Editorial de Setembro

A WORLD WITHOUT HUNGER IS POSSIBLE
Quando os Grandes do mundo se encontram, são capazes de proferir frases de
grande valor!
“A chave para combater a fome e a desnutrição era e ainda é desenvolver as
economias agrícolas e alimentares locais. ”
“Superar a fome e a pobreza no mundo é uma meta essencial de nossa política de
desenvolvimento. Queremos fortalecer as áreas rurais e incluir a iniciativa especial
“ONE WORLD – NO HUNGER” para focar no apoio aos pequenos produtores,
soluções locais sustentáveis e abordagens cooperativas. ”
“Segurança alimentar, economia agrícola e transformação das áreas rurais são
alguns dos desafios mais complexos da atualidade”.
“Muitos dos desafios do futuro surgem da necessidade de produção sustentável
de alimentos, agricultura e silvicultura sustentáveis e áreas rurais habitáveis”.
“O que poderia ser mais adequado do que uma abordagem baseada em uma
ampla base social, sempre com o grande quadro em mente, que resolve
problemas usando a inovação?”
Tudo verdadeiro… mas como traduzir na prática estas ideias claras e inovadoras?
Como colocar o camponês no seu justo lugar com poderes para produzir e crescer
social e economicamente? Como os jovens podem entender que a fuga para as
cidades esteriliza todos os sonhos que eles tinham com fuga do campo? Como
reter eles todos nos campos de produção, nobilitando a vida do campo?
Devemos fazer uma viragem total da nossa aneira de apoiar o campesinato;
devemos interiorizar a ideia que o desenvolvimento rural parte da capacidade
deles de crescer, sem preconceitos e mostrando que a vida produtiva é realmente
produtiva e gera altos rendimentos.

Kulima está vocacionada ao desenvolvimento rural. É verdade. Mas no trabalho
efetivo do campo não acreditamos muito nesta riqueza. Olhamos para os
camponeses como pessoas que necessitam de apoio, de mudança de
comportamento, de utilizar formas produtivas modernas… temos sempre
consciência que eles são pessoas limitadas e como tal, sempre hão-de ficar
pobres.
Não é verdade! Eles são ricos, tem terra e meios para crescer. Eles têm tradições
fortes que nem os ventos da política, nem os altos e baixos da inflação podem
minar. Permanecem com ideias claras para continuar a produzir e viver.
O nosso trabalho efetivo é conviver com eles a riqueza que possuem, fazer sentir
as fraquezas das formas de produção, garantir a eles os meios de produção,
sobretudo o acesso à água e garantir com eles que o crescimento deve tornar-se
palpável. Nada de vitimismo. Nada de intelectualismo da parte dos agrónomos,
que pecam de experiências de vida camponesa.
Estar com eles e crescer com eles. É um treino que devemos enfrentar e conseguir
realizar.
Como?
Nada de visitas técnicas velozes e que querem demostrar que nós sabemos muito,
com salário garantido e nem sequer sabemos plantar e produzir uma couve… ou
fazer crescer uma planta.
Nada de conceito de superioridade. O calendário agrícola, a escolha apropriada
de culturas rentáveis, a consociação de culturas, a colheita e a agricultura de
conservação, o reter excedentes para a sua conservação e transformação para
render mais a tempo oportuno, o estudo de mercado, a recuperação de insumos
para a campanha agrícola seguinte… etc., tudo deve ser COM-partilhado,
tentando sempre que todos e todas se sintam atores principais do seu próprio
desenvolvimento.
Conviver, compartilhar, produzir juntos, e elevar o nível social e económico…
todos juntos! Eis o segredo e a característica do técnico do campo da KULIMA!

