Lokal produktion och försäljning av ekologiskt odlade
grönsaker, oxh näringsinformation

Världsledande i klimatfrågor
Kubanska bönder bevisar att hållbart jordbruk betalar sig.
Medan världen bekymrar sig över hur man ska klara sig utan
fossila bränslen, visar Kuba vad som är möjligt.
Mänsklighetens exploatering av naturen, och av varandra,
har medfört att planeten befinner sig i kris. Ekonomisk kris,
energikris, livsmedelskris, klimatkris. Ett land har redan
upplevt vad det innebär att plötsligt berövas ekonomi, energi
och livsmedel.
Kubanerna valde inte den vanliga krismedicinen med
nedskärningar i offentliga sektorn och mer marknadsekonomi.
Nyckeln till Kubas framgång är den praktiska solidaritet som
genomsyrar revolutionen: när resurserna är knappa så delar
man dem så att alla får det de behöver. När den sovjetiska
oljan slutade att rinna till så importerade Kuba 1,2 miljoner
cyklar och monterade ihop ytterligare en halv miljon. Stora
lastbilar byggdes om till bussar. Alla statliga fordon var
skyldiga att plocka upp liftare. Energisnåla riskokare och
lågenergilampor delades ut. Alla problem löstes inte, men
livsvillkoren var trots allt uthärdliga.
Det värsta var den matbrist som uppstod och som
förvärrades av en skärpt USA-blockad. Mellan 1990 och 1994
gick genomsnittskubanen ner 8 kilo. Kanske det grymmaste
uttrycket för den omänskliga USA-politiken. Men kubanerna
kämpade för överlevnad. Ransonering garanterade ett
minimum av livsmedel till kraftigt reducerade priser. Då
varken konstgödsel eller bekämpningsmedel var tillgängliga
övergick stora delar av jordbruket till organisk odling. Ett
ekologiskt system som idag exporteras till flera andra
länder. Idag är 80 % av Kubas jordbruk helt organiskt. Utan
drivmedel till traktorer fick hästar och oxar göra tjänst i
jordbruket. Sockerrörsblasten användes som energikälla vid
lokala kraftverk.
Statistiken talar för sig själv: Idag producerar Kuba 80 % av
de livsmedel som importerades 1991. Framstegen i hållbart
jordbruk spelar också en viktig roll i de nio ALBA-ländernas
samarbete. Till exempel hjälper kubanska experter till att
väcka liv i det länge försummade venezolanska jordbruket.
Till och med det klassiska problemet med urbanisering och
flykt från landsbygden till städerna är delvis löst på Kuba,
helt enkelt genom att se till att landsbygdsbefolkningen har
en anständig inkomst och bra service.
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