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LANDBRUG OG FØDEVARER: Australien kan
ikke »overleve« uden familielandbrug
Borgernes Vælgerråd (CEC, Citizens Electoral Council) i Australien udstedte den følgende rapport til
medierne for at give en opsummering af omfanget af nationens landbrugskrise ? en trussel mod den hjemlige
og globale fødevareforsyning. CEC mobiliserer i øjeblikket for, at der tages skridt til hasteindgreb.(
www.cecaust.com.au[1]).

Den 10. maj
Netop nu, som en konsekvens af politiske beslutninger, står mange tusinde familiefarmere over hele
Australien over for en umiddelbart forestående ruin:
600-1200 familiefarmere i det vestlige Australiens (WA) østlige hvedebælte er under vedholdende
angreb fra bankerne og både de statslige og føderale regeringer for at tvinge dem væk fra landbruget
og/eller privatisere og sælge deres kooperativer til udenlandske kornkarteller.
Mange hundrede oksekødsproducenter i det nordlige Australien er blevet ramt på deres svage punkt
gennem regeringens rent ud sabotage af deres eksportmarkeder, der har medført, at hjemmemarkedet
er blevet oversvømmet af oksekød, hvilket har drevet prisen for kvæg fra A$ 500-1000 pr. høved ned
til så lidt som A$ 20 og efterladt hundreder af producenter bankerot og selvmordstruede.
Hundreder af frugtavlere og mælkefarmere i det nordlige Victoria er ved at blive knust af regeringens
frihandelspolitik, der i øjeblikket tvinger SPC-Ardmona-konservesfabrikken i Shepparton til en
drastisk reduktion i produktionen og har tvunget prisen for mælk langt ned under fremstillingsprisen.
Imidlertid slår regeringen, der har forårsaget disse kriser, farmerne oven i hovedet med den besked, at de
ikke er »levedygtige«.
CEC afslørede i sit juni/juli 2012-nummer af avisen New Citizen den kendsgerning, at antallet af ægte
familiefarme i Australien i 2010 har nået det farligt lave tal 40.000, en skarp nedgang fra 120.000 for to
årtier siden og fra 204.000 i 1953.
Hvis det australske folk fortsat tolererer, at deres regeringer, med begge de to største partier, fortsætter
med aggressivt at drive familiefarmere væk fra landbruget ? hvad enten årsagerne skal findes i frihandel,
bankernes rationerede finansiering, eller grøn fascisme (inklusiv de vegetariske militante, der giver sig ud
for at tale dyrenes sag) ? så vil folket stå over for den meget realistiske udsigt til, at deres nation ikke kan
overleve.
Den aktuelle krise er en dødbringende trussel mod Australiens fødevaresikkerhed. Agrovirksomhedsselskaber vil ligge på lur for at overtage nogle af disse landbrug, men de garanterer ikke en
nations fødevaresikkerhed. Agro-virksomheder producerer kun, når det passer på bundlinjen, og ofte
producerer de efter kontrakt med globale forsyningskæder, uanset de hjemlige fødevarebehov. Kun de
stærke familiefarme, der har en pålidelig produktion, prioriterer hjemmemarkedet, eksporterer overskud og
plejer jorden til overlevering til de næste generationer, kan garantere en nations fødevaresikkerhed.

Den aktuelle krise er også en trussel imod den globale fødevareforsyning. Man anslår, at 1 milliard
mennesker hver dag må gå sultne, alt imens de to sektorer, hvor australske familiefarmere er ved at blive
knust, hvede og oksekød, udgør landets to største landbrugseksportsektorer.
Australien er verdens andenstørste hvedeeksportør efter USA, og WA?s hvedeavlere producerer
størstedelen af de australske afgrøder. Regeringen lader bankerne tilintetgøre WA?s avlere på et tidspunkt,
hvor tørke og frostgrader i USA forventes at reducere nationens 2013-vinterafgrøder med 25 %, og
tørketilstande reducerer hvedeproduktionen i Rusland, verdens tredjestørste eksportør af hvede.
Australiens eksport af levende kvæg til Indonesien har markant øget forbruget af protein hos millioner i
denne nations lavindkomstgrupper. Australiens kødeksportmarkeder i Mellemøsten omfatter nogle af de
nationer, hvor fødevaremangel udløste de nationale regeringers fald i 2011. Australiens selvpåførte krise
forværrer den globale mangel: den amerikanske produktion af oksekød, der repræsenterer en femtedel af den
globale produktion, forventes at falde drastisk i år.
Der er ingen grund til, at nogen som helst hvedeavler, oksekødsproducent, frugtavler eller mælkefarmer,
der i øjeblikket kæmper for deres overlevelse, skal miste deres farme. Det ligger fuldstændigt inden for
rammerne af regeringens magt med omgående virkning at:
erklære et moratorium for overtagelse af farme;
beordre bankerne til at genforhandle gælden i farmene til en lavere rente;
etablere en statslig organisation, hvor farmere kan låne til en lav rente til finansiering af deres afgrøder
og kapitalopgradering;
pålægge told på import af frugtkonserves og vedtage bøder for Coles og Woolworths for yderligere at
misbruge deres markedsdominans ved at anvende udenlandske ressourcer af frugt og grøntsager, der
produceres hjemme;
etablere kontrakter direkte regeringerne imellem med nationer som Indonesien for at genoptage
forsyningen af oksekød, med en regeringsgaranti både for forsyningen til Indonesien og for prisen til
de australske producenter; sådanne kontrakter bør også tilstræbes med Mellemøsten og Afrika.
Den eneste løsning på længere sigt er imidlertid, at regeringen vedtager en Glass/Steagall-opdeling af
essentielle bankaktiviteter og den spekulative investeringsbankaktivitet for på denne måde at beskytte og
prioritere kredit til landbrugsproduktion. Dernæst må regeringen oprette en nationalbank, der ejes og drives
af regeringen, der leder langfristet kredit over til en styrkelse og udvidelse af nationens fødevareproduktion.
Dette ville f. eks. omfatte investering i en øget kapacitet til forarbejdning af kød, som den aktuelle krise har
vist, at Australien har en sørgelig mangel på.
Lederen af Borgernes Vælgerråd, Craig Isherwood, erklærede i dag: »Den beslutning, som regeringen
skal tage, er ikke en forretningsbeslutning, men en beslutning i nationens interesse. Alle familiefarmere, der
tvinges fra landbruget af denne krise, er de klare ofre for regeringens overlagte plan, som regeringen må
drages til ansvar for.
Det er op til den australske befolkning. Hvis I forstår, hvor stor betydning familiefarmene har for
Australiens overlevelse som nation, og I er villige til at påtage jer ansvaret for at kæmpe for nationens
fremtid, så gå med i CEC«, fortsatte han.
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