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Kudumbam dagbog #2: “Såsæd skal gøres til noget politisk!” 
 

- oversat fra engelsk af Sara Grund 

Sørensen - fra https://www.emmaus-

international.org/en/news/1911-

kudumbam-diary-3-“seeds-need-to-be-

politicised-”.html  

- foto Emmaus International 

- kan læses i forlængelse af artiklen på side 

10 og 11. 

 

Emilio Painemal har været medlem af Emmaus 

Urracas - Samfundet i Chile i seksten år. En 

standhaftig beskytter af Mapuche, en 

indianerbefolkning i Chile og Argentina, og 

beskytter af miljøet. I januar tog han del i 

Emmaus Internationals arbejdslejr i Indien i 

Kudumbam-Samfundet. 

  

Tredive deltagere fra Emmaus-grupper, herunder 

Bangladesh, Colombia, USA, Frankrig, Libanon, 

Holland og Rumænien, tog del i aktiviteterne som 

omhandlede agro-økologi og dybdegående 

diskussioner omhandlende problemerne omkring 

miljømæssig- og social retfærdighed. 
 

”I Kudumbam hjalp vi med at plante og vande 

træer. Men det er ikke alt! Ved at deltage i disse 

aktiviteter er vores bevidsthed omkring 

klimaforandringer og miljømæssig skade steget. 

Kudumbam har været banebrydende på dette 

punkt i de sidste 35 år”, udtaler chileneren. På 

deres agro-økologiske gård benytter Kudumbam 

en form for landbrug som er naturligt tilpasset 

deres jord. De planter træer i området, anvender 

ikke-modificeret såsæd og nægter at bruge 

kunstgødning samt ikke-organisk såsæd, som 

bliver importeret af internationale virksomheder. 

Ved at gøre sådan giver de mulighed for en 

ændring i samfundet.  
 

“Jeg beundrer dem dybt for deres kamp”, siger 

Emilio. Kort efter så han forbindelsen til sit eget 

land. ”I Chile bliver der brugt meget 

genmodificeret og gensplejset såsæd i landbruget. 

Ukrudtsmidler, syntetiske produkter og 

svampegifte bliver hyppigt brugt.” Lige som de 

multinationale firmaer i Indien, skaber firmaer 

inden for skovbrug en landbrugsindustri på 

Mapuche-folkets land, hvilket er at krænke deres 

rettigheder”, udtaler han. 
 

Firmaerne udvikler fyrretræs- og eukalyptus- 

plantager i massevis, hvormed de udvikler en 

agro-mad-industri der er skadeligt for miljøet. 

Derudover trænger de med deres landbrug ind på 

jord som er forbeholdt Mapuche-folkets 

traditionelle landbrug. Som et resultat af dette 

bliver traditionelle skove erstattet af 

administrerede skove, hvilken er med til at 

intensivere Mapuche-befolkningens forarmelse og 

usikkerhed. 
 

 
 

Stop med at brænde Thar-Ørkenen 

– Stop luftforureningen! 
 

Emilio er rejst tilbage til Chile, inspireret af de 

alternative initiativer hos Emmaus Kudumbam. 

”Det er muligt at skabe et samfund med en 

landbrugsidentitet, som er respektfuld over for 

miljøet. Moder Jord har brug for og har retten til 

at leve uden pesticider!” Af arbejdslejren i Indien 

har han lært at ”engagement i miljømæssig og 

social retfærdighed er fundamentalt for Emmaus-

bevægelsen i hele verden. Det er derfor vi er en 

del af denne bevægelse!” 
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