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Agroekologi

– en del av kampen för

matsuveränitet

De fem största organisationerna för småbrukare, ursprungsfolk, svarta och invånare mangroveträsk-byar i Ecuador har gemensamt tagit initiativ till en nationell kurs i agroekologi. Röster
från Latinamerika hade förmånen att få delta på ett av kurstillfällena i staden Loja.
Kursen är produkten av en
långvarig kamp för matsuveränitet och ett ekologiskt hallåbart
jordbruk - fritt från konstgödsel
och besprutningsmedel. Allt från
agroekologiska odlingsmetoder
till monokulturers inverkan
på ekosystemen och nackdelar
med det kapitalistiska systemet
behandlades under kursen.
– Syftet är inte bara att få fler att
odla ekologiskt, utan också att
visa att begreppet agroekologi
även har politiska, sociala och
ekonomiska dimensioner. Målet
är att skapa en förändring
globalt, säger Freddie Congo, som
arbetar nationellt för jordbruksorganisationen Fenocin och som
även är deltagare på kursen.
Många av organisationerna som
står bakom kursen menar att
för att kunna skapa en hållbar
matproduktion, och för att lösa
miljöproblem i allmänhet, behövs
det ett nytt ekonomiskt system
som inte bygger på oändlig ekonomisk tillväxt och exploatering

av naturresurser.
Idag är många småbrukare
väldigt fattiga, vilket dels beror
på att antalet mellanhänder gör
att de får dåligt betalt för sina
produkter och dels på att många
endast producerar en eller få
grödor som efterfrågas på marknaden och därför tvingas köpa
mycket av sin mat.
– Den agroekologiska lösningen
är att uppmana bönderna att öka
sin självförsörjningsgrad genom
att odla fler olika grödor och
anordna egna marknader där de
kan sälja sitt överflöd direkt till
konsumenterna för ett bättre pris,
säger Patricia Gonzales, en annan
kursdeltagare.
Ett annat problem i Ecuador och
i många andra länder är den
orättvisa markfördelningen som
innebär att en stor majoritet av
jordbruksmarken utgörs av stora
monokulturer ägda av företag
eller enskilda personer, medan
den största delen av befolkningen

har lite eller ingen mark alls. Det
leder bland annat till att många
flyttar in till städerna.
De tio kurstillfällena är utspridda
med lite mer an en månad
emellan varje, och deltagarna får
vid varje tillfälle hemuppgifter
som går ut på att sprida och
implementera agroekologi i sina
byar.
– Det krävs lite mer kunskap,
men många är villiga att lära sig,
speciellt de yngre, säger Marcos
Figueroa, också en kursdeltagare.
Den agroekologiska kampen
för ett hållbart jordbruk
pågår över hela världen, även
i Sverige. Till exempel kommer den nordiska delen av
Via Campesina (NOrdBruk) i
samarbete med Jordens vänner
och Latinamerikagrupperna att
anordna en naturbrukskonferens
för allmänheten i Ockelbo 13-15
april i syfte att ställa om jordbruket i Sverige.
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FAKTA: Agroekologi
I den hittills största forskningsrapporten om den globala matförsörjningen
IAASTD (Jordbruket vid ett vägskäl)
beskrivs agroekologi som ett hållbart
alternativ till dagens kemikaliejordbruk. För de industriella jordbruken
skulle det innebära lägre avkastning
under själva omställningen men
ökad resurseffektivitet. Flera studier
visar att lågintensiva jordbruk kan
nå betydande skördeökningar utan
att använda sig av konstgödsel,
kemiska bekämpningsmedel och
fossila drivmedel.

FAKTA: Agroekologiskolan
Kursen i agroekologi är ett samarbete
mellan organisationerna FENOCIN,
CONFEUNASSC, CNC, C-CONDEM
och ECUARUNARI. Den första kursen
hölls 2009.

