O NAŠEM OBISKU NA FARMI SEKEM V EGIPTU
Dr. Ibrahim Abulaish je bil na začasnem delu v Avstriji, kjer je spoznal
zapuščino Dr. Rudolfa Steinerja. Ko je na obisku v svoji domovini opazil, da
uvajanje modernega kmetijstva z uporabo kemije uničuje temelje življenja, se
je odločil, da bo skušal to preprečiti in se je vrnil v Egipt.
V Egiptu je zaprosil za dodelitev dela puščave ob vzhodnem robu Nilove delte.
Skopal je vodnjak in začel ob uporabi komposta in preparatov saditi najprej
drevesa, nato pa vse mogoče kulturne rastline.
Po 30 letih je puščava prekrasna, zelenja polna oaza. Sekem je član
svetovnega združenja Demeter in proizvodi firme Sekem se prodajajo pod
svetovno blagovno znamko Demeter. Na površinah nekdanje puščave stoji
danes tovarna za konfekcijo spodnjega perila in otroških oblačil iz ekološko
pridelanega bombaža, tovarna fitofarmacevtskih zdravil, izdelanih iz rastlin
kvalitete demeter, je tovarna za sušenje in pakiranje čajev iz pridelanih
zdravilnih zelišč, je Waldorfska šola z otroškim vrtcem in poklicno šolo ter šolo
za prizadete za skupaj 700 otrok, je medicinski center, ki oskrbuje danes 2500
delavcev in uslužbencev podjetij grupe Sekem in njihove družine, je inštitut za
kulturo in razvoj...
80% pridelanega sadja in zelenjave izvaža Sekem na trge Evrope in Amerike.
Stroške medicinske oskrbe in šole, pokriva v celoti iz dobička, ki ga ustvarijo
pridelava in predelava pridelkov. Sekem ima širom Egipta 350 kmetov
kooperantov, ki delajo po biološko – dinamični metodi. Delo teh kmetov
spremlja 100 inženirjev. Skupaj združuje Sekem 5000 ha površin na katerih
se prideluje po biološko dinamični metodi.
Ko je Ministrstvo za kmetijstvo Egipta pri farmi Sekem videlo kako uspešna
je biološko dinamična metoda, je izdalo dekret, s katerim so v vsem Egiptu
opustili škropljenje pesticidov na bombažnih poljih in je izdalo priporočila za
uporabo biološko dinamičnih preparatov.
Na farmo Sekem prihajajo predstavniki Saudske Arabije, Kuvajta in emiratov
da bi se biološko – dinamične metode naučili in jo uresničili tudi v svojih
deželah.
Na farmi Sekem nas je bilo med 24.2. in 3.3. 2007 skupaj 17 članov društev
AJDA. Ko smo se vrnili v Slovenijo smo imeli občutek, da nam v Sloveniji
narava pol truda za obdelovanje zemlje in pridelovanje hrane prihrani.
Kako trpka je ugotovitev, da v naši prekrasni zeleni deželi pri stroki in
ministrstvu ni ljudi, ki bi bili v stanju misliti bodočnost; da nas vodijo neljudje, ki
namesto ponižne hvaležnosti do naše zemlje zaradi lastnih interesov vztrajno
in sistematično spodbujajo zastrupljanje zemlje in uničevanje življenja, za
pobude ozaveščenih posameznikov pa so slepi in gluhi.
Da je Slovenija za Albanijo smo vedeli. Sedaj vemo, da smo za Afriko. Egipt
je daleč pred nami.

