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Genvej til Udviklings mangeårige samarbejdsorganisation, belgiske Terre / Autre Terre, har udgivet sit 

kvartalsblad nr. 138 i efteråret 2012 med temaet  

 

Agroøkologi og social økonomi 

Lad os fremelske et nyt samfund! 
 

På de følgende sider bringer vi tre af artiklerne fra dette blad, som franskkyndige kan læse i sin 

helhed på http://www.autreterre.org/fr/news/107-journal-terre-n138.aspx  
 

 

Lad os få det bedste ud af såsæden! 
 

- fra kvartalsblad nr. 138 fra Terre-gruppen, Belgien, efterår 2012 

- interview ved Benoît Naveau, Afrika-koordinator hos Autre Terre 

- oversat af Naja Egede Kristensen. 
 

 

For mere selvstændighed til 

landmændene! 
 

Interview med Alihou Ndiaye, koordinator for Den 

Senegalesiske Forening til Forbedring af Såsæden i 

Landbruget. 

 

I Senegal er det dyrt at være landmand: køb af 

gødning, pesticider, frø og forbrug af vand … Det 

er svært at tjene penge på salget af sine grøntsager 

med alle disse udgifter. Dette erhverv, som stadig 

ofte bliver udført med brug af kemiske produkter, 

er derudover farligt for helbredet og miljøet. 

 

Den Senegalesiske Forening til Forbedring af 

Såsæden i Landbruget (= l’Association Sénégalaise 

pour la Promotion de la Sémence Paysanne = 

ASPSP) spiller her en vigtig rolle: nemlig at støtte 

landmændene i udviklingen af et biologisk 

landbrug, der er baseret på selvforsyning af 

fødevarer, frøproduktion, kompost, brug af en billig 

brønd … og især videreførelse og bevarelse af 

kundskaber, hvad enten de er innovative og/eller 

nedarvede. 

 

Kan De kort beskrive ASPSP’s historie og 

struktur? 
 

I slutningen af 80’erne blev en gruppe af 

producenter kontaktet af sine kunder vedrørende 

oprindelsen af frøene; men det var først i 

begyndelsen af det nye årtusinde, at beslutningen 

om at nedsætte en selvstændig gruppe af 

traditionelle frøproducenter blev taget takket være 

de uddannelser, der blev gennemført af foreningen 

Kokopelli med støtte fra NGO’en ENDA 

PRONAT.  
 

I 2003 samledes gruppen og dannede Den 

Senegalesiske Forening til Forbedring af Såsæden i 

Landbruget (ASPSP). ASPSP’s primære mål er at 

bidrage til at styrke landmændene ved at bevare de 

lokale traditionelle sorter og dermed opnå 

fødevaresuverænitet. 
 

For at opnå dette overordnede mål er tre vigtige 

aktivitetsområder blevet udviklet, nemlig at 

uddanne befolkningen i produktionsteknikker, 

bevarelse af viden og traditionelle teknikker såvel 

som bevarelse af lokale frø og endelig at informere 

og uddanne befolkningen og myndighederne om 

landbruget. 

 

Hvordan har I struktureret jer? 
 

ASPSP er en paraplyorganisation bestående af 

femten lokale foreninger fra hele Senegal. Hver 

forening har sit eget foreningsliv og sine egne 

instanser, generalforsamling og bestyrelse. ASPSP 

tager sig af deres uddannelse og giver dem 

mulighed for at udveksle mellem hinanden, at 

planlægge sammen og at have fælles mål. 
 

(fortsættes side 10)

http://www.autreterre.org/fr/news/107-journal-terre-n138.aspx
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Der hældes vand i en pumpe for at sætte den i gang, så vandet fra en brønd kan overrisle nogle marker 
(foto: ASPSP) 

 

Lad os få det bedste ud af såsæden! 
 
(fortsat fra side 9) 

 

Hvilke hovedaktiviteter har I? 
 

Vores hovedaktivitet er dannelse af ”oaser”. Målet 

er at danne øer af biodiversitet og familiebrug med 

grøntsagsproduktion, hvor landmændene nyder 

godt af vores støtte til oprettelse af områder til 

grøntsager. Hver indhegning er sammensat af 

levende hegn, og brøndene er finansieret ved hjælp 

af rentefrie lån (200.000 FCFA der tilbagebetales 

over to år).  
 

Området genbeplantes fuldstændigt af den familie, 

der er ansvarlig for det. Støtten sker også gennem 

uddannelse og rådgivning. I dag har flere end 220 

”oaser” set dagens lys og dette blot i et af de 

femten områder, som vi arbejder i! 
 

En anden vigtig aktivitet er støtten til foreningens 

medlemmer i formidlingen og produktionen af 

kvalitetsfrø. Den primære fremgangsmåde er 

udveksling. En landmand modtager 100 g frø, og 

efter høsten giver han den samme mængde til 

organisationen. 
 

 

 

 

 

Uddannelser i agroøkologi bliver ligeledes 

arrangeret. Støttemodtagerne kan møde op hver 

lørdag i hver medlemsforening og modtage 

undervisning. Det er gratis på den betingelse, at 

mindst ti personer møder op. ASPSP tager sig af at 

uddanne teknikere i medlemsforeningerne. 

 

Kan jeres aktiviteter nemt kopieres af andre? 
 

Alle de elementer, der indgår i at skabe en oase, 

kan findes i sit naturlige miljø. Hækken er lavet af 

salane, en slags vortemælk, der er nemt tilgængelig 

i Senegal. Hækken forstærkes i bunden af døde 

akacier og af levende hæk fra akacie melifera. 
 

Inden for hækken har man flere områder: kompost, 

planteskole med træer og grøntsager, 

dyrkningsområde, vandsted (med eller uden 

bassiner) og en hytte. 
 

Beviset på, at modellen er nem at kopiere, er, at 

flere end 220 oaser er blevet skabt i Mbour- 

området, og at 150 andre oaser har set dagens lys i 

det selvsamme område på initiativ af deres ejer ved 

at kopiere ASPSP’s model. 
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Hvorfor valgte I at kalde det oase, når det drejer 

sig om grøntsager? 
 

Termen oase bruges i overført betydning. Faktisk 

befinder vi os hverken i Sahara eller i nogen anden 

af de mange ørkener på denne klode. Området ud 

til Atlanterhavet fra Dakar til Saint-Louis, også 

kaldet ”Niayes”, er et fremragende 

grøntsagsområde. Det var oversået med lunde, hvor 

der blev dyrket frugt og grøntsager, som blev 

forbrugt af de store byer. Disse lunde var fredelige 

områder, hvor der var en særlig frisk luft. 

Menneskene, der havde plantet disse lunde, boede 

der i harmoni med naturen. Det var områder, der 

var lukket med levende hegn, havde vandsteder og 

somme tider dyr (fjerkræ og små drøvtyggere), som 

gav gødning. Vegetationen var så tæt, at unge 

mænd i 1970’erne var bange for at gå de fire 

kilometer, der forbinder Ndiémane med vejen, på 

grund af buskene og dyrelivet der. 
 

I dag minder området mere om en ørken end noget 

andet. Hundredvis af hektarer er blevet ryddet. Det 

er i disse forladte områder, at vi vil genoprette 

naturen takket være installationen af de billige 

grøntsagsområder. Disse grønne områder midt i 

dette forladte miljø er naturligvis blevet kaldt for 

oaser. 

 

Gør produktionen af landbrugsfrø det muligt for 

producenten at klare sig mod de store 

frøvirksomheder? 
 

I 2012 i regntiden, hvor kornet dyrkes, vil staten 

frigive 34 milliarder FCFA (52 mio. euros) til 

landdistrikterne for at sikre deres levering af såsæd, 

gødning og pesticider.  
 

Nord for Senegalfloden, i Guède, kostede tomatfrø 

i år 1.250.000 FCFA (1.905 euros). Disse midler 

betaler nogle landmænd, mens andre landmænd er i 

stand til at producere sine egne frø. 
 

Landmanden, der ejer sine egne frø, som han selv 

har produceret, holder nøglen til sin egen 

selvstændighed i sin hånd. 

 

Social økonomi og bæredygtigt landbrug: 

Frøkorn for et nyt samfund 
 

- fra kvartalsblad nr. 138 fra Terre-gruppen, Belgien, efterår 2012 

- ledende artikel af Geneviève Godard, medlem af redaktionen af Terre’s kvartalsblad 

- oversat af Julien Kalimira Mzee Murhula. 

 

Den franske avis « Le Monde » har for nylig 

offentliggjort en opdagelse af et gen, der er i stand 

til at give smag til industrielt fremstillede tomater 

...  På det rigtige tidspunkt!  Tiden er kommet at 

gengive en lille smag til disse usmagelige tomater.  

 

Behøver vi at manipulere vores grøntsager genetisk 

for at genfinde deres tidligere lugt? Bestemt ikke! 

Men spørgsmålet er langt fra anekdotisk på et 

tidspunkt hvor EU bekræfter forbuddet mod 

markedsføring af de gamle traditionelle frø, hvis de 

ikke er opført i et katalog. 

 

At spise ordentligt til en rimelig pris, uden at sætte 

helbredet på spil, at nedbryde jorden eller skabe 

hungersnød i udviklingslande – her er nogle af de 

store udfordringer i de kommende årtier, både for 

den sydlige del og den nordlige del af planeten.  

 

Der er nogle som har en fornemmelse af, at 

filmene, bøgerne og konferencerne  har bredt sig 

for  at vise og afsløre de skadelige virkninger af 

ekstensivt landbrug, og farligheden  skabt af 

fødevareproduktionen  der er afhængige af 

kemikalier.  

 

Selve vores fødevareforsyning er i fare og truet af 

sin store afhængighed af olie.  

 

Men vi må ikke kun snakke om dens skadelige 

virkninger. Forandringerne er mulige, eftersom 

alternativerne findes.  

 

En omstilling, omend mindre, er i gang og viser en  

vej hen mod et landbrug der respekterer jorden og 

menneskene, både producenter og forbrugere, til en 

økonomi til gavn for mennesker, til en økonomi i 

retning af større deltagelse af borgerne i deres byer, 

kvarterer og lokalsamfund.  

 

Når man sammenlægger disse principper, kan man 

opsummere hvad vi mener med begrebet økologisk 

landbrug / agroøkologi / bæredygtigt landbrug. 

 

Her er tale om et tema, som vi i organisationen 

Terre har valgt skal spille en stor rolle i vores 

samarbejde med organisationer i Syd. 

 

(fortsættes side 12) 
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Social økonomi og bæredygtigt 

landbrug  
 

(fortsat fra side 11) 
 

Det handler ikke kun om at foreslå alternative 

former for landbrugsproduktion - det er også en 

folkelig proces for gentilegnelsen af deres levebrød 

... en tilgang, der hænger sammen med den vision, 

som organisationen Terre har valgt at arbejde ud 

fra. « Deltagelse i etableringen af en demokratisk 

og forenet verden, hvor alle mennesker har ret til at 

leve i værdighed, hvor alle mennesker har ret til at 

opnå gensidig respekt foruden respekt for de 

kommende generationer ».  
 

Kan økologisk landbrug og social økonomi være 

plantefrø til et nyt samfund? Det er dette 

spørgsmål, som vi forholder os til i indeværende 

blad.  
 

På de følgende sider lytter vi til Pierre Rabhi, som 

er en fransk landmand og filosof af algerisk 

oprindelse. Pierre Rabhi er anerkendt som en 

international ekspert i fødevaresikkerhed.   

 

Lad os fejre mådeholdet! 
 

- fra kvartalsblad nr. 138 fra Terre-gruppen, Belgien, efterår 2012 

- interview ved Anne-Sophie Reynders, redaktionssekretær hos Terre 

- oversat af Julien Kalimira Mzee Murhula 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

Agroøkologi og social økonomi:  

Et nyt samfund skal fremmes 
 

Interview med Pierre Rabhi  

 

Hvordan kan man i dag sammentænke 

økologisk landbrug og social økonomi for at nå 

frem til en ny organisationsstype?  
 

På nuværende tidspunkt beror ernæringsproblem-

stillingen på en modsætning, på en generel 

flertydighed i landbrugssamfund. Denne 

flertydighed har ført til landbrugsindustrialise-

ringen. Fra et velfungerende system hvor alle 

nærværende  komponenter supplerede hinanden 

(bondegård, dyr, planter osv.), gik vi til en æra af 

kemi.  

 

Vi ved godt, at nitrater og andre giftige produkter 

har været massivt brugt gennem de to verdenskrige.  

Ved afslutningen af disse to verdenskrige, var der 

ingen mening i at holde op med  produktionen af 

disse giftige stoffer, derfor blev de introduceret i 

landbruget. Meningen var også at bruge alle de 

andre giftige produkter man havde på lager.  

 

Fra et overskueligt system, hvor bestanddelene 

supplerede hinanden, overgik vi til specialisering: 

Landmanden er blevet en jordens industrimand, en 

« landbruger » i samme forstand som en 

minedriftleder, der bruger jorden som han nu bedst 

kan.  

 

 

Den måde at fungere på  skader alle livets 

strukturer: jord, vand, luft. Som konsekvens  bliver 

menneskers liv også skadet.  
 

Ethvert stof der kommer igennem planterne går ind 

i vores krop. Vores mad er syg, fordi den er fyldt 

med kemikalier. Vores mad er kunstig og 

sundhedsskadelig. De to faktorer bringer vores 

fysiologisk system ud af balance og forårsager 

sygdom.  

 

Hvordan kan økologisk landbrug påvirke en  

samfundsforandring?  
 

Jeg startede med at arbejde som landmand i 

Ardèche vest for Rhône-floden i Sydfrankrig. Jeg 

er ikke oprindelig landmand, men i 1960’erne 

besluttede jeg at arbejde med jorden sammen med 

min familie.  
 

I første omgang lærte jeg landbrug  på en 

industrialiseret gård. Jeg fandt det meget voldsomt. 

Jeg havde ikke lyst til at dyrke jorden på den måde, 

det var helt absurd og ødelæggende.  
 

Jeg har læst en bog der hedder : "Jordens 

Frugtbarhed" af Ehrenfried Pfeiffer (tilhænger af 

Rudolf Steiner). Den fik mig til at beslutte mig til at 

beskæftige mig med økologisk landbrug. Jeg har 

vendt mig til de alternativ tilgange. 
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I 1981 rejste jeg til Burkina Faso hvor jeg fandt, at 

vi ikke kunne gennemføre økologisk landbrug i et 

miljø, hvor tørken har ødelagt alt. Jeg havde en 

fornemmelse af, at jeg først og fremmest skulle 

genoprette det naturlige miljø. Det vil sige at 

arbejde på tekniske indretninger, som kan bevirke, 

at vandet kan trænge ind i jord samt genplantning 

af skov, forarbejdning af frøene osv. Alt hvad der 

kunne lede i retning af økologisk landbrug. 
 

I dag er problemet at give selvstændighed til 

regionerne.
1
 At gribe ind på denne måde er en 

modstandshandling, en politisk handling, der  

hjælper at undgå alle disse overførsler mellem syd 

og nord (som medfører forurening, udstødelse 

osv..), som skaber afhængighed af hjælp udefra. 

Vi skal selv skabe midlerne til vores overlevelse.  
 

Vores system og vores samfundsopbygning, der 

har været fremherskende indtil i dag er ved at dø. 

Den holder ikke længere. Vi er ikke i gang med at 

fantasere, det er indlysende. Bankerne har de 

kæmpe store gældsbyrder, folk har mistet deres 

arbejde, økonomierne af mange lande er i kollaps 

mv.  
 

Enten laver vi redningsplaner for systemet for at 

bibeholde det, indtil der ikke vil være så meget 

fattigdom. På den måde vil der ske forandringer 

ved voldelige optøjer og drama. Eller også viser 

vi, at vi er klogere, forestiller os en anden måde, 

hvorpå vi kan løse problemerne.  
 

For et par år siden foreslog jeg at grundlægge 

oaser overalt.
2
 Princippet er at skabe nogle 

levende og selvstyrende områder  for at nedsætte 

vores pengeafhængighed.  
 

Disse områder vil genskabe nogle forbindelser 

såsom solidaritet og sociale netværk. For 

eksempel har min datter Sophie stiftet  « Le 

Hameau des Buis »
3
, en økolandsby med en skole. 

Det er en foregribelse af forandringen!  

 

 

                                                 
1
 Det er umuligt at læse ud fra sammenhængen, om 

Rabhi med ”regioner” mener regioner i Syd, regioner i 

Nord eller begge dele. 

 
2
 Hvad Rabhi mener med oaser, kan franskkyndige 

læse mere om på www.oasisentouslieux.org  

 
3
 ”Buksbom-landsbyen.”  

Læs mere på www.la-ferme-des-enfants.com   

Hvad kan vi gøre for at deltage i denne 

forandring?  
 

Vi befinder os i en overgangsperiode hvor vores 

samfund, som det fungerer, ikke kan tage ansvar.     

Hvis vi arbejder som en gruppe, vi kan alle 

samme klare det.  
 

Min bog « Hen mod et lykkeligt mådehold »
4
 

siger noget om det: Vi skal slippe af med alle 

unødvendige ting som koster os penge, 

arbejdskraft og sved. Vi skal først og fremmest 

opfylde de grundlæggende behov som er mad, 

husly, tøj, sundhedspleje ... Vi må vende tilbage 

til det væsentlige for at nyde livets skønheder. 

 

Skal vi forvente, at politikkerne tager nogle 

beslutninger for at gøre noget?  
 

Civilsamfundet er et laboratorium, hvor mange 

mennesker søger, prøver og afprøver nogle gode 

løsninger. Disse mennesker har ingen tillid til 

lønninger, som de hele tiden kan miste og søger 

derfor efter ny måder at leve på. Det er ikke 

længere muligt at regne med, at vi skal købe alt. 

Vi har mellem 30 til 40 pct. overflødig og 

ubetydelig ejendom. Vi er i "altid mere" der kun 

fører til frustration. Vi giver magt til overflod, 

mens vi burde give mere magt til mådehold som 

bør fejres.  
 

Vi kritiserer de multinationale selskaber ; men vi 

er ikke holdt op med at støtte dem. De fleste 

mennesker lever i en frygtelig angst og stress 

(Dette kan tjekkes ved forbruget af 

angstdæmpende midler i de vestlige lande).  
 

Jeg har i Syd mødt mange mennesker der ofte 

mangler de basale behov men som alligevel er 

glade. Er det ikke underligt ? Vi mennesker har 

virkelig brug for at nyde liv og tid uden at gøre 

noget.  
 

Vi befinder os i en slags patologisk tilstand : hvor 

enhver der ikke arbejder nødvendigvis betragtes 

som en doven.  
 

Vi er på Jorden for at være lykkelige. Fra mit hus, 

ser jeg 17 klokketårne. Jeg kan lytte til fuglene, se 

solnedgangen, skov, min have, så at sige kort, jeg 

er en milliardær!  
 

                                                 
4
 Vers la sobriété heureuse. Hos Terre står tillige: 

”Actes Sud, 2010. Actes Sud (= Handlinger Syd ordret 

oversat) er et fransk forlag. 

http://www.oasisentouslieux.org/
http://www.la-ferme-des-enfants.com/

