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Cilj je še
iskanje poti v megli

V

olitve v državni zbor so za nami in volivci so tokrat izbrali stranko Gibanja Svoboda, katere predsednik je dr. Robert Golob. Kaj ta stranka pomeni za kmetijstvo, smo se spraševali skoraj ves maj in se seveda še zdaj. Prav veliko
o tej temi v predvolilni bitki zmagovalna stranka niti ni izgubljala besed. Kot vedno pa so bile nekatere teme, kot sta
prehranska varnost in samooskrba zelo vroče, slišali pa smo lahko celo idejo o omejitvi uživanja mesa in to v deželi,
ki je predvsem živinorejska in katere glavni prihodki, tudi izvozni, prihajajo prav iz tega dela kmetijstva. Slovenija
ni živinorejska dežela samo zato, ker si kmetje to želijo, ampak ker to narekujejo naravne danosti. Brez živinorejca,
predvsem brez govedorejca, bo zaraščanje mnogo hitrejše, kot si lahko predstavljamo, čemur sem priča tudi sama, saj
živim na hribovitem delu podeželja. V desetih letih je gozd samo tisti del, ki ga gledam iz hiše, porasel 30 % nekdanjih
travnikov, še prej opuščenih vinogradov. Četudi se posamezniki trudijo in vztrajajo, se bojim, da je v vsaki naslednji
generaciji manj takih, ki so pripravljeni delati za nič oziroma zato, da bo nekdo imel poceni hrano, na račun njegovega
neplačanega dela in nepovrnjenega vložka. Običajno kmetje nekaj let pokrivajo izgubo iz prihodkov iz drugih dejavnosti, vendar tako ne gre v nedogled. Slovenski potrošnik se bo moral začeti zavedati, da lahko kupuje poceni hrano
zgolj zato, ker tisti, ki hrano pridela, velikokrat s plačilom ne pokrije stroškov.
Kaj ima vse to z možnim novim predsednikom vlade in po skoraj mesecu dni iskanja človeka, ki bo vodil kmetijsko
ministrstvo? Vse in hkrati nič. V zmagovalni stranki očitno niso imeli ideje oziroma človeka, ki bi si tega mesta želel že
prej, v drugih dveh strankah, ki sta vstopili v koalicijo, pa tudi ne. Predstavnika Levice si na tem mestu ne predstavljamo, še posebej ker si želijo nacionalizirati premoženje Slovencev in Slovenk in uvesti visoke obdavčitve premoženja. Če
bo do izvedbe prišlo, je jasno, da bodo morali imeti kmetje v zdaj še kandidatki za ministrico, Ireni Šinko, zelo močno
zagovornico kmetijstva. To ni novo ime in kmetje se je večinoma spomnijo kot direktorice Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov, katere tretjega mandata ni omogočil Marjan Šarec, ki je takrat postal predsednik vlade. Da imajo kmetje
veliko premoženja, je seveda res, to zagotovo ve tudi Irena Šinko in seveda tudi to, kako donosno ali nedonosno je to
premoženje, ji je dokaj dobro znano.
Glede na zgledno vodenje Sklada lahko pričakujemo natančno, administrativno urejeno delo. Popolna neznanka pa je
njena naravnanost na večfunkcionalno vpetost kmetijstva v družbo in gospodarstvo kot tudi zavzemanje položaja na
evropski ter globalni ravni. Smo majhni in vsak dan bolj odvisni od uvoza hrane, tako da moramo najti samostojno
pot, v sklopu skupne kmetijske politike EU in najti način, kako vrniti kmetu dostojanstvo na cenovni ravni. Samo to
zagotavlja višjo prehransko varnost države in ohranitev nacionalne identitete.
V koalicijski pogodbi so menda želje vseh partneric lepe, vendar se bojim, da sploh nimajo cilja v kmetijstvu, saj so zapisali, da bodo spodbujali trajnostno in ekološko kmetovanje, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi ter
izboljšali delovanje družbe Slovenski državni gozdovi, podpirali mlade, ki vstopajo v kmetovanje,
zmanjšali bodo rabo fitofarmacevtskih sredstev, spodbujali zvišanje samooskrbe, podprli ukrepe
za bolj humano ravnanje z živalmi, postopno bodo odpravili okolju škodljive subvencije, spodbujali bodo povezavo vrtcev in šol z lokalnimi pridelovalci hrane in v največji meri omogočili dostop
do ekološko pridelane hrane vsem otrokom, pa lokalnim kmetovalcem omogočali večjo možnost
prodaje pridelkov lokalnim kupcem. Kakšnih zavez za uresničitev zapisanega niso zapisali. Edina zares zanimiva novost je predvidena brezplačna šolska prehrana za vse dijake in učence. Kdo
bo to plačal, bo pokazal čas, vsekakor pa kmetje hrane zastonj ne bodo dali.
Tako lahko prihodnji ministrici zaželimo le, da bo svoj program dela naredila tako, da bo v korist
kmetu, in da ji bo uspelo novega predsednika vlade prepričati o pomembnosti dviga kmetijstva
na novo, boljšo, evropsko primerljivo raven.
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