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3 spørgsmål til … Poppy John Xavier 

Kudumbam, Indien 
 

- oversat af Helene Sophie Holmgreen 

Hansen fra 

https://www.emmaus-

international.org/en/news/2251-3-questions-for-

poppy-john-xavier,-team-coordinator-at-

kudumbam-india.html 

- fotos af Kudumbam, fra arbejdet med 

økologiske planter 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

Gennem en række interviews vil Emmaus 

International gerne dele sine medlemmers 

perspektiver på Covid-19-pandemien og dens 

indflydelse på bevægelsen verden over. Vi bad 

Poppy John Xavier, koordinatrice hos 

Kudumbam, om at dele sine tanker. Vi spurgte 

hende hvad hendes gruppe gør for at fortsætte 

dens arbejde i disse krisetider, om nye typer af 

solidaritet som dukker op i Indien, og hvordan 

jordbrugsproduktion kan bruges i kampen 

mod fattigdom.  

 

Kudumbam laver mikrokreditaktioner og 

promoverer bæredygtigt landbrug i det sydlige 

Indien.  
 

Hvordan har arbejdet været under lockdown og 

kriseperioden?  
 

I hvilket omfang har det været muligt at fortsætte 

jeres projekter?  
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Kudumbam1 har siden 1982 arbejdet med træning 

i bæredygtigt langbrug, og fra 2015 har vi været 

involveret i et mikrokreditprogram. I samarbejde 

med NABFINS (National Bank Financial 

Services), har vi etableret 1.603 kvindegrupper 

(8.500 låntagere). Under lockdown-perioden har 

det været umuligt for kvindegrupperne at 

opretholde deres normale indtægter på grund af 

opbremsning af det igangværende 

mikrokreditprogram.  
 

Takket være nødhjælpen fra Emmaus 

International2 har vi kunnet etablere den 

nødvendige tillid til at kunne modarbejde denne 

krise og fortsat arbejde på at skabe en bedre 

verden. Gennem vores feltmedarbejdere har vi 

etableret kontakt med deres landbrugslåntagere 

for at mobilisere og distribuere mad og såsæd til 

sårbare mennesker. 

 

Offentlig hjælp er næsten ikkeeksisterende i 

Indien, især ikke for mennesker, der arbejder i 

den uofficielle sektor.  
 

Hvordan klarer de lokale sig gennem denne 

kriseperiode?  
 

Opstår der nye former for solidaritet? 

 

Under en katastrofe som COVID, er de fattigste af 

de fattigste dem som påvirkes mest, og de ældre 

efterlades til dem selv og døden. Kudumbam har 

haft mulighed for at mobilisere midler fra lokale 

partnerskaber, som er opstået for at støtte 200 

familier med hjælpepakker, der indeholder 

madforsyninger. Kudumbam fortsætter med at 

mobilisere mere støtte for at udvise solidaritet til 

flere mennesker i nød i denne krisetid. 

 

I lang tid har Emmaus International opfordret til 

en koordineret indsats for at fremme fundamen-

tale rettigheder og respekt for miljøet.  

Indien er et af de lande, hvor Emmaus-grupper 

arbejder med jordbrugsproduktion som et middel 

 
1 https://www.emmaus-international.org/en/who-are-
we/emmaus-around-the-
world/asia/india/kudumbam.html - Kudumbam er et 
ord på det lokale sprog tamil og betyder familie. 
 

til at bekæmpe fattigdom og promovere retten til 

sund mad.  
 

Hvad har pandemien lært os om vigtigheden af 

Emmaus Internationals fordringer i denne 

sammenhæng?  

 

Landbruget i Indien er mere end 1000 år gammelt. 

Et skift fra integreret landbrug til dyrkning af den 

samme afgrøde år efter år er sket på bare 70 år. 

Derfor har vi mistet store mængder land og vand 

og ødelagt vores miljø. I dag siger multinationale 

virksomheder: Genmodificerede frø og 

stordriftlandbrug er den eneste mulighed, hvilket 

fører til spørgsmålet om selve eksistensen af små 

og marginaliserede landmænd.  
 

Vores kamp skal stille spørgsmålstegn ved ikke-

bæredygtige politikker. Vi er nødt til at tage 

afstand fra stordriftlandbrug både i det lokale 

arbejde og ved at gøre os gældende over for 

globale myndigheder og institutioner, nogle gange 

gennem dialog, andre gange gennem mere 

konfronterende tilgang.  

 

 

 

 

 

2 Under Covid19-krisen er store dele af Emmaus 
Internationals langsigtede arbejde sat på vågeblus og 
afløst af en koordineret nødhjælpsindsats for at støtte 
medlemsorganisationerne og deres primære 
målgrupper i at komme så helskindet som muligt 
gennem forløbet.  
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