
INTRODUCERE

Agricultura familială a existat cu mult înaintea proprietăţii private. A fost, şi este, o
structură care produce pentru nevoile populaţiei şi de asemenea reproduce populaţia însăşi,
furnizănd muncitori,corect socializaţi şi cu experienţă, pentru viitoarea eleborare a sectorului
de producţie.

Am putea apoi să întrebăm : De ce este agricultura familială sub atât de multă presiune
astăzi ? Pe măsură ce noi valori evoluează în societăţi , structurile normative existenţiale sunt
puse sub semnul întrebării. Unele valori devin mai puţin importante (de exemplu, eliberarea
de datorie) ; altele par să iasă din modă (educaţia de dragul educaţiei). Structurile care
perpetuează valori care sunt consistente în orientarea politică predominantă au avantajul de a
fi promovate. Modernizarea, creşterea economică, acumularea de bogăţii, şi alte aspecte
legate de ceea ce numim în general prosperitate au devenit valori extrem de importante în
ţările vestice. Fermele familiale încearcă să reflecte aceste valori economice, dar fiind unităţi
implicate şi în producţie şi în reproducţie, subzistenţă şi socializare, găsesc că este din ce în ce
mai greu să concureze în unele domenii cu mai multe forme industriale de agricultură.
Rezultatul este un sens de alienare pe măsură ce noi încercăm să adaptăm noile orientări.

Noile ameninţări la agricultura familială în ţările dezvoltate dau impresia că o structură
arhaică se îndreaptă spre distrugere. Crizele în familii ridică deasemenea întrebări despre dacă
o formă de producţie poate fi bazată pe un parteneriat care este atât de des uşor de dizolvat.
Eficienţa economică a crescut în importanţă până la punctul unde schimbul liber de mărfuri
este sprijinit să furnizeze bunuri şi servicii oriunde pot concura cu produsele locale fără să ţină
cont de efectele pe care aceste bunuri le au asupra altor componente ale sistemelor socio-
economice locale. De exemplu produsele importate pot să rezulte într-o economie,într-o zonă
doar pentru a distruge slujbe şi mediul economic ce este capabil să susţină comunităţi.
Populaţiile locale devin descurajate şi se sting în zone urbane mai mari.

Dar agricultura familială este o instituţie globală care a produs populaţia, capitalul
şi resursele pentru a susţine  o mare parte din dezvoltarea socială şi economică din toată
lumea.

În multe părţi ale lumii structura familială a fost puţin schimbată de modernizarea care
depăşeşte limitele posibilului, şi care este cea mai dedicată protejării resurselor agriculturale
naţionale şi încă considerată structura cea mai aptă şi productivă.

Totuşi, situaţia nu este fără speranţă. Sunt experimentate alternative în unel ţări, iar în
altele sunt folosite soluţii tradiţionale pentru a evita multe crize sociale şi economice.Există
deasemenea nişte inovaţii intrigante care pot întări agricultura familială, dacă noi suntem
capabili să ne însuşim oprtunităţile.Dar nu este nici un şir de informaţii care să vizeze
agricultura familială de succes în jurul lumii.Este doar un şir de idei care abia ne ţin informaţi,
că familia este încă structura predominantă care furnizează mâncarea şi textilele necesare
pentru populaţia lumii. Poate o structură atât de “învechită” să producă rezultate efective chiar
şi în faţa populaţieie crescânde a Chinei, sau în zone de saracie a resurselor ca în Africa ?
Poate aeasta să supraveţuiască competiţiei cu agricultura industrială, cu bogăţia, şi  puterea ei
în ţările dezvoltate ?

Agricultura familială ca formă de subzistenţă este una dintre cele mai vechi activităţi
cunoscute de umanitate. Ea reprezintă o structură care a produs bogăţia multor ţări şi a
format o bază pentru organizarea unor relaţii de schimburi de mărfuri locale, naţionale
sau chiar internaţionale. În timp, acumularea bogăţiilor a fost aplicată în dezvoltarea
industriei şi a produselor de manufactură urmate de căi de schimb de mărfuri. Apoi
agricultura părea să devină mai puţin importantă, şi familia s-a schimbat şi ea.



Dr. Robert Hildenbrand de la Universitatea Ghote din Germania scria “…în ciuda
tuturor direcţiilor spre industrializare şi căutare asupra unei baze istorice şi transculturale,
forma familiei agriculturale s-a dovedit a fi cea mai satisfăcătoare formă de economie rurală”
(Holdenbrand, 1989:159). Ce vrea să spună prin “satisfăcătoare”? El răspunde: “ este o
tendinţă marcată în Vestul Germaniei spre ferma cu un singur proprietar. În acelaş timp
numărul de locuri de muncă pentru fermieri în agricultură care nu sunt proprietari a scăzut de
la 18 % în 1945 la 5 % în 1983 …”

S-au făcut multe speculaţii pe tema începutului agriculturii. Vânătorii primitivi erau
nomazi şi astfel nu au  putut să-şi dezvolte  interesul în cultivarea plantelor. Pescarii sunt o
posibilitate dar nici o societate nu este cunoscută să se fi dezvoltat exclusiv din pescuit.
Agricultura cere disciplină care era caracteristică vechilor forme de colectare a mâncării.
Seminţele trebuiesc plantate la timpul potrivit, este necesară protecţia şi îngrijirea în timpul
creşterii şi recoltele trebuie secerate şi depozitate în timp util.Deoarece oamenii muncesc
împreună trebuiesc dezvoltate sisteme de distribuire a produselor. Avantajul real al
agriculturii a fost că aceasta oferă mai multe calorii pe unitatea de timp şi pe  unitatea  de
spaţiu  decât ar fi putut oferi vânătul sau pescuitul. De-a lungul a mii de ani a fost, asfel,
considerat normal ca mici grupuri să muncească împreună în o serie de lucrări care
contribuiau la nevoile lor de hrană şi fibră şi a consolidat ceea ce a evoluat ca familia să fie un
grup capabil să supraveţuiască. Cererile pentru producţie şi reproducţie, nu doar fizică, ci şi
socială, au fost îndeplinite şi agricultura familială a persistat.

O diviziune a muncii a evoluat într-o manieră ca lucrările să se contempleze unele pe
altele şi să întărească familia ca unitate de muncă.”A cui treabă este” a fost un subiect relevant
de discuţie în familie ,cu decizii luate pe baza vârstei, sexului, caracterelor fizice şi abilităţilor
speciale. Aceste decizii erau justificate şi legitimizate de o tradiţie evolutivă. Copii de patru
cinci ani îngrijeau puii, cărau apă sau decojeau nuci în timp ce observau părinţii, adesea
implicaţi în sarcinii legate de hrană şi luănd decizii asupra cărei părţi a pădurii o vor tăia
pentru a o arde în vederea plantării orezului acelui an, sau dacă cei 40 de acri din spate vor fi
din nou plantaţi cu porumb în acel an.

Odată cu revoluţia franceză şi cu cea industrială, familia ca unitate “naturală” de
producţie a intrat sub semnul întrebării. Familiile  au părăsit zonele rurale în căutarea libertăţii
promise la orase. Alţii au fost alungaţi de pe pământ (de exemplu, în cazul Marii Britanii, prin
“împrejmuiri”, închiderea pământurilor libere pentru creşterea oilor de către aristocraţi). În
oraşe bărbaţii, femeile,şi chiar copii erau despărţiţi de familie pentru a muncii peste porogram
în “magazine de sudoare” pentru a produce bunuri manufacturate. Nu mai puteau decide cum
să împartă sarcinile, nici nu mai puteau avea pretenţii pentru ceea ce produceau, şi prietenii şi
vecinii au devenit competiţia pentru poziţiile muncii care promiteau subzistenţă şi statut. În
acest mediu gricultura familială a devenit tradiţională, ineficientă şi stagnantă. În multe ţării
termenul “agricultura familială” a fost confumdat cu subzistenţa sau agricultura de fermă
mică. Odată indentificată în această formă era vulnerabilă la criticile moderniştilor. Ideea
devastatoare era tehnologia. Aceasta însemna o viaţă modernă mai bună şi mai uşoară.
Tehnologia era aplicată în principal pentru creştera nivelului de producţie şi pentru a reduce
nevoia de muncă. Familia era asfel redusă la unul din factorii producţiei.

Structura se referă la modul în care activităţile de producţie sunt organizate şi duse la
capăt. S-au dus războaie pentru structura agriculturală.Populaţiile din ţările colonizate din
toată lumea s-au împotrivit plăţii dărilor pentru folosirea pământului puterilor
coloniale.Sclavia ca structură de producţie a fost condamnată internaţional şi distrusă prin
agresiune armată de către puteri externe sau dinăuntrul naţiunilor, în cazul S.U.A. În general
evoluţia structurii agrare nu a fost violentă, dar a fost tumultuasă pe măsură ce famiile sunt, de
exemplu, forţate să plece de pe pământ să caute supraveţuirea ca locuitori ai unui oraş, de
clasă mijlocie, în zonele urbane.



Structurile de producţie puse în practică într-o societate indică cum acea societate a
ales să-şi cunoască nevoile. Structura agriculturală variază în termeni de mărimea fermei,
nevoia de putere de muncă, cererile de capital depinzând de ceea ce este produs, dacă diferite
cereale sau animale sunt implicate,folosirea inovaţiilor tehnologice, şi mulţi alţi factori.
Proprietarul pământului, puterea de muncă şi capitalul determină de asemenea structura şi
variază de la naţiune la naţiune. Depinzând de structura stabilită într-o anume ţară, vor fi
decisive modurile de viaţă ale indivizilor implicaţi. Societăţile decid care structură este mai
potrivită prin politica guvernamentală şi prin deciziile luate de familiile de fermieri în legătură
cu organizarea activităţilor lor.

S-a scris mult despre câştigurile mişcării muncitoreşti ore de lucru reduse şi uneori
necesitatea a două slujbe- din nou ore de lucru crescănde,- pentru a menţine o calitate
rezonabilă a vieţii. În acest proces agricultura familială a fost uitată. Stucturi de producţie
variate au fost elaborate ca alternative pentru a întălni nevoile unei populaţii urbane în
creştere. Problemele ecologice s-au acumulat. Segmentul urban de populaţie a continuat să
crească şi continuă să crească în ţările în curs de dezvoltare din lume. În ţările dezvoltate
magazinul de zarzavaturi al familiei a dispărut odată cu pantofarii, magazine de mecanici şi
alte firme controlate de familie. Apoi s-a observat că ferma familială persistă. În această
situaţie “…dezbaterile teoretice asupra prezenţei fermei familiale cresc acum de la statutul de
marginalizat ca un <<caz special>>, pentru a fi salutate cu urale ca pertinente şi instructive”
(Sarah Wathmon)




