµα. Και τι
κάνει η Ε.Ε. για αυτή την κατάσταση; Η αλήθεια όσον αφορά πολιτικές
πρωτοβουλίες σε αυτό το στάδιο είναι θλιβερή.
Στη πραγµατικότητα, κάθε χρόνο η Ε.Ε. επιδοτεί την παραγωγή ζωικών
προϊόντων στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις µε ποσά δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (CAP), υπάρχουν πολλές
διαφορετικές µορφές ενίσχυσης του αγροτικού τοµέα. Ένα µεγάλο µέρος
της ενίσχυσης είναι οι καλλιέργειες, συµπεριλαµβανοµένου τις
καλλιέργειες ζωοτροφών αλλά και ένα άλλο µέρος πηγαίνει συγκεκριµένα
στα ζωικά προϊόντα. Σε γενικές γραµµές δύο είναι οι βασικοί τύποι
ενίσχυσης του γεωργικού προϋπολογισµού της Ε.Ε. που ωφελούν τους
παραγωγούς ζωικών προϊόντων. Ένα µέρος, είναι αυτό που ονοµάζεται
άµεση ενίσχυση και εκταµιεύεται στους κτηνοτρόφους που έχουν
συγκεκριµένα είδη ζώων ή παράγουν συγκεκριµένα είδη ζωικών
προϊόντων. Επιπροσθέτως, υπάρχει ένα είδος ενίσχυσης όπου πηγαίνει
ύστερα από ειδικές παρεµβάσεις, οι οποίες προϋποθέτουν την συµµετοχή
της Ε.Ε και εξασφαλίζουν ζήτηση για κτηνοτροφικά προϊόντα µε
διαφορετικούς τρόπους.
Οι παρεµβάσεις συµπεριλαµβάνουν οικονοµική βοήθεια για την
εξαγωγή συγκεκριµένου προϊόντος σε χώρες εκτός Ε.Ε. Η Ε.Ε. αγοράζει
εξ’ ολοκλήρου και αποθηκεύει το πλεόνασµα ενός συγκεκριµένου
προϊόντος σε εγγυηµένη τιµή, ονοµαζόµενη τιµή παρέµβασης (intervention
price), ώστε οι παραγωγοί να εξασφαλίσουν εισόδηµα από το προϊόν που
παράγουν.
Η Ε.Ε. επίσης παρέχει ενίσχυση για το µάρκετινγκ διαφορετικών
ζωικών προϊόντων, ώστε οι πωλήσεις τους να αυξηθούν. Έχουν γίνει
κάποιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για την αναµόρφωση της
Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά αυτό δεν έχει σταµατήσει την
εκταµίευση αστρονοµικών επιχορηγήσεων.
Η οικονοµική βοήθεια της ΕΕ στην εξαγωγή ζωικών προϊόντων
διακρίνεται σαν µέρος ενός αξιοσηµείωτου σπειροειδούς εµπορίου.
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Επιδοτώντας εξαγωγές σε τριτοκοσµικές χώρες του κόσµου, η ΕΕ έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική γεωργία αυτών των χωρών. Η
επιδοτούµενη τιµή τροφίµων από χώρες της ΕΕ, είναι χαµηλότερη απ’ ότι
θα ήταν διαφορετικά, και έτσι µειώνεται η ζήτηση για παραγωγή
προϊόντων τοπικής γεωργίας στις αναπτυσσόµενες χώρες, πιέζοντας προς
τα κάτω την τιµή της τοπικής αγοράς. Εποµένως, γίνεται πιο ελκυστικό
σταδιακά για τους παραγωγούς τροφίµων σε αυτές τις χώρες να παράγουν
για την παγκόσµια αγορά.
Σήµερα, η Βραζιλία είναι ένας από τους µεγαλύτερους εισαγωγείς
γαλακτοκοµικών προϊόντων του κόσµου. Η ΕΕ εφοδιάζει τα τελευταία
χρόνια τη Βραζιλία, µε ένα σηµαντικό µέρος εξαγωγής γάλακτος. Την ίδια
στιγµή, όπως φάνηκε παραπάνω, η Βραζιλία, µεταξύ άλλων, εξάγει
τεράστιες ποσότητες σόγιας για την σίτιση των ζώων στις χώρες της ΕΕ. Η
υπερπαραγωγή ζωικών προϊόντων της ΕΕ τρέφεται µε τις καλλιέργειες του
τρίτου κόσµου και το πλεόνασµα αυτών των ζωικών προϊόντων πετιέται
πάλι στον τρίτο κόσµο.25
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Η ΕΕ υποστηρίζει την βιοµηχανική κτηνοτροφία (από τον προϋπολογισµό της ΕΕ,2007)

Παρεµβάσεις
Τίτλος
Κεφάλαιο
Άρθρο
Στοιχείο
Επικεφαλίδα = Τύπος Επιχ/σης
05 02 12
05 02 12 01
05 02 12 03
05 02 12 04
05 02 12 05
05 02 12 06
05 02 12 08
05 02 12 99

05 02 13
05 02 13 01
05 02 13 03
05 02 13 04

Κονδύλια 2007 (σε ευρώ)

Γάλα και Γαλακτοκοµικά προϊόντα
Για Γάλα και Γαλακτοκοµικά προϊόντα
Βοήθεια για διάθεση αποβουτυρ. γάλακτος
Παρέµβαση αποθήκευσης βούτυρου &
κρέµας
Άλλα µέτρα σχετικά µε τα λιπαρά βουτύρου
Παρέµβαση αποθήκευσης τυριού
Σχολικό γάλα
Άλλα µέτρα (Γάλα και Γαλακτοκοµικά προϊόντα)
Μερικό Σύνολο των παραπάνω στοιχείων
(Άρθρο 05 02 12)
Βοδινό και Μοσχάρι
Επιχορήγηση για βοδινό
Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης
Επιχορήγηση για ζωντανά βοοειδή
Μερικό Σύνολο των παραπάνω στοιχείων
(Άρθρο 05 02 13)

362 000 000
32 000 000
19 000 000
84 000 000
24 000 000
65 000 000
1 000 000
587 000 000

46 000 000
59 000 000
12 000 000
117 000 000

05 02 15

Χοιρινό κρέας , αυγά και πουλερικά, µελίσσια και
άλλα ζωικά προϊόντα

05 02 15 01

Επιχορήγηση για χοιρινό κρέας

05 02 15 04

Επιχορήγηση για αυγά

05 02 15 05

Επιχορήγηση για κρέας πουλερικών

84 671 000

Μερικό Σύνολο των παραπάνω στοιχείων
(Άρθρο 05 02 15)

113 671 000

Σύνολο των παραπάνω στοιχείων

817 671 000

22 000 000
7 000 000
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Άµεση Ενίσχυση
Τίτλος
Επικεφαλίδα = Τύπος Επιχ/σης
Κονδύλια 2007 (σε ευρώ)
Κεφάλαιο
Άρθρο
Στοιχείο
05 03 02 06
Επίδοµα θηλασµού αγελάδας
1 178 000 000
05 03 02 07
Επιπρόσθετο Επίδοµα θηλασµού αγελάδας
56 000 000
05 03 02 08
Ειδικό επίδοµα Βοδινού
98 000 000
05 03 02 09
Επίδοµα σφαγής Βοδινού-Ανήλικες
128 000 000
05 03 02 10
Επίδοµα σφαγής Βοδινού-Ενήλικες
232 000 000
05 03 02 11
Επεκτατικό πρόγραµµα βοδινών
6 000 000
05 03 02 12 Επιπρόσθετες πληρωµές στους παραγωγούς βοδινού
1 000 000
05 03 02 13
Επίδοµα για αρνιά και γίδες
263 000 000
05 03 02 14
Συµπληρωµατικό Επίδοµα για αρνιά και γίδες
80 000 000
05 03 02 15
Επιπρόσθετες πληρωµές στους τοµείς αρνιών και γιδών
33 000
05 03 02 16 Επίδοµα γαλακτοµικών
442 000 000
05 03 02 17 Επιπρόσθετες πληρωµές στους παραγωγούς γάλακτος 199 000 000
Σύνολο των παραπάνω στοιχείων

2 683 033 000

Το άθροισµα των παρεµβάσεων της ΕΕ και η άµεση ενίσχυση στην
κτηνοτροφία το 2007 είναι 3,500,704,000 ευρώ.
Επί πρόσθετα µε αυτά τα άρθρα και στοιχεία του προϋπολογισµού της
ΕΕ, που αφορούν ζωικά προϊόντα, υπάρχει ένα άρθρο προϋπολογισµού
που ονοµάζεται Μέτρα Προώθησης (Promotion measures), το οποίο
σηµαίνει ενίσχυση στο µάρκετινγκ διαφορετικών γεωργικών προϊόντων.
∆εν αναφέρεται στον πίνακα το πόσο µεγάλο είναι το µέρος του συνόλου
που προορίζεται για τα ζωικά προϊόντα – αυτό προσδιορίζεται από τις
αιτήσεις που λαµβάνονται από τους παίκτες της αγοράς των διαφόρων
κρατών µελών της ΕΕ. Αλλά όπως θα δούµε, η βιοµηχανία εκτρεφόµενων
ζώων ωφελείται σταθερά από αυτά τα στοιχεία.
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Προώθηση
Τίτλος
Κεφάλαιο
Άρθρο
Στοιχείο
050210
05 02 10 01
05 02 10 02

Επικεφαλίδα = Τύπος Επιχ/σης
Μέτρα Προώθησης
Μέτρα Προώθησης – Πληρωµές από Μέλη
Κράτη Προώθησης
Μέτρα
Άµεσες πληρωµές από την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα
Μερικό Σύνολο των παραπάνω στοιχείων
(Άρθρο 05 02 10)

∆ιάθεση 2007
∆έσµευση
38 000 000
7 295 000

45 295 000

Επί προσθέτως, οι κτηνοτρόφοι µπορούν να αγοράσουν φθηνότερες
ζωοτροφές για τα ζώα τους, λόγω των επιχορηγήσεων της ΕΕ στις
καλλιέργειες. ∆εν υπάρχει χώρος εδώ να συζητήσουµε πόσο πολύ αυτό
ωφελεί την κτηνοτροφική βιοµηχανία. Ωστόσο, οι έµµεσες επιχορηγήσεις
στην βιοµηχανία της κτηνοτροφίας είναι ακόµα µεγαλύτερες, από ότι
περιγράφουµε εδώ.
“Οι πολιτικοί της ΕΕ θα πρέπει να σκεφτούν τις επιχορηγήσεις στον
τοµέα της κτηνοτροφίας σε σχέση µε την πολιτική φιλοδοξία να µειώσουν
το φαινόµενο του θερµοκηπίου,” λέει η Annika Carlsson-Kanyama. “Τι
επιπτώσεις έχει αυτή η ενίσχυση στις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου
από την κτηνοτροφία είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, πιστεύω.”
Πώς παρακινεί λοιπόν η ΕΕ αυτή την πολιτική; Προσπαθήσαµε
επανειληµµένως να επικοινωνήσουµε µε την επίτροπο γεωργίας, Mariann
Fischer Boel, για να µας εξηγήσει το σκεπτικό για τις εκτεταµένες
επιχορηγήσεις στην βιοµηχανική κτηνοτροφία. Μας πληροφόρησε πως
δεν έχει χρόνο για να δώσει συνέντευξη. Στη θέση της µιλήσαµε µε τον
Michael Mann.
Ο Michael Mann ξεκίνησε να περιγράφει πως προέκυψε η Κοινή Αγροτική
Πολιτική όταν «η Ευρώπη ήταν εξουθενωµένη από τις καταστροφές» µετά τον δεύτερο
παγκόσµιο πόλεµο. Η επεκταµένη ενίσχυση, λέει, προήλθε από την επιθυµία να
αποφευχθεί η µελλοντική ανεπάρκεια φαγητού στην Ευρώπη. “Η CAP έγινε σχεδόν
αγνώριστη από τότε που δηµιουργήθηκε, ειδικότερα µετά από τις µεγάλες
µεταρρυθµίσεις οι οποίες ξεκίνησαν το 2003 και συνεχίζονται ακόµα.”
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Αλλά µπορούν οι µεγάλες επιχορηγήσεις κρέατος και γάλακτος, οι
οποίες είναι παρόλα αυτά ακόµα µέρος της αγροτικής πολιτικής, να
υποστηρίζονται, κάνοντας τη βιοµηχανία της κτηνοτροφίας να έχει σοβαρές
επιπτώσεις στο παγκόσµιο περιβάλλον;
“Aπό τις µεταρρυθµίσεις του 2003, είναι ελαφρώς παραπλανητικό να
µιλάµε για επιχορηγήσεις κρέατος και γαλακτοκοµικών’. Η πλειοψηφία
των άµεσων επιχορηγήσεων έχουν ‘αποσυνδεθεί’ από τη παραγωγή. Αυτό
σηµαίνει ότι οι αγρότες δεν παίρνουν µια επιδότηση για να παράγουν
συγκεκριµένο προϊόν, αλλά είναι ελεύθεροι να παράγουν ότι θέλουν
βασιζόµενοι στις ενδείξεις της αγοράς. Οι άµεσες επιχορηγήσεις αντί να
είναι συνδεδεµένες µε τα προϊόντα, είναι συνδεδεµένες µε έναν αριθµό
προτύπων, συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων για τη προστασία του
περιβάλλοντος. Εάν δεν είναι σεβαστό αυτό, η πληρωµές κόβονται.”

∆εν είναι όµως τα είδη αυτού του ετήσιου προϋπολογισµού όπως
είναι τα
05030206, 05030207, 05030208, 05030209, 05030210,
05030211, 05030212, 05030213 και 05030216 ακριβώς η άµεση
υποστήριξη η οποία είναι συνδεδεµένη µε τον συγκεκριµένο τύπο
παραγωγής κρέατος ή γάλακτος;
“Όντως είναι. Θέλαµε να ολοκληρώσουµε την αποσύνδεση. Αλλά όταν
έγινε η συµφωνία στο Συµβούλιο26, κάποιες χώρες θέλησαν να
διατηρήσουν µια σύνδεση στην παραγωγή για κάποιες επιχορηγήσεις. Η
κα Fischer Boel δηλώνει ότι θέλει να προχωρήσει σε ολοκληρωµένη
αποσύνδεση όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Είναι αλήθεια πως υπάρχει ακόµα ένα «παρεµβατικό» σύστηµα αγοράς
για βούτυρο και σκόνη αποβουτυρωµένου γάλακτος σε µια εγγυηµένη
τιµή, αλλά αυτό τώρα δεν χρησιµοποιείται πολύ. Έχουµε επίσης
επιχορηγήσεις εξαγωγών για κρέας και γαλακτοκοµικά προϊόντα, αλλά
έχει δεσµευτεί να καταργηθούν µέχρι το 2013 το αργότερο»
Είναι ξεκάθαρο πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα µέλη της έχουν πιο
περιοριστική διάθεση για αυτόν τον τύπο ενίσχυσης απ’ ότι το Συµβούλιο
(το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των χωρών της
ΕΕ). Αναλύοντας τα προκαταρτικά έγγραφα για τον προϋπολογισµό της
ΕΕ για το 2007, µπορείτε να δείτε σε πολλά µέρη, πως η Επιτροπή αρχικά
παρουσίασε µια πρόταση για χαµηλότερα κονδύλια ενίσχυσης, και πως
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αυξήθηκε το επίπεδο ενίσχυσης στον τελικό προϋπολογισµό. Χώρες µε
οικονοµικά ισχυρό αγροτικό τοµέα φροντίζουν ώστε η οικονοµική στήριξη
να µην αλλάζει προς µια κατεύθυνση που εκείνοι θεωρούν ότι επηρεάζει
αρνητικά τους κτηνοτρόφους τους.
Η θέση που παίρνει ο Michael Mann στο θέµα, εντούτοις, απέχει από
την υποστήριξη της κατάργησης των γεωργικών επιδοτήσεων. ∆ίνει
έµφαση, για άλλη µια φορά, στην σηµασία της αποκαλούµενης
(decoupling) αποσύνδεσης της ενίσχυσης.
«Ελπίζω να συνεχίσουµε να έχουµε µια κοινή γεωργική πολιτική στο
µέλλον. Οι άµεσες επιχορηγήσεις στους αγρότες σιγά σιγά θα συνδεθούν
µε την εκπλήρωση των «κοινών αγαθών» και ελπίζω όλες οι υπόλοιπες
συνδέσεις µε την παραγωγή να καταργηθούν εντελώς»
«Φυσικά, χρειαζόµαστε την παραγωγή κρέατος και γαλακτοκοµικών,
γιατί οι άνθρωποι χρειάζεται να τρώνε κρέας και γαλακτοκοµικά
προϊόντα» προσθέτει.
«Αυτό είναι µία αβάσιµη δήλωση» λέει η Kåre Engström, µια
διαιτολόγος που ασχολείται µε την προληπτική ιατρική στο ινστιτούτο
Karolinska στη Στοκχόλµη. «Είναι µια σοβαρή παρερµηνεία της
πραγµατικότητας να δηλώνουµε ότι υπάρχουν λόγοι φυσιολογίας ή λόγοι
υγείας που ευνοούν την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Είναι ακριβώς το
αντίθετο.»
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Αύξηση των Επιδοτήσεων
– Ένα Σουηδικό Παράδειγµα

Σαν µέλος της ΕΕ, η Σουηδία έχει υιοθετήσει από καιρό τη θέση ότι η
υποστήριξη της ΕΕ στον αγροτικό τοµέα πρέπει να µειωθεί. Και η πρώην
Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατική κυβέρνηση και η τωρινή κυβέρνηση έχουν
τοποθετηθεί αντίθετα µε τµήµατα αγροτικών επιχορηγήσεων της ΕΕ. Αυτό είναι
αλήθεια ειδικότερα για τις επιδοτήσεις των εξαγωγών, την οικονοµική στήριξη
των εξαγωγών – ή ντάµπινγκ (dumping) – µερών του οικονοµικού πλεονάσµατος
σε χώρες εκτός ΕΕ. Πώς λοιπόν έχει αντιδράσει η Σουηδία σε αυτούς τους
θεσµούς, οι οποίοι ρυθµίζουν το µέγεθος αυτών των επιχορηγήσεων;
Τακτικές αποφάσεις για τις επιδοτήσεις των εξαγωγών, την παρέµβαση
αποθήκευσης και άλλα παρεµβατικά µέτρα στην ΕΕ, παίρνονται από αυτές που
ονοµάζονται διαχειριστικές επιτροπές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προεδρεύει της
διαχειριστικής επιτροπής και κάθε χώρα της ΕΕ εξουσιοδοτεί κάποιον να
συµµετέχει στη σύσκεψη λήψης αποφάσεων. Για την Σουηδία, παίρνουν µέρος
στελέχη από τη Σουηδική Επιτροπή Γεωργίας και από το Υπουργείο Γεωργίας.
Στον τοµέα των ζωικών προϊόντων, υπάρχει µια διαχειριστική επιτροπή για το
γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, µια για αυγά και πουλερικά, µια για
χοιρινό, µια για µοσχάρι και µια για αρνιά και κατσίκια.
Στους Σουηδικούς κανονισµούς σχετικά µε το πως πρέπει να ψηφίζουν στις
συσκέψεις των διαχειριστικών επιτροπών, υπάρχουν διατυπώσεις που ορίζουν ότι
πρέπει να χρησιµοποιούνται µε περιορισµό οι επιδοτήσεις των εξαγωγών και ότι
οι εκπρόσωποι πρέπει «να εργάζονται για την εξάλειψη αυτών των επιδοτήσεων
µακροπρόθεσµα» Ταυτόχρονα υπάρχουν διατυπώσεις αναφορικά µε το
βραχυπρόθεσµο διάστηµα, που προτείνουν να µπορούν οι εκπρόσωποι «να
στηρίζουν συγκεκριµένες αυξήσεις στις επιδοτήσεις των εξαγωγών, εάν η
κατάσταση της αγοράς το δικαιολογεί»27 Και εάν κοιτάξετε τις αναφορές από τις
συσκέψεις των διαχειριστικών επιτροπών, θα δείτε πως η Σουηδία,
επανειληµµένως , έχει ψηφίσει υπέρ της αύξησης των ίδιων επιχορηγήσεων που
αντιτάσσονταν. Όπως για παράδειγµα η υπόθεση στη σύσκεψη της
διαχειριστικής επιτροπής για αυγά και πουλερικά στις 18 Ιανουαρίου και 14
Φεβρουαρίου του 2006. Η γειτονική χώρα της Σουηδίας, η ∆ανία, από την άλλη
µεριά, ψήφισε κατά της αύξησης και στις δύο αυτές περιπτώσεις. Όλη µαζί η
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υποστήριξη αυξήθηκε κατά 25% στις αρχές του 2006 και τόνοι από κοτόπουλα
εξήχθησαν από τις χώρες της ΕΕ στη Ρωσία και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.28
Ο Magnus Därth είναι ο υπηρεσιακός γραµµατέας της Σουηδικής αγροτικής
υπηρεσίας και είναι υπεύθυνος για τις Σουηδικές αντιπροσωπείες στις
διαχειριστικές επιτροπές για αυγά, πουλερικά και χοιρινό.
Γιατί κάποιες φορές συµβαίνει η Σουηδία να ψηφίζει υπέρ της αύξησης
των επιχορηγήσεων εξαγωγής ζωικών προϊόντων, όταν η Σουηδία έλεγε να
προωθήσει µια περιοριστική πολιτική;
«Αυτό µπορεί να συµβαίνει επειδή θα µπορούσαν να εισαχθούν άλλα
παρεµβατικά µέτρα εάν οι επιχορηγήσεις εξαγωγών δεν αυξηθούν» λέει ο
Magnus Därth. «Για παράδειγµα, αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει, διαφορετικά,
επιχορήγηση αποθήκευσης προϊόντων δηλ. θα µπορούσε η ΕΕ να πιεστεί να
αγοράσει την περίσσια παραγωγή σε παρεµβατικές τιµές. Σε κάποιες περιπτώσεις
αυτό θα µπορούσε να είναι πιο ακριβή λύση από το να αυξηθούν οι
επιχορηγήσεις εξαγωγών».
∆εν ρισκάρετε τότε να αφανίσετε την γεωργική παραγωγή στις φτωχές
χώρες πετώντας το πλεόνασµα εκεί;
«Αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί φυσικά. Στις επιτροπές που συµµετέχω,
αισθάνοµαι ότι έχω λάβει αυτή τη διάσταση υπ’ όψιν µου.»
Οι κανονισµοί για το πώς πρέπει η Σουηδία να ψηφίζει στις διαχειριστικές
επιτροπές, περιλαµβάνουν ακόµα µια συλλογιστική γραµµή σύµφωνα µε την
οποία, η Σουηδία έστω κι αν νοιώθει διαφορετικά, θα πρέπει να υποστηρίζει την
γραµµή της Επιτροπής της ΕΕ, όταν άλλες χώρες µέλη απαιτούν ακόµα
µεγαλύτερες αυξήσεις στις επιχορηγήσεις «έτσι ώστε η Επιτροπή να µην πιέζετε
να υποχωρεί σε αυτές τις απαιτήσεις» Ακόµα βρίσκει κανείς διατυπώσεις όπως
«Εάν η Επιτροπή προτείνει αυξήσεις στις επιδοτήσεις των εξαγωγών, η Σουηδία
θα πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να παρέχει κίνητρα για τις αυξήσεις. Εάν
η Επιτροπή δε µπορεί να δώσει µια ικανοποιητική εξήγηση, η Σουηδία, παρόλα
αυτά , δε πρέπει να ψηφίσει ενάντια στη πρόταση της Επιτροπής, αλλά καλύτερα
να απέχει»29. Ρωτήσαµε τον Magnus Därth να µας εξηγήσει το σκεπτικό που
υπάρχει πίσω από αυτές τις στρατηγικές. «Εάν φανταστούµε ένα σενάριο στο
οποίο η Επιτροπή προτείνει 10% αύξηση στις επιχορηγήσεις όταν πολλές άλλες
χώρες µέλη συνηγορούν σκληρά για 40% επιχορηγήσεις, είναι καλύτερα να
υποστηρίξουµε το 10% ώστε η Επιτροπή να µη πιεστεί να προτείνει την
µεγαλύτερη αύξηση»
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Τότε όµως δεν υποστηρίζετε τελικά µια αύξηση;
«Ναι, αλλά έχει να κάνει µε τους εκλογικούς κανονισµούς. Όσο υπάρχουν οι
κανονισµοί, η Επιτροπή θα επιδιώκει υποστήριξη για την θέση της. Εάν είναι
πολλές οι χώρες που ζητούν µεγαλύτερη αύξηση, υπάρχει το ρίσκο να µείνουµε
µόνοι µας στην αντίθετη πλευρά, οπότε είναι καλύτερα στρατηγικά να δεχθούµε
την θέση της Επιτροπής»
Ο Magnus Därth τονίζει ότι η Σουηδία είχε κάποια επιτυχία µε την
περιοριστική της πολιτική. Κάνει λόγω για τις επιδοτήσεις των εξαγωγών για
προϊόντα βοδινού «όπου η Σουηδία επιχειρηµατολόγησε επιτυχώς ότι η Επιτροπή
θα πρέπει να προτείνει να µειώσουν τις επιδοτήσεις για εξαγωγή βοδινού»
επειδή η ΕΕ έχει έλλειψη σε αυτόν τον τύπο κρέατος. «Τα άλλα κράτη µέλη δεν
είχαν ουσιαστικά κάποια εύλογη διαφωνία µε αυτό, και η Επιτροπή σε κάποιες
περιπτώσεις κατάφερε να µειώσει τις επιδοτήσεις για τις εξαγωγές βοδινού».
Πώς συµφωνεί αυτό µε µια περιοριστική πολιτική για τις επιχορηγήσεις
εξαγωγής, κ. Därth?
«Αποστολή µας είναι να προστατέψουµε τα Σουηδικά συµφέροντα. Αυτός
είναι ο στόχος όταν συµµετέχουµε σε αυτά τα συµβούλια. Αυτό σηµαίνει ότι
πρέπει να δούµε και τους δυο στόχους µας συγχρόνως, και τον περιορισµό των
επιδοτήσεων και την ίδια στιγµή να µην αδικούµε τις Σουηδικές εταιρείες. Συχνά
είναι πολλά τα συµφέροντα που πρέπει να εξετάσουµε. Ήµασταν για παράδειγµα,
υπέρ της αποσύνδεσης του ειδικού ασφάλιστρου βοδινού, σε συζητήσεις για την
αγροτική µεταρρύθµιση του 2003, αλλά στο σύνολο ακόµα το θεωρούµε σωστό
να διατηρήσουµε κάποια σύνδεση».
Λαµβάνονται τότε καθόλου υπόψη οι περιβαλλοντικές συνέπειες από την
παραγωγή ζωικών προϊόντων, όταν η Σουηδία σχεδιάζει την στρατηγική της για
τις ∆ιαχειριστικές Επιτροπές της ΕΕ;
«Όχι», λέει η Maria Rosander, υπηρεσιακή γραµµατέας στον αγροτικό τοµέα.
«Όλα τα οποία εξετάσαµε, ξέχωρα από τους παράγοντες της αµιγούς αγοράς,
είναι η καλή διαβίωση των ζώων. Αυτό είναι που κρύβεται πίσω από την
αρνητική µας στάση για την εξαγωγή ζωντανών ζώων. Οτιδήποτε άλλο είναι σε
ένα υψηλότερο, καθαρά πολιτικό επίπεδο»
∆ε θα έπρεπε οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις να εξετάζονται, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν τους κινδύνους για το κλίµα και τους άλλους περιβαλλοντικούς
κινδύνους;
«Θα πρέπει να πω ότι δεν έχουµε σκεφτεί για αυτό ακόµα. Αυτή είναι
σχετικά καινούρια συζήτηση» λέει η Maria Rosander.
«Είναι παράξενο που οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν εξετάζονται όταν
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δουλεύουν στις διαχειριστικές επιτροπές» λέει ο Fredrik Hedenus,
∆ιδακτορικός υποψήφιος στην ενέργεια και περιβάλλον στο
Πανεπιστήµιο Τεχνολογίας του Chalmers. Όπου µιλάµε για κίνηση, για
παράδειγµα, σχεδόν πάντα εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αλλά για
κάποιο λόγω αυτό δεν είναι µείζων θέµα για την κατανάλωση κρέατος. Εάν
θέλουµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής, είναι ώρα να
δούµε την παραγωγή του κρέατος σαν προβληµατική περιοχή και όχι µόνο σαν
µία ακόµη επιχείρηση».

Εκστρατεία Γάλακτος µε χρήµατα φορολογουµένων

Όταν παρέχεται υποστήριξη από την ΕΕ για µέτρα προώθησης πωλήσεων
διαφόρων ειδών αγροτικών προϊόντων, συχνά δίνονται
χρήµατα στην
κτηνοτροφική βιοµηχανία. Στην διάρκεια του 1990 η ασθένεια των τρελών
αγελάδων προκάλεσε πραγµατικό κατακλυσµό επιχορηγήσεων για το
µάρκετινγκ των βοδινών προϊόντων. «Εάν θέλουµε να πουλήσουµε το ποιοτικό
µας βοδινό και µοσχάρι, πρέπει να καθησυχάσουµε τους καταναλωτές»
σχολίασε ο τότε αγροτικός επίτροπος της ΕΕ, Franz Fischler.30 Οι επιχορηγήσεις
πήγαν σε διαφηµιστικές εκστρατείες στο ράδιο και στην τηλεόραση,
διαφηµίσεις σε εφηµερίδες και συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις.
Ένας από τους Σουηδικούς οργανισµούς ο οποίος έλαβε πρόσφατα
υποστήριξη από την ΕΕ για µέτρα προώθησης είναι ο Σουηδική Ένωση
Γαλακτοκοµικών Προϊόντων (Svensk Mjölk). Έλαβαν 330,000€ για τη περίοδο
2006-2009 για να υποστηρίξει µια εκστρατεία για «περισσότερο γάλα για
γυναίκες σε επιλεγµένες οµάδες».
«Γνωρίζουµε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες οπού δεν πίνουν γάλα ή
πίνουν λίγο γάλα» λέει η Kerstin Wikmar, επικεφαλής σχεδιασµού του Svensk
Mjölk. «Αυτή είναι µια σκέψη που θέλουµε να την αλλάξουµε µέσα από αυτή
την εκστρατεία»
Η Kerstin Wikmar µας λέει ότι η εκστρατεία στοχεύει σε γυναίκες ηλικίας
µεταξύ 10–14 και 25–40 όπως και γυναίκες από 55 και πάνω. Για τις οµάδες
µεγαλύτερης ηλικίας παρέχουν σεµινάρια, αλλά για την οµάδα ηλικίας 10 – 14
έχουν ένα πιο εκτεταµένο πρόγραµµα .
«Τυπώνουµε µαθητικά ηµερολόγια στα οποία οι µαθητές µπορούν να
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κρατήσουν σηµειώσεις για µαθήµατα και πάρτυ και όπου τα ηµερολόγια έχουν
µηνύµατα από την αρχή µέχρι το τέλος για το πόσο πλούσιο σε ασβέστιο είναι
το γάλα. Σε συνδυασµό µε αυτό, οργανώνουµε σεµινάρια σε σχολικούς
παιδαγωγούς και τους προµηθεύουµε µε διδακτικό υλικό. Επίσης αφήνουµε
τους σχολικούς παιδαγωγούς να µοιράσουν τα ηµερολόγια στους µαθητές.
Αλλιώς µπορεί να σκεφτούν οι µαθητές πως είναι βαρετό να µελετήσουν αυτού
του είδους τις πληροφορίες»
Ο ∆ιαιτολόγος Kåre Engström είναι πολύ επικριτικός για αυτού του είδους
τις εκστρατείες «Είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει υπερπαραγωγή γαλακτοκοµικών
προϊόντων στην ΕΕ, και ότι οι µεγάλοι παίκτες στην αγορά ζωικών προϊόντων
θέλουν να συνεχίσουν να έχουν µια δυνατή θέση. Έτσι επιλέγουν να επιχορηγήσουν τη
θέση τους µε χρήµατα των φορολογουµένων. Αυτό δείχνει πολύ ξεπερασµένο»
Ο Kåre Engström απορρίπτει την ιδέα ότι υπάρχει ειδική ανάγκη να
καταναλώνουν οι γυναίκες περισσότερο γάλα.
«Αυτό έχει να κάνει µε τους παραγωγούς που θέλουν όσο το δυνατό
περισσότερο κέρδος από την παραγωγή των προϊόντων τους. Η Σουηδία είναι
µία από τις χώρες µε τη µεγαλύτερη πρόσληψη ασβεστίου στο κόσµο, και δεν
υπάρχει καµία έλλειψη ασβεστίου. Τέτοιες ελλείψεις συµβαίνουν περισσότερο
σε µεµονωµένα άτοµα. Εάν θέλετε πραγµατικά να λύσετε το πρόβληµα τους,
θα ήταν προτιµότερο να ενθαρρύνετε την αύξηση της κατανάλωσης του
σπόρου σησαµιού που είναι πολύ πλούσιο σε ασβέστιο. Με αυτό τον τρόπο θα
έχουν κι άλλα οφέλη στην υγεία τους».

Ο δρόµος µπροστά

Μια πρόσφατη αναφορά που εκδόθηκε από το Σουηδικό Ινστιτούτο Τροφίµων
και Βιοτεχνολογίας (SIK), αναφέρεται σε έρευνες που έγιναν για τις
δυνατότητες παραγωγής τροφών από τοπική καλλιέργεια οσπρίων. Οι
ερευνητές συγκρίνουν την περιβαλλοντική επίπτωση από τέτοια χορτοφαγικά
γεύµατα µε άλλα γεύµατα που περιέχουν κρέας.
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Σύµφωνα µε την αναφορά, ένα χορτοφαγικό γεύµα τοπικής καλλιέργειας
που βασίζεται σε πατάτες, λαχανικά και µπιφτέκι λαχανικών, παρέχει
ξεκάθαρα την πιο φιλική προς το περιβάλλον δίαιτα, παρά το γεγονός ότι
λαµβάνεται υπόψη η επεξεργασία της πρωτεΐνης µπιζελιού από µικρής
κλίµακας εργοστάσια του εξωτερικού.
«Είναι πιο αποδοτικό να τρώµε απευθείας ότι καλλιεργούµε αντί να το
αφήσουµε να περάσει πρώτα µέσα από ένα ζώο» λέει η Anna Flysjö, µία από
τους συγγραφείς της αναφοράς.
Τα περιβαλλοντικά οφέλη που δίνει αυτό το χορτοφαγικό γεύµα είναι η
χαµηλότερη συµβολή στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, η λιγότερη οξίνιση, ο
λιγότερος ευτροφισµός και η λιγότερη χρήση χηµικών. Ένα άλλο θετικό
αποτέλεσµα από τη χρήση των τοπικών πηγών πρωτεΐνης, είναι ότι έχουµε την
ευθύνη για τις επιπτώσεις στο δικό µας περιβάλλον αντί, όπως κάνουµε
σήµερα, να εκµεταλλευόµαστε την καλλιεργήσιµη γη της Νότιας Αµερικής.
Οι συγγραφείς της έρευνας καταλήγουν στο ότι µία µεγάλης κλίµακας
µεταβολή από κρέας σε όσπρια θα σηµάνει µεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη,
ακόµη κι αν τα συγκρίνουµε και µε το κρέας από ζώα που διατρέφονται µε
σοδειές τοπικής καλλιέργειας.
Αλλά πώς θα φτάσουµε εκεί;
Η Αγροτική Πολιτική της ΕΕ , όπως επισηµαίνει ο εκπρόσωπος γεωργίας
Michael Mann, είναι προϊόν της κρίσης τροφίµων του δεύτερου παγκόσµιου
πολέµου. ∆εν είναι όµως αυτή η κατάσταση µας σήµερα.
Η σηµερινή κρίση δείχνει εντελώς διαφορετική. Και µάλλον παρά την
εγγυηµένη ακµάζουσα τοπική γεωργία, η σηµερινή πολιτική της ΕΕ
χαρακτηρίζεται από µια δίνη µεταφοράς ζωικής τροφής και ζωικών προϊόντων
σε όλο τον κόσµο.
Αντίθετα µε το ιστορικό για το πώς η βιοµηχανική κτηνοτροφία απειλεί τον
πλανήτη και πως η πολιτική έχει µέχρι τώρα αποφύγει το πρόβληµα, ήρθε η
κατάλληλη στιγµή να δουλέψουµε προς κάποιο άλλο είδος πολιτικής. Αντί να
επιδοτείται η παραγωγή και η ζήτηση για ζωικά προϊόντα, πρέπει να κάνουµε
πιο προσοδοφόρα την κατανάλωση χαµηλότερα στην τροφική αλυσίδα και
λιγότερο προσοδοφόρα την κατανάλωση υψηλότερα: περισσότερα φυτά ως
τροφή για ανθρώπινη κατανάλωση και λιγότερα ζώα.
«Πιστεύω ότι θα ήταν ωφέλιµο να καθιερωθεί ένας φόρος στην τροφή που
τρώνε τα ζώα» λέει η Annika Carlsson-Kanyama. «Οι τιµές των σιτηρών
διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο λόγω της ζήτησης από τους εκτροφείς ζώων, και
αυτή η ζήτηση προφανώς θα αυξηθεί. Εάν οι ζωοτροφές ήταν πιο ακριβές, η
παραγωγή κρέατος θα κόστιζε επίσης περισσότερο, την ίδια στιγµή που η φυτική

29

παραγωγή για ανθρώπινη κατανάλωση θα µπορούσε να είναι φθηνότερη. Οι
πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι καταναλώνουν πολύ κρέας θα επηρεαζόντουσαν
δυσµενώς ενώ οι φτωχοί άνθρωποι οι οποίοι δεν τρώνε πολύ κρέας θα
επηρεαζόντουσαν θετικά»

Η σχέση µεταξύ κατανάλωσης κρέατος και κατακεφαλήν εισοδήµατος,
200231
(PPP = αγοραστική ικανότητα υπολογισµένη λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ισοτιµία συναλλάγµατος)
Κατανάλωση κρέατος κατά ‘άτοµο σε κιλά

140 kg
ΗΠΑ

120 kg

100 kg
∆υτική Ευρώπη

80 kg

Βραζιλία

60 kg
Κίνα
Ιαπωνία

Ρωσία

40 kg
Ταϊλάνδη

20 kg
Ινδία
$5 000

$10 000

$5 000

$20 000

$25 000

Εισόδηµα κατά άτοµο (US ∆ολάρια PPP)

30

$30 000

$35 000

Η αλήθεια είναι πως τέτοιου είδους απόψεις έχουν ήδη παρουσιαστεί. Στο
άρθρο «Περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην γεωργία: η διατροφή έχει
σηµασία» (Environmental sustainability in agriculture: diet matters) ο πρώην
σύµβουλος περιβάλλοντος της παγκόσµιας Τράπεζας, Robert Goodland,
προτείνει ένα σύστηµα δασµών το οποίο θα έκανε την παραγωγή ζωικών
προϊόντων πιο ακριβή. Ο
Goodland αποκαλεί την πρόταση «φόρο
αποδοτικότητας τροφικής µεταβολής» (food conversion efficiency tax). Η
σκέψη είναι να φορολογηθούν οι ζωοτροφές µε διαφορετικές τιµές,
βασιζόµενες στο πόσο αποδοτικά το ζώο µετατρέπει τη ζωοτροφή σε κρέας.32
Όλες οι καλλιέργειες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ζωικών
προϊόντων θα υπόκεινται σε φορολογία. Τα σιτηρά για ανθρώπινη
κατανάλωση δεν θα φορολογούνται, κι έτσι θα ωφελούνται οι οµάδες
χαµηλού εισοδήµατος και εκείνες που προτιµούν χορτοφαγική διατροφή. Ο
Goodland θα συµφωνούσε επίσης µε κάποιες επιχορηγήσεις καλλιεργειών που
καταναλώνονται από τις φτωχές τριτοκοσµικές χώρες. Ο Goodland συνοψίζει
την πρόταση της εισήγησης του µε τα ακόλουθα: «Υψηλοί φόροι σε
αναποτελεσµατικές τροφές και καθόλου φόροι σε αποδοτικές τροφές ......
µετριάζουν την παγκόσµια διατροφική
κρίση και προωθούν την
βιωσιµότητα»33
Το βασικό σηµείο είναι ότι αυτή η παραγωγή κρέατος πρέπει να επωµιστεί
τα δικά της κόστη περιβάλλοντος και πόρων. Αυτός ο τύπος φόρου µπορεί
να χρησιµοποιηθεί µε τον ίδιο τρόπο όπως οι πράσινοι φόροι, οι οποίοι έχουν
γίνει πολύ δηµοφιλείς πολιτικά το τελευταίο καιρό. Τα χρήµατα µπορούν να
ανακατανεµηθούν στην υγεία, σε εργασίες για το περιβάλλον, στην ενηµέρωση για
θέµατα δηµόσιας υγείας και σε εργασίες διεθνούς ανάπτυξης, σε τοµείς όπου σήµερα
υποφέρουν µε διάφορους τρόπους από τις επιπτώσεις της παραγωγής κρέατος.
Κάποιοι βλέπουν τη φορολόγηση επεξεργασµένων προϊόντων κρέατος πιο
εύκολη από την φορολόγηση της ζωοτροφής. Ποια λύση προτιµάται από
φορολογική άποψη είναι ένα ερώτηµα. Το σηµαντικό είναι πως χρειάζεται
πολιτική δράση. Τα ζωικά προϊόντα πρέπει να κοστίζουν περισσότερο και οι
πράσινες φυτικές εναλλακτικές λιγότερο.
Το γεγονός ότι υπάρχει µια επείγουσα ανάγκη για µείωση των
παγκόσµιων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου δηλώνει την εστίαση στην
κτηνοτροφική βιοµηχανία. Θα πάρει χρόνο ώστε η µείωση των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα από την βιοµηχανία και τη µεταφορά να καταλήξει
να µειώσει την επίδραση στο κλίµα. Όχι λόγω της πολιτικής και της
κοινωνικής απραξίας, αλλά επειδή το διοξείδιο του άνθρακα διασπάται αργά.
Το µεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου διασπάται γρηγορότερα, και κατά
συνέπεια η µείωση αυτών των εκποµπών θα έδινε γρηγορότερα
κλιµατολογικά αποτελέσµατα.
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Οι εύπορες χώρες, συµπεριλαµβανοµένου τις χώρες της ΕΕ, οι οποίες
µέχρι τώρα εξάγουν τα περιβαλλοντικά τους προβλήµατα στις φτωχές χώρες,
και το οποίο λειτουργεί σαν πρότυπο για πολλά µέρη του υπόλοιπου
κόσµου, έχουν εξαιρετική ευθύνη να πάρουν την πρωτοβουλία για αλλαγή.
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Consumption on the Environment and the Global
Food Supply (στα σουηδικά, 2000; Στα φινλανδικά,
2001; στα αγγλικά, 2003), Ο Jens Holm γεννήθηκε
και µεγάλωσε στο Matfors έξω από το Sundsvall στη
Σουηδία. Τώρα µένει στη Στοκχόλµη.

Ο Toivo Jokkala είναι δηµοσιογράφος και
συγγραφέας, ο οποίος έχει σπουδάσει κοινωνικές
επιστήµες στο πανεπιστήµιο της Στοκχόλµης. Από το
2005 είναι αρχισυντάκτης στο περιοδικό «∆ικαιώµατα
των Ζώων Σουηδία» Djurens Rätt. Τ ο 2003–2006
ήταν συνυπεύθυνος για την έκδοση του Fronesis,
βραβευµένο Σουηδικό περιοδικό σε κοινωνικά θέµατα.
Συγγραφέας του βιβλίου «Djurrätt och socialism»
(Lindelöws 2003; µε τον Pelle Strindlund). O Toivo
µεγάλωσε στο Mjölby στη Σουηδία. Τώρα µένει στη
Στοκχόλµη.
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