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Gartneriet i Emmaus Cambridge, Storbritannien  
(foto: Emmaus Cambridge) 

 

Er krisens løsninger fremtidens løsninger? 
 

- af Emmaus Europa 

- oversat af Naja Egede Kristensen fra  

https://mcusercontent.com/7bc348061349a11

71714056a8/files/d38cc5fc-528a-4f5e-a647-

2ea44974b87e/ArticleagriMEP.pdf 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

Landbrug i Emmaus’ grupper: vores 

modstandsdygtighed er også på vores 

tallerkener. 
 

Vi ved nu, at den aktuelle sundhedskrise delvist 

skyldes industrielt landbrug og globalisering, som 

er årsag til skovrydning, delvist skyldes skade på 

biodiversitet samt menneskers udnyttelse af den 

vilde natur. 
 

Lad os se på, hvordan de europæiske Emmaus-

grupper har håndteret dette spørgsmål, og hvad 

det fortæller os om fremtiden: 
 

Mange europæiske grupper har lanceret et 

landbrugsprojekt og/eller et partnerskab med 

foreninger, lokale gartnere eller landmænd. Denne 

forøgelse af landbrugsprojekter inden for 

bevægelsen Emmaus står for en holistisk 

økologisk tilgang og bidrager til sundere mad.  
 

Fra Italien til Rumænien via Spanien, 

Storbritannien og Belgien styrker disse projekter 

også territoriel integration, foruden at der tilbydes 

en større variation af arbejdsopgaver til de 

mennesker, Emmaus-samfundene byder 

velkomne. 

https://mcusercontent.com/7bc348061349a1171714056a8/files/d38cc5fc-528a-4f5e-a647-2ea44974b87e/ArticleagriMEP.pdf
https://mcusercontent.com/7bc348061349a1171714056a8/files/d38cc5fc-528a-4f5e-a647-2ea44974b87e/ArticleagriMEP.pdf
https://mcusercontent.com/7bc348061349a1171714056a8/files/d38cc5fc-528a-4f5e-a647-2ea44974b87e/ArticleagriMEP.pdf
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Fra kosttilskud til autonomi 
 

Emmaus Feniks i Holland, Villafranca og Ferrara 

i Italien har for eksempel store grøntsagsarealer til 

at fremstille alle eller nogle af de grøntsager, de 

spiser. I Aselogna, Italien, er der også bikuber til 

at fremstille honning, der produceres på stedet og 

sælges i butikkerne, og i Quarrata, Italien, er der 

450 oliventræer, der sikrer forbruget af olivenolie 

i samfundet i et helt år.  
 

I Emmaus-Samfundet i Clermont1, Frankrig, er 

det Sidou, som brænder for havearbejde, der 

administrerer grøntsagshaven. I tre år har han 

været ivrig efter at udvikle denne aktivitet på en 

1200 m2 plads, så alle kan spise sundere. Han er 

ivrig efter at vise en anden side af Emmaus og 

benytter enhver lejligheden til at diskutere med 

besøgende og vise dem rundt i grøntsagshaven. 

Mens han venter på genåbningen af  

Emmaus-samfundet2, benytter han tiden til at så 

frøene og sætte alt på plads, så haven fortsætter og 

vil garantere større madautonomi for samfundet.  
 

Ligeledes i Poudrière i Belgien er haven og 

frugtplantagen et aktiv, der også giver mulighed 

for at bevare kontakten med naturen, som giver en 

mildning af angsten i denne begrænsningstid. 

 

Landbrugsspecialisering eller en yderligere 

indkomst 
 

Nogle grupper har helt specialiseret sig i 

landbrugsproduktion. I Frankrig var gården 

Moyembrie den første gård, der sluttede sig til 

Emmaus. Hvert år modtager gården fanger ved 

afslutningen af deres straf, og de deltager i 

produktionen, men også i opdrættet af høns og 

geder og i osteforarbejdningen. Et meningsfuldt 

sted at bo og arbejde for at genopbygge sit liv 

efter fængsel. En del af gårdens forretningsmodel 

er engagementet fra borgere, der forpligter sig til i 

mindst et år at betale forskud for en ugentlig kurv.  
 

Denne model, der er ved at blive gengivet i 

forskellige franske regioner, viser også sin værdi 

under den aktuelle sundhedskrise. Mad er faktisk 

en af grundene til, at franskmændene stadig har 

lov til at forlade deres hjem, og størstedelen af 

distributionsstederne har kunnet opretholdes.  

 
1 Se billedet side 14! 
2 efter corona-krisen. 

På den anden side bliver det vanskeligere for 

frivillige at komme på gården og give en hånd, 

hvilket vil have indflydelse på forårssåningen.  
 

I Rumænien er Emmaus Iasi-gruppen ikke helt 

specialiseret i landbrug, men i nogle år (og med 

støtte fra mange europæiske grupper!) har de 

udviklet et landbrugsprojekt på 20 ha. et sted, 

hvor de dyrker majs, solsikke og lucerne. Salget af 

disse produktioner er en ekstra indkomst, der viser 

sig meget nyttig i dag, da Emmaus-butikken er 

lukket på grund af Covid-19. En del af disse store 

afgrøder bruges også til at fodre gruppens små 

husdyr, svin3, kyllinger og kaniner, der supplerer 

kosten for de tredive, der bor og arbejder i 

Emmaus samfundet.  
 

I foråret var gruppen begyndt at rydde 2 ha. til 

brug for produktion til at sælge på markedet. Som 

andre grupper i Europa, der har udviklet landbrug, 

er Iasi klar over, hvor nyttigt det er at reducere 

udgifter og styrke gruppens overlevelse på 

længere sigt ved at være selvforsynende med en 

del af maden.  
 

Vi ved, at de seneste beslutninger fra den 

rumænske regering om karantæne i kollektive 

virksomheder (aldershjem, men også Emmaus-

grupper…) ikke vil gøre deres opgave lettere; men 

vi håber, at dette kun vil være midlertidigt.  

 

Forberedelser til morgendagen 
 

Uanset de økonomiske eller sundhedsmæssige 

beslutninger, der er truffet af de forskellige 

regeringer, er Emmaus-grupperne i stigende grad 

opmærksomme på, at ændringer af vores 

fødevareindkøbsvaner er en del af løsningen for 

fremtiden. For nogle er det ved at købe ind hos 

lokale landmænd, der fortsætter med at levere, for 

andre er det ved at supplere de traditionelle 

aktiviteter med landbrug.  
 

Grænserne skal forblive åbne for mennesker, 

sådan som vores grupper er åbne; men vi ved 

også, at vi lettere kan komme igennem den 

aktuelle og de kommende kriser, hvis vi styrker 

autonomi og solidaritet.  

 

3 jf. forsiden af indeværende blad.  


