"Nhiều cuộc khủng hoảng lương thực là do con người tạo ra"

„Für viele Kinder auf der Welt ist ein voller Teller nicht selbstverständlich“

"Đối với nhiều trẻ em trên thế giới, bữa đói bữa no là chuyện thường tình"
LTS. Trong bản tin đài phát thanh Vatican chương trình Việt Ngữ với tựa đề : „ĐTC PHANXICÔ:
VƯỢT QUA NẠN ĐÓI LÀ MỘT TRONG NHỮNG THÁCH ĐỐ LỚN CỦA NHÂN LOẠI do
Ngọc Yến chuyển dịch đã loan tải sứ điệp của ĐTC Phanxicô gửi tới ông Qu Dongyu, Tổng Giám
đốc Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO), nhân Ngày Lương thực Thế giới 16.10 với chủ để:
“Hành động của chúng ta là tương lai chúng ta. Sản xuất, dinh dưỡng, môi trường và cuộc sống tốt
hơn” - Đức Thánh Cha viết: “Chủ đề nhấn mạnh sự cần thiết phải có hành động phối hợp để mọi
người có thể tiếp cận với chế độ ăn uống đảm bảo tính bền vững môi trường, đầy đủ và giá cả phải
chăng”.
Đức Thánh Cha viết: “Chủ đề nhấn mạnh sự cần thiết phải có hành động phối hợp để mọi người có thể
tiếp cận với chế độ ăn uống đảm bảo tính bền vững môi trường, đầy đủ và giá cả phải chăng”.
Đức Thánh Cha chỉ ra một nghịch lý liên quan đến việc tiếp cận thực phẩm, lưu ý rằng: trong khi hơn 3
tỷ người không được hưởng chế độ ăn uống bổ dưỡng, thì gần 2 tỷ người lại bị thừa cân do chế độ ăn
uống nghèo nàn và lối sống ít vận động.
Đức Thánh Cha khẳng định: “Trong lĩnh vực này, mọi người đều có vai trò. Nếu chúng ta không muốn
gây nguy hiểm cho sức khỏe của hành tinh và toàn nhân loại, chúng ta phải khuyến khích sự tham gia
tích cực đối với sự thay đổi ở mọi cấp độ và tổ chức lại hệ thống lương thực nói chung".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh bốn lĩnh vực đặc biệt cần hành động khẩn cấp, đó là: tại nông thôn, ở biển,
nơi bàn ăn, và tránh lãng phí thực phẩm. Ngài nói: “Lối sống và cách tiêu dùng hàng ngày của chúng ta
ảnh hưởng đến động lực môi trường và toàn cầu, nhưng nếu chúng ta thực sự muốn thay đổi, chúng ta
phải khuyến khích các nhà sản xuất và người tiêu dùng đưa ra các lựa chọn có đạo đức và bền vững,
đồng thời nâng cao nhận thức của các thế hệ trẻ về nhiệm vụ quan trọng mà họ đang thực hiện, để thế
giới không còn nạn đói trở thành một thực tế. Mỗi chúng ta có thể cống hiến những đóng góp của mình
cho sự nghiệp cao cả này”.
Liên quan đến đại dịch, Đức Thánh Cha nói, đại dịch là một “cơ hội để thay đổi hướng đi”, để hệ thống
lương thực toàn cầu có thể ứng phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Tuy nhiên, ngài
nhấn mạnh, “cuộc chiến chống nghèo đói đòi hỏi phải vượt qua luận lý lạnh lùng của thị trường, chỉ tập
trung vào lợi nhuận kinh tế và giảm thực phẩm thành một mặt hàng khác”; thay vào đó, cần phải “gia
tăng tinh thần liên đới”.

Đức Thánh Cha đảm bảo với Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc: “Tòa thánh và
Giáo hội Công giáo luôn sát cánh cùng Tổ chức của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức và cá nhân khác, cố
gắng hết sức để đảm bảo không một người nào thấy các quyền cơ bản của mình bị suy yếu hoặc bị coi
thường”.
Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với những lời khích lệ: "Cầu mong những người gieo hạt giống hy
vọng và hòa hợp có thể cảm nhận được sự nâng đỡ qua lời cầu nguyện của tôi, để các sáng kiến và dự
án của họ có thể ngày càng hiệu quả và thành công hơn".
Chính trong chiều hướng „cùng chung vai sát cánh“ tìm ra những giải pháp toàn cầu hầu cứu vớt bao
triệu người rơi vào cảnh túng thiếu, hàng trăm triệu phải chết đói, nhất là trong cơn đại dịch Corona hiện
nay,,,mà tổ chức Misereor, một tổ chức thiện nguyện lớn của Giáo Hội Đức đang ra sức hoạt động trên
toàn thể giới.
Sau đây là cuộc phỏng vấn bằng tiếng Đức liên quan đến vấn đề: "Nhiều cuộc khủng hoảng
lương thực là do con người tạo ra" : Chỉ số nạn đói toàn cầu hiện nay vẽ nên một bức tranh ảm
đạm về cuộc chiến chống nạn đói trên thế giới. Xung đột, khủng hoảng và cuối cùng nhưng không
kém phần quan trọng, đại dịch Corona đã khiến cho tình hình ở nhiều quốc gia thêm trầm trọng.
Tổ chức Misereor giúp đỡ trong cuộc chiến chống lại nạn nghèo đói. Các đồng nghiệp của chúng
tôi thuộc Domradio đã phỏng vấn Peter Meiwald, người đứng đầu bộ phận Châu Phi và Trung
Đông tại Misereor về vấn đề sinh tử này.
DOMRADIO.DE: Thưa ông Meiwald, ông nói rằng khủng hoảng lương thực hầu như luôn luôn do con người
tạo ra. Cụ thể, điều này áp dụng ở mức độ nào đối với Ethiopia?
Peter Meiwald (Trưởng phòng Châu Phi và Trung Đông tại MISEREOR): Thật không may, trên nguyên tắc
chúng ta phải nói như vậy, chúng ta vẫn có đủ dinh dưỡng, ngay cả với dân số toàn cầu ngày nay. Chúng ta sản
xuất đủ chất dinh dưỡng, nhưng mọi người lại tự gây khó khăn và hủy hoại chính mình ở nhiều nơi. Ở Ethiopia
chẳng hạn, bạn có thể thấy điều này đặc biệt rõ ràng.
Hậu quả của biến đổi khí hậu, thảm họa khí hậu, cùng với hậu quả của chiến tranh và bạo lực, đặc biệt là ở tỉnh
phía bắc Tigray. Và tất nhiên, cuộc khủng hoảng dịch Corona phải kể là yếu tố cuối cùng gây thêm khó khăn đặc
biệt cho con người.

DOMRADIO.DE: Đại dịch corona đóng vai trò gì?
Meiwald: Đại dịch corona chủ yếu ảnh hưởng đến các xã hội sống rất ít nhờ quá trình công nghiệp hóa, nhưng
trong các vùng mà hầu hết mọi người sống tự cung tự cấp và sống bằng nông nghiệp hoặc trong khu vực phi chính
thức, tự cung cấp cho mình ở quy mô nhỏ và phục vụ các thị trường nhỏ trong khu vực, nhưng quả thực đã tạo ra
một vấn đề lớn đối với người dân. Họ không được phép ra ngoài nữa, không được ra ngoài nữa. Các thị trường đã
sụp đổ một phần.
Ở một số quốc gia đã bị phong tỏa, vì đã bị đóng cửa. Có rất nhiều thứ không thể mua được nữa. Chuỗi

cung ứng đã bị sụp đổ. Và tất nhiên, điều đó ảnh hưởng đến những người nghèo không có nguồn cung
cấp, những người cũng không có tài khoản ngân hàng lớn, để có được thứ gì đó từ ngân hàng nếu cần
thiết để vượt qua trong vài ngày tới, đặc biệt khó khăn.
DOMRADIO.DE: Sau khi chỉ số nạn đói toàn cầu với những con số đáng kinh ngạc vừa được công
bố, nhiều người tin rằng mục tiêu bền vững của Liên hợp quốc về chấm dứt nạn đói vào năm 2023
không còn có thể đạt được. Misereor thấy nó như thế nào?
"Thế giới chưa sẵn sàng từ bỏ việc xuất khẩu vũ khí và các cuộc xung đột vũ trang."
Meiwald: Việc chấm dứt nạn đói đã có thể đạt được nếu có thể thấy rằng dân số thế giới và trên hết, bối
cảnh chính trị hiện đang tập trung vào điều này và trở nên tích cực. Hiện tại, chúng ta đang trải qua điều
ngược lại: rất nhiều sự tàn phá. Các cuộc xung đột ngày càng gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Ethiopia
thực sự là một ví dụ đặc biệt đau lòng. Nhưng chúng tôi thấy điều đó ở Mozambique và ở nhiều nước
khác. Thế giới chưa sẵn sàng từ bỏ việc xuất khẩu vũ khí và các cuộc xung đột vũ trang. Cuối cùng, thế
giới cũng chưa sẵn sàng để thực sự bảo vệ khí hậu theo cách mà chúng ta có thể đạt được mục tiêu 1,5
độ. Và chỉ cần chúng ta không phát hiện ra thì sẽ rất khó đạt được mục tiêu cứu đói.
DOMRADIO.DE: Và làm thế nào để với sự hỗ trợ của chính ông, ông có thể thực hiện với tổ chức
Misereor?

Meiwald: Chúng tôi cố gắng tập trung đặc biệt vào cá nhân và những người bé nhỏ. Với những người
đang phải nai lưng kiếm ăn từng bữa và những người kiếm kế sinh nhau, cụ thể là với các cơ cấu hộ gia
đình nhỏ. Chúng tôi đang thúc đẩy rất nhiều ở các vùng nông thôn về các phương pháp tiếp cận sinh
thái nông nghiệp, bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng những cấu trúc này có khả năng đảm bảo sự tồn tại
của loài người và sản xuất lương thực hợp lý tốt hơn nhiều so với các cấu trúc nông-công nghiệp quy
mô lớn.
Điều đó có nghĩa là chúng tôi cố gắng giúp cho mọi người biết phù hợp, cải thiện phương pháp canh tác
của họ, với phân bón trộn, với các biện pháp sinh thái, để cung cấp cho khu vực của họ và không tập
trung quá nhiều vào thị trường thế giới. Đó là một trong những cách tiếp cận. Tất nhiên, trong lĩnh vực
chính trị, chúng tôi cố gắng chống lại xuất khẩu vũ khí, bảo vệ khí hậu, loại bỏ than đá và những thứ
tương tự. Một thứ gây trở ngại cho cái kia.
Nhưng đặc biệt ở cấp độ dự án, chúng ta chủ yếu dựa vào cơ cấu nông nghiệp quy mô nhỏ. Ngay cả khi
điều đó đôi khi nghe có vẻ hơi lãng mạn - có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy đây là cách hiệu
quả nhất để sản xuất thực phẩm.
DOMRADIO.DE: Ông nói về viện trợ khẩn cấp và các biện pháp lâu dài. Mối quan hệ của họ là gì?
Meiwald: Họ rõ ràng cậy dựa vào nhau trong công việc của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng
tôi đã làm việc với các cơ cấu đối tác địa phương trong 60 năm, nhằm đảm bảo việc đạt được thành công
phát triển rất lâu dài và từng bước cải thiện điều kiện sống của người dân. Đồng thời, những khu vực
này, nơi các đối tác của chúng tôi đang hoạt động, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh
và các thảm họa khác.
Sau đó, chúng tôi cũng phải cung cấp viện trợ khẩn cấp để đảm bảo rằng giai đoạn tiếp theo của dự án
có thể đạt được, nếu người dân trước đó chết đói hoặc phải rời bỏ đất nước của họ di tản đến các nước
láng giềng, ở các tỉnh lân cận hoặc thậm chí di cư sang châu Âu vì họ có thể không thể sống còn, thì đó
là cách tiếp cận dự án tốt nhất đã thất bại. Đó là lý do tại sao chúng tôi cũng cung cấp viện trợ khẩn cấp
khi các đối tác của chúng tôi báo hiệu: Không còn cách nào khác ngay bây giờ.
DOMRADIO.DE: Cộng đồng quốc tế phải làm gì? Và mỗi người trong chúng ta có thể làm gì?
"Khi đưa ra các quyết định chính trị, tức là khi đưa ra các quyết định bỏ phiếu, người ta phải cân
nhắc: Chúng ta muốn hoạch đinh thế nào cho tương lai?"
Meiwald: Mọi người chắc chắn có thể kiểm điểm lại hành vi tiêu dùng của mình. Một phần của vấn đề
là nhiều loại thực phẩm chỉ đơn giản là đi vào nguồn cung cấp thịt và do đó không cung cấp chất dinh
dưỡng cho những người thực sự cần chúng nhất. Mọi người có thể xem: Tôi thực sự phải ăn nhiều thịt
và chất đạm động vật như vậy hay tôi có thể giảm bớt thứ gì đó? Nhưng đó không phải là giải pháp duy
nhất.
Chúng ta không thể cá nhân hóa điều đó, nhưng khi đưa ra các quyết định chính trị, tức là khi đưa ra lựa
chọn của mình, mọi người phải cân nhắc: Chúng ta muốn hoạch định thế nào cho tương lai? Chúng ta
muốn các cấu trúc lớn, nơi các tập đoàn lớn, vốn đã có nhiều quyền lực và ảnh hưởng và phụ thuộc
nhiều vào quá trình công nghiệp hóa, tiếp tục có các điều kiện tối ưu, hay chúng ta muốn dựa vào các
cấu trúc nhỏ hơn và lành mạnh hơn và dựa trên một chính sách chủ yếu nhắm vào những người có hoàn
cảnh khó khăn và cũng ủng hộ việc phân phối công bằng hơn?
Tất nhiên, bạn có thể thiết lập các tín hiệu hợp lý trong quyết định bỏ phiếu của mình. Nhưng một phần
lớn trách nhiệm thực sự thuộc về chính trị quốc tế.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Katharina Geiger. (domradio - mg)
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu chuyển dịch

Nguồn: D: „Viele Ernährungskrisen sind menschengemacht“ - Vatican News

