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Zakaj sta nafta in hrana usodno poveza-
ni? Kako je mogoče, da o naših življenjih 
odločajo ekonomisti, ki živijo od bilance do 
bilance, in politiki, ki jih zanima le, kako 
bodo preživeli od enih do drugih volitev? 
Zakaj še vedno uničujemo zemljo z novimi 
nakupovalnimi središči in to kljub temu, 
da imamo v Sloveniji le 35-odstotno samo-
oskrbo? Zakaj v šolah otroke učijo, da bodo 
z ugašanjem luči in ločevanjem odpadkov 
rešili planet, ne povedo pa jim, da je ogro-
žen obstoj človeka, medtem ko je narava 
preživela že veliko hujših udarcev?

O takšnih provokativnih temah, o katerih 
»mediji ne poročajo in jih v predvolilnem 
času nismo slišali«, je konec tedna v Galiciji 
na Eko fejstu govoril znan slovenski ekolog 
in neodvisni raziskovalec Anton Komat. Za 
preživetje sta po njegovem nujna samooskr-
ba s hrano in lokalna organiziranost pri tem, 
brez čakanja na državo ali zanašanja na ka-
kšno drugo rešitev.

Vojna vseh proti vsem
Da so razmere zaskrbljujoče in da je čas za 

akcijo, je Komat ponazoril z letom super mo-
dernega letala. »V njem imamo vse udobje 
in po obilnem obedu si zaželimo pogledati 
še pilotsko kabino. Z grozo opazimo, da v 
kabini ni nikogar. Stevardesa nam razloži, da 
namesto pilota letalo vodi nevidna roka trga, 
namesto kopilota pa nevidna roka naravnega 
izbora. Kako bomo pristali, nas zaskrbi. Le-
tališča še ni in ne moremo pristati, izvemo. 
Goriva pa bo kmalu zmanjkalo …« To je po 
Komatovem mnenju najboljša prispodoba 
te civilizacije, ki je zavozila, leti nekam bre-
zciljno in ne razmišlja, da bo treba pristati. 
»Ne moremo pristati na filozofijo neomejene 
rasti, če logika otroka pove, da je to noro, da 
ne more napihniti balona, večjega od sobe.« 
Hkrati ugotavlja, da v strankah vsi govorijo 
o obnovi gospodarskega razvoja, o obnovi 
rasti, torej o neskončnem zadolževanju in 
ropanju naravnih virov, predvsem pa ropanju 
naših medsebojnih odnosov. »Kot družba po-
sameznikov smo si nenehno konkurenti, gre 
za to, kdo bo koga okrog prinesel, okradel, 
nalagal. To je tista nevidna roka naravnega 
izbora!? Gre za vojno vseh proti vsem.«

Kje je izhod? »Kar je zavoženo na globalni 
ravni, je treba reševati na lokalni in nihče nam 
pri tem ne bo pomagal. Na lokalni ravni je 
treba ustvariti vzporeden sistem, ki bo deloval 
v dobro ljudi, in za to ne potrebujemo strank, 
voditeljev in represivnih organov, temveč do-
bro voljo in zdrav razum,« meni Komat in do-
daja, da imamo znanja dovolj, potrebujemo 
pogum. »Moramo povezati razbito sedanjost 
s preteklostjo, s svetom naših prednikov, ki so 
razvili znanja, da so preživeli na tej zemlji.«

Hrana kot predmet špekulacij
Ne gre samo za ekonomsko krizo, temveč 

za energetsko krizo civilizacije, ki je usodno 
povezana s hrano, meni Komat. »Koncept in-
dustrijskega pridelovanja si je zamislil njivo kot 
tovarno z uporabo kemičnih snovi za velikose-
rijsko proizvodnjo. Dokler je bila nafta poceni, 
je to še delovalo, potem je morala pomagati 
država s subvencijami. V 70. letih je bilo treba 

»Eden od globalnih problemov je zdravstvena kriza. Farmacija je ugrabila medicino, 
ki rabi družbeno pomoč, da se osvobodi tega peklenskega objema. Zato ni interes, da se 
raziskujejo učinkovita zdravila za zdravljenje bolezni, pač pa le za lajšanje simptomov. 
Idealen državljan je pacient in cilj je, da bi tovorili domov vreče zdravil. Kancerogenost ni 
samo posledica staranja prebivalstva. Glavni problem je kemizacija okolja. V desetih letih 
se je število odkritih rakavih bolnikov s 3800 na leto dvignilo na 14 tisoč! S tem se nihče 
ne ukvarja. Farmaciji ni cilj, da bi izumila učinkovito zdravilo proti raku, pač pa je smisel 
v nekajletnem zdravljenju, kjer gre za biznis.«

Ko v trgovinah lepega dne ne 
bo hrane
Anton Komat o nujnosti samooskrbe – Rešitve: lokalna povezanost, lastni vrtovi, izmenjava semen

1 kilokalorijo nafte nameniti za pridelavo 3,4 
kilokalorije hrane, zdaj je treba 10 kilokalorij 
goriva na 1 kilokalorijo hrane,« navaja Komat 
in dodaja, da je masovna proizvodnja hrane 
pomenila, da je ta postala izdelek pod kontro-
lo korporacij. »Letos so cene hrane na borzah 
zrasle za 30 odstotkov, špekulativni kapital, ki 
je povzročil sedanjo škodo v svetu, pa se seli 
na blagovne borze. Špekulirajo torej s papirji, 
katerih predmet je hrana, kar pomeni, da bo 
ta še dražja.«

Nujna je torej po njegovem sprememba kme-
tijstva nazaj na »sončni pogon«, z nadgradnjo 
starih praks z novimi spoznanji. Prav to pa je 
problem, meni Komat, saj pri nas vlada koncept, 
da naj se izbriše preteklost. Tisti, ki nima prete-
klosti, pa ne more prenašati izkušenj tistega, kar 
je bilo, v tisto, kar naj bi bilo. »Če tega nimamo, 
lahko verjamemo modelom, ki nam kreirajo pri-
hodnost, ki pa nimajo realne podlage.«

Semenska knjižnica je 
prihodnost
Ob tem poudarja ne samo velik pomen 

znanja in vedenja prejšnjih generacij, temveč 
predvsem ohranjanja semen. »Pet največjih 
korporacij sveta obvladuje prehransko ve-
rigo, zdravila, gensko tehnologijo, semena, 
farmacijo. Hrano in zdravje! V Iraku cilj agre-
sije niso bila le naftna polja, temveč tudi cen-
tralna genska banka z zbirko 8 tisoč varietet 
žitaric nekdanjega območja Mezopotamije. 
Vsaka lastnost ene same stare sorte je vredna 
35 do 65 milijonov dolarjev, 8 tisoč vzorcev, 
ki jih je vojska odnesla, torej pomeni nepre-
cenljivo vrednost. To predstavlja nadzor nad 
svetovno prehrano. S starimi sortami se na-
mreč lahko nadaljuje vzgoja novih žitaric za 
prehrano, nove sorte so namreč že povsem 
degenerirane, da ne zmorejo preživeti brez 
kemične podpore.«

Ali bo kmetu korporacija prodala semena 
ali ne, je po Komatovem mnenju temeljno 
vprašanje nacionalne varnosti in oskrbe s 
hrano. »Nacionalna varnost dežele niso več 
vojska in policija, ampak jo definirajo ro-
dnost prsti, pitna voda in biotska pestrost 
s poudarkom na semenih starih vrst.« Ugo-
tavlja, da je na žalost že 85 odstotkov starih 
sort pri nas izumrlo in da je skrajni čas, da 
se to začne reševati. Rastline, ki so jih naši 
predniki stoletja vzgajali na tem prostoru, 
so prilagojene temu območju in omogočajo 
preživetje tudi v spremenjenih okoliščinah.

»Korporacije so sicer izumile patentiranje 
genoma in prepovedale prosto prodajo se-
men, izmenjave pa ne morejo preprečiti,« 
pravi Komat in navaja primere genske knji-
žnice, kjer gre za izmenjavo semen, obnovo 
in večanje fonda.

Zato opozarja, da se lahko čez noč zgodi, da 
bodo cene hrane v trgovinah ponorele ali pa da 
bodo trgovske police prazne in da si država ne 
more privoščiti, da smo prvi po kvadraturi tr-
govskih površin na prebivalca in med zadnjimi 
po obdelovalnih površinah. Ena od raziskav pa 
je pokazala, da je že obdelava 500 kvadratnih 
metrov zemlje dovolj za preživetje posamezni-
ka. »Izklopite TV in medije in se boste začeli 
pogovarjati o stvareh, za katere prej niste imeli 
časa in boste ugotovili, da veste več kot prej,« 
svetuje Komat in pozdravlja vsakršno lokalno 
pobudo o samooskrbi ljudi s hrano.
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»Kultura prehrane je določala življenje 
naših prednikov: kaj in kako ješ, obredje 
pri mizi, povezana je z videzom krajine, v 
kateri živimo. Lahko imamo mrtvo ›ham-
burger pokrajino‹ ali pa tradicionalno, ki 
določa tudi zdravje ljudi.«

»Ponekod že imajo neke vrste bonov v 
lokalnih skupnostih kot poskusni način 
samoorganiziranja, ki lahko pripomore 
k večji povezanosti ljudi. Za krompir dam 
na primer bon, s katerim gre kmet nato 
po storitev k frizerju, ta pa naprej k avto-
mehaniku … Kdo pravi, da moramo imeti 
plastičen denar in stati v vrstah v trgovskih 
centrih? Sami lahko rešimo stvari na lo-
kalni ravni!«

Anton Komat


