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A világnap szlogenje:
„A földünk. Az otthonunk. A jövőnk.”
Az ENSZ 1994. június 17-én fogadta el az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló egyezményt
(UNCCD), azóta ez a nap az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja. A jeles napról az
OVF idén is konferencia keretében kíván megemlékezni, 2017. június 22-én, melyet egyrészt az
öntözési törvény 80. évfordulójának, másrészt a világnap témájának kívánunk szentelni.
A rendezvény témáihoz:
Az öntözőgazdálkodás előmozdításához szükséges intézkedésekről szóló 1937. évi XX.
törvénycikk célja az öntözéses gazdálkodás lehetővé tétele, az öntöző csatornarendszerek megépítése,
valamint megfelelő kihasználásának előmozdítása volt. E törvénycikk alapján hozták létre az öntözési
alapot, melyből öntözéses gazdálkodásra való berendezkedés céljára kölcsönök és segélyek nyújtása is
lehetséges volt. A munkálatok végrehajtására az Országos Öntözésügyi Hivatal került kijelölésre. A
törvénycikk rendelkezett továbbá a szolgáltatási díjat tartalmazó szerződésről, és szabályozta az
öntöző vízitársulatok megalakítását.
A világnap szlogenjéhez igazodva, fontosnak tartunk rávilágítani a termőföldek kiemelt szerepére. A
talajdegradáció hatására bekövetkező termőképesség romlásnak súlyos következményei vannak. A
mezőgazdaságból élő emberek megélhetése jelentős mértékben a termőföld adottságaitól függ, azok
leromlása a migráció egyik mozgatórugóját jelenti. A termőterületekkel való jelenlegi gazdálkodás
mellett a következő 30 évben élelmezési problémák miatt akár több mint egy milliárd embernek nem
marad majd más választása, mint a menekülés vagy a háborúskodás. A termőföldek viszont
lehetőséget nyújtanak az embereknek a negatív tendenciák hatásainak csökkentésére,, így megelőzve
az elvándorlást: bevételeik növelésére az agráriumban, élelmiszeriparban vagy a turizmusban. A
menekültek számának világszerte tapasztalható növekedése mögött a környezet leromlása, politikai
instabilitás, élelmezésbiztonság hiánya, illetve a szegénység áll.
A világnap szlogenje - „A földünk. Az otthonunk. A jövőnk.” - a termőképes földek központi szerepét
emeli ki abban, hogyan válhatnának a fokozatosan romló minőségű földjeiket elhagyni készülők stabil,
fenntartható közösségekké.
Fentiekkel összhangban áll a 15.3. Fenntartható Fejlődési Cél, mely 2030-ra tűzte ki az
elsivatagosodás okozta leromlott földterületek és talajok helyreállítását.
Örömmel vennénk, ha részvételével és értékes észrevételeivel megtisztelné a rendezvényt!
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A konferencián való részvétel ingyenes, de a terem befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött,
így kérem, részvételi szándékát legkésőbb 2017. június 14-ig jelezze a molnar.peter@ovf.hu e-mail
címen!
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