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TOIDUSÕLTUMATUS
K OOS

Kirjutanud noored inimesed üle kogu Euroopa

Toidusõltumatuse vajalikkus
Young Friends of the Earth Europe, Youth of La Via Campesina Europe ja ASEED (Action for Solidarity, Equality,
Environment, and Diversity) Europe on ühendanud väed, et määratleda enda seisukohad ja nõudmised toiduga
isevarustatuse (toidusõltumatuse) teemal. Me oleme talunikud, maata töölised, aktivistid, õpilased, töötajad ja tarbijad,
kes on selle teema kallal aastaid töötanud. Selle käigus oleme rääkinud paljude toidusüsteemi osapooltega.
Nii meie kui ka paljud teised oleme mures käesoleva neoliberaalse ja kapitalistliku lähenemise pärast globaalsele toidusüsteemile.
Säärase lähenemise seniseks tulemuseks on praegune kliima-, viljaka mulla ja bioloogilise mitmekesisuse kriis ning töötingimuste
halvenemine mitmetes maailma piirkondades.
Tootmise poolelt on efektiivsusel ja saagikusel põhinev tootmine survestanud maaelu: Rootsis, Taanis, Iirimaal ja Šotimaal seostati
1990. aastate alguses ühist põllumajanduspoliitikat (CAP) suurenenud enesetappude arvuga [1]. Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
ja Saksa Inimõiguste Instituut on täheldanud Saksamaal ja Euroopas inimõiguste rikkumisi võõrtööjõu osas [2, 3]. Lisaks sellele on
suurenenud lämmastikureostus, vähenenud mullaviljakus, suurenenud heitmed, vähenenud liigiline mitmekesisus, väiketalunikel
ja põllumajandusvaldkonda sisenejatel on raskenenud ligipääs põllumaale. Samal ajal teenivad rahvusvahelised korporatsioonid
nagu Bayer-Monsanto ja Yara mitme miljardi suurust aastatulu ning hoiavad alal põllumajanduse sõltuvust fossiilkütustest.
Tarbimise poole pealt vaadates on keskendumine kasumi teenimisele sundinud toidusektorit tootmiskulusid võimalikult alla
viima. Tänu sellele on kättesaadavus erinevatele toitudele osaliselt küll paranenud, kuid paljudel neist toitudest on madal toitaineväärtus ja neid on rohkem töödeldud, mis omakorda aitab kaasa toitumisega seotud tervisehädade suurenemale esinemisele
[4]. Juba loetletud probleeme süvendab värskete toiduainete puudus paljudes kogukondades, kes elavad ebasoodsates piirkondades.
Noorte inimestena tahame, et meil oleks tulevikku, me tahame, et tulevased põlvkonnad saaksid elada planeedil, mis on endiselt
viljakas, kus on hingatav õhk, puhas vesi, kättesaadavad ressursid, kohalik ja tervislik toit ning aktiivsed kogukonnad. Me ei taha,
et maakogukonnad ja inimeste tervis kannatab, samal ajal kui korporatsioonid maksimeerivad ja suurendavad jätkuvalt enda tulu.
Meie ettepanekud olukorra lahendamiseks keskenduvad toiduga isevarustatusele ehk toidusõltumatusele, süsteemile, mis annaks
kogukondadele kontrolli toidu tootmise, kauplemise ja tarbimise üle. Me kujutame ette toidusüsteemi, mis on loodud inimeste ja
keskkonna aitamiseks, mitte rahvusvaheliste korporatsioonide jaoks tulu tootmiseks. [5]
Meie ettepanekud nelja peamise sidusrühma jaoks on järgnevad:

Poliitikakujundajad
Poliitikakujundajad on regionaalse, riikliku ja Euroopa tasandi poliitikud ja nõunikud, kes mõjutavad otseselt
poliitika edasist muutumist. Me usume, et nende positsioon toidusüsteemi teemadel kaasarääkimiseks on tugev.
40% EL-i eelarvest kulub põllumajandusele, seega on 2021. aasta muudatustega ühises põllumajanduspoliitikas
(CAP) võimalik mõjutada suurel määral meie toidusüsteemi toimimist ja maaelu. Nii selle kui ka vastavalt riiklikul
tasemel poliitika raames nõuame järgnevat:
Rahalised ja ressursilised toetused
agroökoloogilistele alternatiividele
• Suurem rahaline ja ressursiline toetus mittekorporatiivsetele
seemnetööstuse ühistutele ning talunikele mõeldud õppe- ja
teabevahetusvõrgustikele.
• Madalamad maksud ja kõrgemad toetused kohalikult
turustatud ja agroökoloogilisele toidule.
• Toetuste andmine ka väiketalunikele, mitte vaid suurtootjatele.
• Õiguslik raamistik lihtsustamaks ligipääsu põllumaale, eriti
uustalunike jaoks (s.t. inimesed, kes alles alustavad
põllumajandusega).
• Üleminek toidu õiglasele hinnakujundusele, kus arvestatakse
ka transpordikulusid ja tootmise keskkonnamõju ja
kindlustatakse, et talunikud ja talutöölised saavad õiglast tasu.
• „Toidukindlustus” inimestele madala sissetulekuga
leibkondadest, et neil oleks ligipääs toitaineterikkale toidule.
• Talunike toetamine, et üleminek lokaliseeritud ja
agroökoloogilisele tootmisele oleks õiglane ja sujuv.

Muudatused kaubanduspoliitikas
• Selliste rahvusvaheliste kaubanduskokkulepete loomine, mis
asetavad esikohale inimõigused ja keskkonna, mitte suurte rahvusvaheliste korporatsioonide huvid.
• Teadvustamine, et rahvusvahelised kaubanduskokkulepped
mõjutavad rahvuslikku toidupoliitikat.
• Nõue, et rahvusvaheliste kaubanduskokkulepete põhiliseks
ülesandeks on kohalike turgude kaubanduse toetamine ja et
seetõttu saaks toidusüsteem olla globaalsest kaubandusest
vähem sõltuv.
• Kaupade dumpingu ehk hõlvemüügi lõpetamine kaugetele ja
nõrkadele turgudele.
• Toetada tööd selle nimel, et ÜRO äri- ja inimõiguste leping
muutuks siduvaks. Tänu sellele oleks võimalik panna
rahvusvahelised korporatsioonid inimõiguste rikkumise eest
vastutama.
• Tururegulatsioonide abil põllumeestele võrdsete mängureeglite
loomine, seda eriti nn globaalse lõuna ja põhja vahel.
• Lõpetada toidu ja seemnetega seotud intellektuaalse omandi
õigused.

Inimesed ja kogukonnad
Strukturaalsed muudatused, mida me vajame toidu- ja põllumajandussüsteemis, ei tule ainult individuaalsetest
tarbijavalikutest. See aga ei tohiks meid peatada toetamast ja arendamast jätkusuutlikke tulevikusüsteeme oma
ostuotsustega, mis saavad luua tugevamaid ühendusi talunike, inimeste ja kogukondade vahel.
See tähendab, et
• Kohalik, mahe ja tervislik toit peaks olema kõigi jaoks kättesaadav ja taskukohane, eriti nende jaoks, kellel on puudu nii
ajast kui rahast.
• See peaks aset leidma kohalike turgude, toiduühistute ning
kultuuriliselt sobivate ja efektiivsete alternatiivide abil hetkel
domineeriva toidusüsteemi asemel.
• See peaks toimuma omavalitsuste toel, kes peaksid toetama
kohalikku toitu seeläbi, et lasevad toidu hinnal peegeldada
tootmist ja transporti.
• Inimesi peaks julgustama, et nad otsiksid võimalusi, kuidas
toetada talunikke nende üleminekul jätkusuutlikumale toidutootmise süsteemile: näiteks läbi vabatahtliku töö taludes ja
poodides, ning võttes osa kogukonna toetatud
põllumajandusest (community supported agriculture ehk CSA).

Pakendamine

• Jäätmevaba ostlemine peaks olema toetatud. Toitu ei tohiks
pakkida ebavajalikku pakendisse, eriti plastikusse. Kui
pakendamine on vajalik, peaks see olema tehtud taaskasutatud
ja ringluskõlbulike materjalidega.
• Müüdav toit peaks olema tarbijate jaoks täieliku
läbipaistvusega oma päritolu osas.

Toidujäätmed peaksid olema
minimeeritud läbi

• Sotsiaalselt vastutustundliku toidujäätmete jaotamise.
• Komposteerimise, mida peaks edendama ja tavapäraseks
muutma.
• “Koledate” toiduainete ( juurviljad, mis on vale kujuga jne)
müügi suurendamise. Võimalusel toidu loomasöödana
taaskasutamise.
• Toidu levitamis- ja tarbimismustrite, mis vähendavad toidu
raiskamist nii palju kui võimalik.
• Toidu säilitamise kääritamise, kuivatamise ja külmutamise
abil vastavalt vajadusele.

Tootmine

• Kõiki inimesi peaks toetama selles, et nad saaksid omale ise
toitu kasvatada seal kus võimalik, sh pakkuma ligipääsu
maale, kus seda teha.
• Inimesi peaks julgustama toitu ühiselt ja ühistutena kasvatama, et innustada jagamismajandust.

Loomsed saadused

• Tööstuslik lihatootmine peaks lõpetatama.
• Loomad võivad olla agroökoloogilise põllumajanduse ja
ekstensiivpõllunduse oluliseks osaks, kuid loomade tarbimine
peaks tööstusriikides vähenema.

Talunikud
See tähendab, et nad peaksid

Ja toidutootjad

Me nõuame sellist toidu- ja põllumajandustootmise
süsteemi, mis oleks talunike ja põllumajandustööliste
suhtes õiglane, võimaldaks neile head elatist, ausaid
hindu ning austaks nende tööga seotud õigusi.

• Saama toidu eest sellist miinimumhinda, mis tagab õiglase
sissetuleku ja hea elu.
• Omama ligipääsu omaenda seemnetele ja nad ei tohiks olla
sunnitud ostma seemneid korporatsioonidelt.
• Olema majanduslikult suutelised tootma kohalikele
turgudele hooajalist toitu ja mitmekesist saaki.
• Olema majanduslikult suutelised harima maad
jätkusuutlikult ja väiksel skaalal ning neid peaks toetama
traditsiooniliste kasvatustehnoloogiate taasavastamisel.
• Olema toetatud õiglasel üleminekul tööstuslikult
põlluharimiselt, agrokemikaalidelt ja sünteetilistelt
pestitsiididelt agroökoloogilisele ning loodusega kooskõlas
olevale
maaharimisele.
• Olema toetatud parimate tavade ja teadmiste jagamisel
selle kohta, kuidas mulda elus hoida.
• Olema majanduslikult toetatud kasvatamaks toitu sööda
asemel.
• Olema võimalusel majanduslikult toetatud kohaliku
kogukonna poolt kogukonna toetatud põllumajanduse (CSA)
või ühistuliste talude abil – see tähendab lühikesi
tarneahelaid.

Haridus
Me nõuame süsteemi, mis hariks talunikke ja tarbijaid, noori ja
vanu agroökoloogiliste meetodite ning toidu tõelise hinna
osas, põllumajandussüsteemide mõju osas bioloogilisele
mitmekesisusele ja loodusele, ning kohalikult toodetud
hooajalise toidu eeliste osas.

SEE TÄHENDAB

• Peavoolu põllumajanduslikku haridust, mis keskendub
agroökoloogiale, bioloogilisele mitmekesisusele ja loodusega
kooskõlas olevale põlluharimisele, vastandina tööstuslikele
põllumajandustavadele ning monokultuuridele.
• Toidu ja põllumajandusega seotud haridust kõigile põlvkondadele.
• Kõikide koolide varustatust kooliaedadega, nii et lastel oleks
võimalus loodusega kontakti luua ja et nad saaksid aru, kust nende
toit pärineb.
• Paremat haridust kõigile kodanikele selle kohta, kuidas mulda
hoidvalt toitu kasvatada.
• Toidu- ja põllumajandusalase hariduse, sealhulgas praktiliste
oskuste õpetamise lisamist riiklikesse õppekavadesse.
• Tarbijate teadlikkuse tõstmist, et nad mõistaksid nende poolt
tarbitava toidu väärtust.
• Kõigi kodanike teadlikkuse tõstmist tarbitava toidu mõju osas neid
ümbritsevale, kaasa arvatud toidu adekvaatset märgistamist.
• Kõigi kodanike teadlikkuse tõstmist toidu raiskamise mõjust
keskkonnale ning toiduga parema ümberkäimise oskuste arendamist.
• Kõigi kodanike teadlikkuse tõstmist toiduainete hooajalisuse ning
hooajaliste toiduainetega toiduvalmistamise osas.
• Suuremat ligipääsu kogukondlikele aedadele, kus inimesed saavad
õppida toidu kasvatamise, komposteerimise ja toidu väärtuse kohta.
• Algatusi, mis suunavad inimesi rohkem taludes käima, et nad
oskaksid paremini mõista ja väärtustada toidu tootmist.

Järeldused ja vaade
tulevikku
Toidusõltumatuseni viivad rajad ja lahendused on juba olemas
ning nüüd on aeg need kasutusele võtta. On ülioluline mõista, et
toidusüsteemi mõju keskkonnale, kliimale ja
sotsiaalvaldkonnale on üüratu.
Talunikud on ühiskonna tugisammasteks ja kui me ei toeta nende
õiglast üleminekut jätkusuutlikule ja tervislikule toidu- ja
põllumajandussüsteemile, jääme me kinni tööstuslikku
põllumajandustootmisse.
Mõned hiljutised positiivsed arengud rahvusvahelistelt mõjukates
organisatsioonides näitavad meile teed edasi.
ÜRO Inimõiguste Nõukogu koostatud talunike ja muude
maapiirkondades töötavate inimeste õiguste deklaratsioon (United
Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People
Working in Rural Areas) võeti vastu 2018. aasta detsembris pärast
aastatepikkust kihutustööd La Via Campesina poolt. [6] See
deklaratsioon annab õiguslikku ja poliitilist kaalu talunike
püüdlustele tunnustuse, põllumaade üle kontrolli omamise, sotsiaalse
kaitse, ligipääsu loodusvaradele ja muu vajaliku saavutamiseks.
2019. aastal tehti Rahvusvahelise Jätkusuutlike Toidusüsteemide
Ekspertkomisjoni (IPES) poolt ettepanek ühise toidupoliitika
loomiseks (Common Food Policy). [7]
Sellised poliitilised avaldused tuleb üles korjata ja neid edasi arendada
kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, kui me tahame muuta
käesolevat tendentsi tööstusliku põllumajanduse suunas ja tagada
turvaline, tervislik ja kindel tulevik talunikele, põllumajandustöölistele,
loodusele ja ühiskonnale tervikuna.
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