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Af Marie-Louise Andersen

ICROFS var en aktiv deltager 
ved IFOAMs verdenskongres i 
Istanbul – bl.a. som arrangør af 
en workshop om fødevarefor-
syningssikkerhed. 

I oktober 2014 holdt den internatio-
nale økologiorganisation IFOAM for 
18. gang økologiske verdenskongres, 
denne gang i Istanbul, og ICROFS 
prioriterede at deltage med både 
en stand, en workshop og adskillige 
medarbejdere.

”Det er afgørende, at ICROFS del-
tager i verdenskongressen, for det er 
her, netværket skabes, ideer grund-
lægges, og kursen for økologiens 
fremtid sættes,” siger Niels Halberg, 
centerleder i ICROFS. 

”Det skal et internationalt forsk-
ningscenter som ICROFS være med til 
og sørge for at sætte sit fingeraftryk 
på,” siger han. 

Vigtig workshop
Et vigtigt led i ICROFS vision er at 
udbrede viden om økologisk forsk-
ning og at skabe dialog bl.a. med de 
organisationer, der promoverer agro-
økologiske dyrkningssystemer som en 
del af landbrugets udviklingsstrategi, 
ikke mindst i Det Globale Syd. Det 
var baggrunden for en workshop om 
indikatorer for forbedring af fødevare-
forsyningssikkerhed, som ICROFS ar-
rangerede ved kongressen i samarbej-
de med Universidad Nacional Agraria 
La Molina (UNALM) i Peru, Hivos fra 
Holland, og International Federation 
of Organic Agriculture Movements 
(IFOAM).

”Globalt set er de fleste landmænd 
småbønder med ganske få hektar 
jord. I de fleste udviklingslande har 
sådanne, typisk fattige, småbønder 
stor betydning for landenes fødeva-
reforsyning, men de får som regel 
kun lidt støtte, rådgivning og hjælp 
udefra, ” fortæller international ko-
ordinator ved ICROFS og arrangør af 
workshoppen, Lise Andreasen.

For de bønder, hun taler om, vil 
agro-økologiske dyrkningsformer 

kunne bidrage til at forbedre både 
produktivitet og bæredygtighed og 
således også fødevareforsyningen 
både for den enkelte husholdning men 
også i støre skala.

”Men det vil ofte kræve, at eksiste-
rende viden om dyrkningsmetoder og 
teknologier bliver tilpasset de lokale 
behov. Her er det vigtigt med et sam-
arbejde mellem bønder, forskning og 
udviklingsorganisationer, f.eks. lokale 
NGO’er eller rådgivningssystemer,” 
siger hun. 

Fødevareforsyning er ikke kun et 
spørgsmål om mad til alle, men også 
om, at den enkelte husholdning skal 
have ressourcer til enten at producere 
eller købe tilstrækkeligt med mad og 
om muligheden for at få en varieret og 
tilstrækkelig forarbejdet eller tilberedt 
kost og om at disse forhold er stabile 
over tid.

Workshoppen havde til formål at 
diskutere, hvordan man måler, om der 

ICROFS satte sit aftryk på 
økologisk verdenskongres

er sket en forbedring af fødevarefor-
syningen.
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