
Globalizáció helyett
lokalizációt!

Online szeminárium

2020. június 18., csütörtök, 14.30-16.30

Dr. Hajdu Zoltán

Fókusz Öko Központ, Marosvásárhely



A globalizáció megváltoztatta a települések 
körüli tájat, életteret

Globális piacra termelő ipari mezőgazdaság –
zöldségtermesztés Spanyolországban (Almeria)

Lokális piacra termelő kisléptékű mezőgazdaság –
Homoródalmás, Erdély

A kis gazdaságok tartják fenn a sokféleséget és alakították 
ki az ökológiai szempontból értékes európai kultúrtájat
https://www.youtube.com/watch?v=vuaWoXWFORQ

https://www.youtube.com/watch?v=vuaWoXWFORQ


A város (élelmiszerfogyasztók) és a 
vidéki térség (élelmiszertermelők) között éles határ létezik

Bevásárlóközpontok a városok határában

Ezek a globális piacról ellátott modern bástyák megállítják 
a városi fogyasztókat, akik így nem jutnak ki a várost 
körülvevő vidéki térségekbe

Középkori várfal bástyákkal 
Marosvásárhelyen

Mentális határok:
-a városi életforma modern, haladó
-a vidéki, paraszti lét elmaradott, degradáló 

Eredmény: a városok körüli területek nem 
képesek ellátni a várost élelemmel, amelyet így a 
globális piacokról kell beszerezni

Fizikai határok



Az élelmiszerellátás lokalizációjának feltételei

Feltétel a vidéki/paraszti életforma felértékelődése

Vidéki életforma jellemzői
• Nagyfokú önellátás
• Természetközeli életforma
• Közösségi lét

Szolidaritás a fogyasztók és a termelők között – csak közös erővel lehet 
eredményt elérni

Anyagmozgás   - lokális
Tudás - globális 

Két jelenlegi krízisre kell választ adni:

• a paraszti/vidéki életforma krízise, vidéki táj, élettér degradálódása
• élelmiszerellátás biztonsága



Kezdeményezések a helyzet megváltoztatására

Franciaország, Denise Vuillon kezdeményezése, az AMAP 
(A paraszti gazdálkodás fenntartásáért egyesület)

Az AMAP koncepció három pillére:

• Gazdaság - a kockázatot közösen vállalja a termelő és a fogyasztó
• Egészség - transzparencia a termelést illetően, a vegyszerhasználat 

kerülése
• Természet tisztelete – a természettel harmóniában folytatott 

gazdálkodás 

« Az AMAP szerződés, a szolidaritáson alapul » Denise Vuillon -

https://alimentation-generale.fr/entretien/denise-vuillon-

avec-lamap-la-solidarite-fait-partie-du-contrat/

http://jardinsdupaysdaubagne.com/

http://jardinsdupaysdaubagne.com/


A vidéki/rurális térségek multifunkcionális térségek 
– nem csak az élelmiszertermelést szolgálják

Élelmiszerellátás mellett számos más „szolgáltatást” nyújt a városnak: 

• Ivóvízbázis

• Rekreációs terület

• Biológiai sokféleség

• Kulturális diverzitás

• Stb.



Lokális vagy globális turizmus ?

Japán cseresznyevirágzás idején –

- Szabadság hírportál

Székelybő (Erdély)– Só Útja, helyi turisztikai program
https://www.youtube.com/watch?v=fzyt8t6W8Pk

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://szabadsag.ro/-/japan-cseresznyeviragzas-idejen&psig=AOvVaw3u603VkRQpM-3QfRTmIrwV&ust=1592126023630000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLCD_-K5_ukCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://szabadsag.ro/-/japan-cseresznyeviragzas-idejen&psig=AOvVaw3u603VkRQpM-3QfRTmIrwV&ust=1592126023630000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLCD_-K5_ukCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.youtube.com/watch?v=fzyt8t6W8Pk


Helyi kezdeményezések

Webkamra - Marosvásárhely

Helyénvaló – Székelyudvarhely

ASAT – országos hálózat



Köszönöm a figyelmet


