
 

 

BERETNING FRA KUDUMBAM #1  

« VI LÆRER HELE LIVET! » 
- oversat fra fransk af Gitte Vejlgaard – fra https://www.emmaus-

international.org/fr/actualites/1903-journal-de-bord-de-kudumbam-1-«-on-n’arrête-jamais-

d’apprendre-».html  

- fra dette link kan klikkes videre til generelle oplysninger om Emmaus’ kamp for social og 

miljømæssig retfærdighed, til flere oplysninger om lejren i Indien og om værtsorganisationen 

Kudumbam samt til Emmaus Tohoué, som den 71-årige Véronique er stifter og leder af. Som det er 

tilfældet overalt hos Emmaus International, kan der klikkes mellem fransk, engelsk og spansk. 

 

Der er 8000 kilometer fra Benin, hvor Véronique Gnanih bor, til Indien. På trods af denne afstand var rejsen 

en afgørende mulighed i hendes øjne: ”Jeg har længe gerne villet besøge den agro-økologiske gård i 

Kudumbam, fordi deres arbejde er meget lig mit arbejde i Tohouè”, forklarer hun. I januar benyttede hun 

sig således af Asien-lejren, som Emmaus International står bag, til at tage til Indien sammen med cirka 

tredive andre internationale deltagere. Formålet var at udveksle erfaringer om miljøretfærdighed. 

Miljøbeskyttelse er et centralt tema for lederen af Emmaus-Samfundet i Tohouè, og hun fremstår som en 

pionér i sit land, hvor hun siden 1988 har skabt bevidsthed hos befolkningen om denne kamp. Blandt sine 

flagskibsaktioner gennemfører Tohouè-gruppen uddannelser i affaldshåndtering og økologisk landbrug. 
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Disse er temaer, der går igen i Kudumbam-gruppens aktiviteter i Indien. Gruppen var vært for Asien-lejren 

sammen med Emmaus International. 

 

Værdifuld erfaringsudveksling 

Det som fylder mest hos Véronique Gnanih er omfanget af den udveksling, der gav liv til projektet. ”Jeg er 

meget glad, fordi jeg tager nye løsninger med tilbage til mit eget land”, forklarer hun. I landbrugsområder 

uden mulighed for kølerum er det, eksempelvis, meget svært at opbevare og sikre holdbarheden af den 

sæd og de frø, der er nødvendige for landbruget. Multinationale selskaber udnytter denne situation til 

gratis at uddele genmodificeret sæd til landmændene. Denne sæd er fatalt dårlig for helbredet og 

slavebinder landmændene, der bliver afhængige af den gødning og de pesticider, som disse multinationale 

selskaber leverer, ”siger Véronique Gnanih fordømmende.  

I Kudumbam erfarede hun med stor interesse, hvordan den agro-økologiske gård havde udviklet sin egen 

teknik til at konservere de traditionelle frø uden behov for elektricitet. ”De underviste mig i deres metoder, 

og jeg vil reproducere modellen i Benin”, forklarer Véronique Gnanih med stor entusiasme. Denne 

vidensdeling repræsenterer en mindre revolution, der vil få afgørende betydning for landmændene i Benin. 

Hun delte også selv ud af værdifuld viden til gruppen i Kudumbam, hvis rensningssystem til spildevand ikke 

var optimalt. ”Jeg forklarede dem, at man kan håndtere dette problem med to specifikke vandplanter, der 

fungerer som en naturlig regulator. Disse planter voksede hos dem uden at de kendte til deres egenskaber. 

Jeg viste dem, hvordan jeg plejer at gøre i Benin, og nu mestrer de også denne teknik,” fortæller Véronique 

Gnanih. 

Tilbage i Tohouè kaster Véronique Gnanih sig over at formidle erfaringerne, som hun har fået med sig fra 

denne Asien-lejr, via forskellige uddannelser målrettet landmændene: ”Udviklingen skal ses som en helhed. 

Den berører områder som sundhed, landbrug, vand og hygiejne. Vi er nødt til at lære befolkningen om 

denne cirkulære dynamik,” afslutter hun. 


