Harmonizáció: Emberek élelmezése, innováció elősegítése
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Számos élelmiszertudományi szakember számára elfogadhatatlan, hogy egy milliárd ember éhezik a
világon, miközben biztonságos és tápláló élelmiszereket semmisítenek meg. Ennek következtében
2007-ben megalakult a Globális Harmonizációs Kezdeményezés (GHI), amely tudományos szervezetek
és tudósok nemzetközi non-profit hálózata. Tagjai együttműködnek a globális élelmiszerbiztonsági
előírások és jogszabályok összehangolásának előmozdítása érdekében.
Az előírások lényegüket tekintve nem kimondottan hibásak, de többnek nincs meg a megfelelő
tudományos alapja. Globálisan összehangolt, tudományos alapokon nyugvó élelmiszerbiztonsági
előírások nélkül tovább folytatódik a világ minden táján milliók által igényelt tápláló ételek
szükségtelen megsemmisítése - annak ellenére, hogy valójában biztonságosan fogyaszthatóak
lennének

Mi a probléma? Megszakadt a kommunikáció
Tudományos adatokban nincs hiány. Több ezerre tehető a lektorált, az élelmiszerbiztonság
témakörével foglalkozó tudományos publikációk száma és napról napra még több adatot generálnak
világszerte. A probléma, amellyel foglalkozni kell, az adatok megfelelő felhasználása és ezek
kommunikációja az illetékesek felé. A tudományos világban a kommunikáció kellően hatékony,
viszont a kutatók már kevésbé találják meg a megfelelő hangot azokkal, akik befolyásolják, fejlesztik
vagy bevezetik az előírások végső formáját. Ők a politikai döntéshozók és a politikusok, a
nagyközönség, a média, valamint a lobbisták és fogyasztói aktivisták.
A toxicitás fogalma, vagyis a mérgezés meghatározása egyértelmű példa a nem megfelelő
kommunikációra. Évszázadok óta ismert, hogy „minden anyag méreg, azonban mérgező tulajdonsága
a dózistól függ”. Egy anyag csak akkor okozhat káros hatásokat (válik toxikussá), ha elég nagy
koncentrációban érintkezik a szervezet arra fogékony biológiai rendszerével. Paracelsus, a toxikológia
atyja, a 16. században fogalmazta meg ezt a klinikai bizonyítékokon alapuló alapelvet. Nemrégiben
számos ismert tudós (köztük Bruce Ames és Edward Calabrese) bizonyította ezt a toxikológiai
alapelvet az erre irányuló kutatásokkal, amikről publikáció is megjelent nemzetközi tudományos
folyóiratokban. A tudományos körökön kívül azonban a "dózisa teszi a mérget” kifejezést kevéssé
értik és rosszul kommunikálják. Ezt igazolják az élelmiszer-biztonság szabályainak ellentmondásai,
melyek eredményeként feleslegesen semmisítenek meg élelmiszereket és olyan feliratok születnek,
amelyek félretájékoztatják az embereket arról, hogy mi minősül "biztonságos" élelmiszernek.
Ez az egyszerű ábra szemlélteti ezeket a félreértéseket:
Az A ábra azt mutatja, hogy a közvélemény, az átlagember és a politikusokat, törvényhozókat
befolyásoló személyek hogyan értelmezik toxicitást:
A toxikus anyag a dózis nagyságától függetlenül kárt okoz, ezért logikusan csak akkor akadályozható
meg a toxikus hatás, ha az anyag teljesen hiányzik vagy eltávolítják.
A B ábra azt szemlélteti, hogy a hatóságok, illetve azok a politikusok és törvényhozók, akik hatással
vannak a szabályozó szervekre, hogyan értelmezik a toxicitást:
Minél nagyobb a dózis, annál nagyobb az egészségre káros hatás. A nagyon alacsony koncentrációjú,
toxikus tulajdonságú vegyületek azonban elfogadhatóak, ugyanis igen kevés olyan ember (vagyis
szavazó) van, aki várhatóan tapasztalna bármiféle egészségkárosodást ezektől az anyagoktól.
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