Een dagelijkse ervaring van gemeenschap
en zelfbestuur en een vrije stem van
grensoverschrijdende sociale en ecologische
solidariteit, die nu en in de toekomst van
levensbelang is.

Geschiedenis
In de diverse
landen van Europa
maakten wij de revolte van 1968 mee. We
zagen hoe, in het begin
van de jaren zeventig, jongeren
werden gecriminaliseerd. We
zagen hoe drugs werden ingezet
om rebellerende jeugd te kalmeren, hoe sociale integratie werd
afgedwongen met verleidelijke
baantjes. We zagen de opkomst
van de werkloosheid, de militaire
interventies van Europa elders in
de wereld, de afbraak van sociale
en burgerlijke rechten.
Met een twintigtal mensen gingen
wij van Longo maï op zoek naar
mogelijkheden om onze ideeën
van autonomie, solidariteit en
vrijheid van meningsuiting in de
praktijk te brengen.
De verlaten bergstreken van Europa leken ons daarvoor de meest

geschikte plaats. Wij kwamen
overwegend uit de stad, maar waren bereid het vakmanschap en de
nodige kennis op te doen om ons
leven in eigen hand te nemen.
Dat we een stelletje “zwarte schapen” waren dat tegen de stroom
op wilde varen, was ons duidelijk.
Longo maï betekent in het Provençaals: “dat het lang mag duren“.
Het is de naam die we onze beweging hebben gegeven toen we in
1973 onze eerste coöperatie begonnen op een verlaten heuvel in het
zuiden van Frankrijk.
Het was niet zo eenvoudig gevoel
te krijgen voor de aarde, het water,
het zaaigoed, de vele planten en
dieren, de cyclus van de jaargetijden. We leerden omgaan met de
lokale grondstoffen en energiebronnen en zochten naar geschikte technologieën. We oefenden in
zelfbestuur en in gemeenschappelijk leven, met veel idealisme,
maar veelal zonder programma.
In die jaren legden we echter wel
de basis van ons huidige leven.

Longo maï duurt voort…
…en dat is niet zo vanzelfsprekend in deze tijd. De mensen die
naar ons toe komen, bepalen zelf
wat ze willen leren en hoe ze
samen willen leven. Ze putten uit
de ervaringen van de ouderen, en
omgekeerd leren de ouderen van
hen. We blijven een project van
mannen en vrouwen divers van
oorsprong, cultuur en generatie,
dat zich vult, aanpast en verrijkt

met elke ervaring die zich voordoet.
Ons project is verbonden met
maatschappelijke gebeurtenissen.
We verzetten ons, samen met vele
anderen, tegen de marginalisatie
van mensen en tegen de uitverkoop van de natuur en het sociale leven. De omvang van onze
activiteiten wordt mede bepaald
door de middelen die we kunnen
inzetten. Vanaf het begin heeft
een brede kring vrienden Longo
maï financieel gesteund voor de
opbouw van de coöperaties. Deze
steun is onontbeerlijk gebleken om
aan de enorme vraag naar solidariteit te kunnen voldoen. Steeds
vaker komen jonge mensen naar
ons toe die een eigen project willen starten en zoeken naar opleidingen in zelfbestuur, in land- en
tuinbouw, wolverwerking, houtverwerking en metaalbouw. De
infrastructuur in de coöperaties
wordt permanent aangepast en
vergroot. En ook onze reizen, onze
acties en onze campagnes kosten
meer dan we zelf kunnen opbrengen. We hopen van harte dat we
ook in de toekomst nog veel mensen vinden die samen met ons een
stuk op weg willen gaan.

Onze coöperaties
zijn open plaatsen
Longo maï bestaat in 2010 uit negen coöperaties in Europa en een project in Costa Rica. Vier boerderijen en
een wolspinnerij liggen in Frankrijk, de andere coöperaties bevinden zich in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Oekraïne. De grond, de gebouwen en de productiemiddelen
zijn gemeenschappelijk bezit. Om dat ook voor toekomstige generaties
juridisch vast te leggen, hebben we alle coöperaties samengebracht in de
Zwitserse stichting Europees Landfonds.
Elke coöperatie beheert zichzelf. Tussen de verschillende coöperaties
bestaan talrijke vormen van intensieve uitwisseling en er worden regelmatig intercoöperatieve bijeenkomsten gehouden. Besluiten worden
genomen op basis van consensus.
De productie voor zelfverzorging neemt een belangrijke plaats in. Ze
wordt aangevuld met de ruil van producten tussen de coöperaties onderling en met vrienden in de omgeving. De overschotten worden op de
lokale markt afgezet. De inkomsten daarvan gaan in de gemeenschappelijke kas, die ter beschikking staat van alle medewerkers. Niemand
van ons krijgt een eigen loon voor het verrichte werk.
De coöperaties worden momenteel bevolkt door ongeveer tweehonderd
volwassenen uit diverse landen. In de omgeving van al onze boerderijen
en bedrijven is een netwerk van vrienden ontstaan. We staan elkaar
met raad en daad bij, voeren samen activiteiten uit en bereiden samen
acties voor. Buiten de lokale context is de opvang en opleiding van jonge
mensen een zwaartepunt. Onze coöperaties zijn plaatsen waar mensen
elkaar leren kennen, ideeën uitwisselen en een gemeenschappelijke
toekomst tegemoet willen gaan.

Le Pigeonnier,
Grange neuve,
St. Hippolyte
Limans, Provence
De eerste coöperatie van Longo
maï ontstaat in 1973 op een heuvel
in de Zuid-Franse Provence, in
de gemeente Limans. De 300 ha
met kreupelbos, weiden en velden
lagen al tientallen jaren braak, de
drie boerderijen waren vervallen,
de waterbronnen verstopt.
Ongeveer tachtig volwassenen
met hun kinderen leven hier nu
permanent op het grote landbouwbedrijf. Een kudde van
driehonderd ooien en hun lammeren, twintig melkgeiten, varkens,
leg- en mestkippen, bijen, ezels en
paarden verzorgen ons met wol,
vlees, melk, honing, eieren en
arbeidskracht. We bewerken een
moestuin van een hectare voor
zelfverzorging, een grote aanplanting met frambozen en bessen
en meerdere boomgaarden met
amandelen, peren, kweeperen,

abrikozen en vijgen. Aromatische
en geneeskrachtige kruiden worden zowel in het wild verzameld
als geteeld. Op vijftien hectare
groeien meerdere soorten tarwe
voor ons brood en gerst voor
veevoer. De infrastructuur voor
de ambachtelijke sector bestaat
uit een grote timmerwerkplaats,
een garage met een afdeling
metaalbouw en een textielatelier.
De coöperatie beschikt over grote
collectieve ruimtes en biedt plaats
aan de vele jongeren, die vooral in
de zomer een kijkje komen nemen.
In 1981 plaatsten we boven op
onze heuvel een antenne, verbonden met een eenvoudig zendapparaat. Radio Zinzine zendt nu 24
uur per dag uit in een straal van
minstens honderd km. De veelvoud aan culturen, nationaliteiten
en politieke visies geeft de radio
een origineel profiel. Dankzij een
netwerk van diverse vrije radio’s
worden de programma’s van
Radio Zinzine door veertig andere
zenders overgenomen, van België
tot in Mali.

Mas de Granier
Crau

De spinnerij van
Chantemerle
Hautes-Alpes
In 1976 koopt Longo maï de spinnerij van Chantemerle, in de buurt
van Briançon, die op dat moment
al sinds tien jaar gesloten is. Door
de fabriek te heropenen, kunnen
we ons idee regionale grondstoffen (in dit geval de wol) ter plaatse
te verwerken, in de praktijk
brengen. We verzamelen de wol
van meerdere schaapsrassen uit
de streek en maken er dekens,
stoffen, hemden, truien, sokken
en andere wolproducten van. De
elektriciteit voor de machines
wordt opgewekt door een waterturbine.
In de spinnerij woont een kleine
groep mensen, die regelmatig
versterking krijgt van mensen uit
de andere coöperaties.
In West-Europa heeft de wol geen
waarde meer. Om de kennis over
wolkwaliteit en wolverwerking niet te verliezen, hebben we het
netwerk ATELIER
opgericht. Het
netwerk verbindt
mensen die op
allerlei niveaus met wol te maken
hebben en ondersteunt initiatieven
voor de herwaardering van deze
waardevolle grondstof.

In 1990 kopen we de boerderij
Mas de Granier in de gemeente St.
Martin de Crau, ten noordwesten
van Marseille. Een groot gedeelte
van de 27 ha bestaat uit irrigeerbare natuurlijke weiden die drie
hooioogsten van een bijzondere
kwaliteit geven. In de winter komen de schapen uit Treynas hier
weiden. Bij de Mas hoort een hectare olijfbomen en meerdere kleinere aanplantingen van fruitbomen. Bijen zorgen voor een goede
bevruchting, tientallen ganzen,
kippen en kalkoenen zoeken hun
weg tussen het groen. De belangrijkste bezigheid is de groenteteelt.
Op drie hectare kassen en koude
grond groeit biologische groente

dat we verpakt in kistjes leveren
aan vaste klanten in Marseille en
Arles. Overschotten verwerken
we tot een breed assortiment
inmaakproducten. De kleine
conservenfabriek wordt gebruikt
door vier Longo maï-coöperaties,
meerdere bevriende projecten en
veel boeren uit de buurt. De Mas
de Granier is ook een trefpunt
geworden voor diverse culturele
en politieke initiatieven. Boeren en
stedelingen ontmoeten elkaar hier
en verzetten zich samen tegen de
industrialisatie van de landbouw
en de uitbuiting van geïmmigreerde landarbeiders.

Le Montois
Jura

La Cabrery
Luberon
Sinds 1993 leeft een kleine groep
mensen op het domein van La
Cabrery, dat 10 ha wijndruiven bezit en 16 ha akkerland. Ze krijgen
versterking uit de andere coöperaties en van veel vrienden uit heel
Europa voor de arbeidsintensieve
werkzaamheden zoals het hooien,
het snoeien van de druiven en
de druivenoogst. We kelderen de
druiven zelf op het domein en verkopen de wijn in flessen en vaatjes
in de omgeving. De activiteiten
op het domein worden steeds
veelzijdiger. We houden er een
paar koeien, kippen en schapen
van het door uitsterven bedreigde
ras Rouge de Roussillon. Op de
velden groeien meerdere soorten
graan, zonnebloemen en koolzaad
voor olie, en veevoer. Een kleine
olijfboomgaard completeert het
geheel.

Treynas
Ardèche

Het gehucht Treynas in het Centraal Massief van Frankrijk ligt
midden in een gebied van verlaten
dorpen en braakliggend land. Begin 1993 besluiten we samen met
het enige gezin dat nog in Treynas
woont, een Longo maï-coöperatie
op te zetten. In de land- en tuinbouw besteden we veel aandacht
aan de productie en selectie van
zaaigoed van oude landsoorten.
Schapen en zoogkoeien completeren onze basis voor een vrijwel
complete zelfverzorging. Belangrijke steunpilaren zijn het ecologi-

sche beheer van het bos, waarbij
ook paarden worden ingezet, en
de houtzagerij, timmerwerkplaats
en meubelmakerij. Regelmatig
helpen we met de bouw van dakstoelen of andere houtconstructies
in de andere coöperaties.

Hof Stopar
Karinthië
Sinds 1977 woont
een groep mensen
uit Longo maï op
de boerderij Stopar
in de Oostenrijkse
Karawanken, aan
de grens van Slovenië. In deze streek grijpen sinds
tientallen jaren Duits-nationalistische kringen de rechten van de
Sloveense minderheid aan. De
vriendenkring van Longo maï
hielp mee, dit conflict in de rest
van Europa bekend te maken.
De boerderij omvat 17 ha bos en
steile bergweiden. We houden
er schapen, varkens, pluimvee,
konijnen en bijen voor wol, vachten, vlees, eieren, worst en honing.
Van medicinale en aromatische
wilde kruiden maken we zalven,
tincturen en thees. Appels, pruimen, frambozen en bessen worden
gedroogd of ingemaakt.
Met andere bergboeren richtten
we de vereniging "Coppla Kasa"
op om de lokale afzet van producten te verbeteren.
Wandelaars in de Karawanken
kunnen via een uitgestippelde
route een tocht maken langs de
verschillende Coppla Kasa boerderijen in Slovenië en Karinthië.

In 1987 neemt Longo maï de boerderij Le Montois in de Zwitserse
Jura over. Op 11 ha vinden we hier
een moestuin, een boomgaard,
een schaapskudde, pluimvee en
bijen. In de winkel op de boerderij
en per verzending bieden we ook
de producten uit de andere coöperaties aan. Een kleine waterturbine
produceert elektriciteit: eenderde
van de productie gebruiken we
voor onze eigen energievoorziening, tweederde wordt geleverd
aan het kantonnale stroomnet.
Zonnepanelen zorgen voor het
warme water. Op de Montois zijn
we actief in een regionaal netwerk
voor ecologische landbouw en we
zijn vaak te vinden bij acties die
het voortbestaan van de zelfstandige berglandbouw bevorderen.
De boerderij is daarnaast een
verlengstuk van het kantoor in
Bazel en neemt een gedeelte van
de administratieve taken over.

Hof Ulenkrug
Mecklenburg
De activiteiten van het Europese
Burgerforum in de voormalige
DDR leidden tot het oprichten van
een coöperatie in het noordoosten
van Duitsland in 1995. Een van de
toentertijd gestelde eisen was de
overdracht van de staatsdomeinen
aan de gemeenten om de levensbasis van de landelijke bevolking
te verzekeren, maar deze eis is
helaas nooit ingewilligd. De Hof
Ulenkrug ligt met haar 50 ha akkerland, bos en weiden midden
tussen enorme landbouwbedrijven, maar de streek wordt gekenmerkt door werkloosheid, leegloop
en toename van het rechtsextremistische gedachtegoed.
Onze boerderij is intussen een
sociaal en cultureel ontmoetingspunt geworden voor jongeren uit
de streek tussen Berlijn, Rostock
en Greifswald. Ze doen mee aan
onze activiteiten die de basis
vormen van onze zelfverzorging:
akkerbouw (aardappels, peulvruchten, graan, zaaigoedteelt en
-selectie), veeteelt (zoogkoeien,
schapen, varkens, pluimvee, trekpaarden), tuinbouw en fruitteelt.

Vooral de deelname
aan het houthakken
in de winter is
vaak overweldigend. Hout en zon zijn de energieleveranciers van de boerderij. Een
fotovoltaïsche installatie, zonnepanelen, houtvergassers en leemkachels leveren de hoeveelheid
stroom en warmte die we nodig
hebben. Ook bij het bouwen letten
we op de duurzaamheid. In de
loop der tijd zijn meerdere nieuwe
wooneenheden verrezen uit stro,
leem en hout.

Zeleny Haj
Transkarpatië
Ons Europa eindigt niet bij de
grens van de Oekraïne. Sinds de
jaren negentig heeft Longo maï
vrienden in Transkarpatië, de
zuidwesthoek van dit land. In
het dorp Nisjné Selisjtsje zijn we
betrokken bij sociale, culturele
en economische initiatieven. We
ondersteunden de bouw van een

kaasmakerij, heropenden met
vrienden het culturele centrum
van het dorp, organiseren festivals
en theatercursussen en stimuleren
een lokaal en sociaal verdraaglijk
toerisme. In 2006 begonnen we
met de bouw van een landbouwcomplex met woonhuis, stal en
schuur. Varkens, koeien, geiten en
kippen lopen hier rond, een moestuin verzorgt ons met groente,
oude en jonge fruitbomen maken
het menu compleet. Een aan alle
normen voldoende ruimte voor
het slachten en het verwerken
van vlees geeft de mogelijkheid
de eindproducten te verkopen.
Het hele project is gebaseerd op
de samenwerking met de mensen
uit het dorp. Velen zijn afhankelijk van een goed functionerende
zelfverzorging, aangezien betaald
werk moeilijk te vinden is of
slecht beloond wordt. De uitwisseling tussen Oost en West is een
zwaartepunt in ons bestaan hier.
Bij alle activiteiten proberen we
de contacten tussen de mensen
van verschillende oorsprong te
vermeerderen om
samen aan een
grenzeloos Europa te bouwen.

Finca Sonador

Costa Rica

Het uitbreken van de burgeroorlog
in Nicaragua in 1978 was het begin
van een nieuwe solidariteitsactie.
Ons idee was vluchtelingen een
stuk land te geven waar ze van
zouden kunnen leven, in plaats
van ze jarenlang in vluchtelingenkampen afhankelijk te maken en
te houden van buitenlandse hulp.
Zo ontstond de Finca Sonador in
Costa Rica. Op de Finca leven nu
vierhonderd volwassenen, afkomstig uit Nicaragua en El Salvador.
Ook meerdere landloze boeren
uit de omgeving vonden hier een
onderkomen. De mensen leven
in een dorpsstructuur, elk gezin
heeft een stukje land voor hun
zelfverzorging. De grotere velden
koffie en rietsuiker worden gezamenlijk bewerkt, de oogst is voor
de verkoop bedoeld. In het dorp
houdt een actief comité zich bezig
met de ontwikkeling van een
sociaal verdraaglijk toerisme. De
helft van de 800 ha van de Finca
bestaat uit beschermd tropisch
regenwoud.

Het Europese
Burgerforum

van migranten werd een thematisch zwaartepunt na de racistische opstanden in 2000 in Andalusië, toen illegale landarbeiders
slachtoffer werden van regelrechte
pogroms. Uitbuiting, geïndustrialiseerde landbouw, Europa’s beleid
aan de grenzen, de situatie van
vluchtelingen en de opkomst van
rechtsextremisme zijn allemaal
thema’s waarmee de medewerkers
van het EBF bezig zijn.
De twee Longo maï-coöperaties
in Oost-Duitsland en de Oekraïne
zijn voortgekomen
uit de activiteiten
van het Europese
Burgerforum.

Longo maï huis
Bazel
Het oprichtingscongres van Longo
maï vond plaats in 1972 in Bazel.
In 1974 keerden we terug in deze
stad om een solidariteitsactie voor
Chileense vluchtelingen op te
zetten en om steun te vinden voor
de opbouw van onze coöperaties.
Sindsdien zijn we in Bazel altijd
aanwezig geweest met een piedà-terre. In 1995 konden we een
huis kopen in de binnenstad dat
genoeg plaats biedt voor kantooren woonruimte. De kleine groep
vaste bewoners krijgt geregeld
versterking van mensen uit de coöperaties. We voeren hier de boekhouding van de beweging, houden er informatiebijeenkomsten en
versturen er onze publicaties vandaan. Ook de wervingsacties voor
financiële middelen voor nieuwe
projecten zijn hier geconcentreerd.
Bazel is ook ons centrum als het
gaat om de bemoeienissen met
het maatschappelijke en politieke
gebeuren in Zwitserland.

Vakantie in Longo maï

Elke coöperatie vindt altijd wel
een plaatsje voor gasten die ons
willen bezoeken, mee willen helpen, ons willen leren kennen. Op
enkele plaatsen in Europa hebben
we ook “echte” vakantiemogelijkheden, waar mensen zich naar
eigen wens kunnen ontspannen.
Het vakantiedorp Les Magnans
ligt in de buurt van het stadje
Forcalquier in de Provence, 15 km
van de Longo maï-coöperatie in
Limans. Er is een grote keus aan
verschillende verblijfmogelijkheden. Groepen kunnen hier een
weekendcursus volgen, gezinnen
kunnen in huisjes
voor twee tot zes
personen vakantie
houden. Elk huis heeft
een eigen keuken. Vol- en halfpension is op aanvraag mogelijk.
Op het terrein van de Hof Stopar
in Karinthië ligt een gastverblijf
met keuken voor acht personen.
De boerderij beschikt ook over een
extra zaal voor groepen. Achter
het Longo maï-huis in Bazel staat
een nieuwe wooneenheid voor
drie tot zes personen ter beschikking. De eenheid bestaat uit drie
kamers, twee badkamers, een keukenhoek en een grote zaal voor
bijeenkomsten of cursussen.

Longo maï Opstand en utopie na '68
De schrijfster Beatriz Graf leeft
en werkt sinds 1974 in Longo
maï. Ze heeft de geschiedenis
zelf meegemaakt. Ze vertelt
in haar boek welke ideeën de
grondslag vormden voor de opbouw van de coöperaties, hoe ze
omgezet werden en hoe ze zich
praktisch en theoretisch ontwik
keld hebben. Wat trekt jongeren
aan in Longo maï? Hoe gaan we
verder met wat we zijn begonnen
en hoe maken we tegelijkertijd
plaats voor nieuwe initiatieven?
„...Wat echter vooral jonge mensen aangaat: Hun
wordt, boosaardig bijna, het woord „utopie“ uit
het hoofd gepraat. Utopie betekent in de letterlijke
zin van het woord: „Geen plaats. Nergens.“ Dát
te benadrukken zou eigenlijk een vorm van antiutopie zijn. Maar, wat men over het algemeen
met utopie bedoelt, is hoop, en ik geloof niet, dat
jonge mensen zonder hoop kunnen leven. Ik denk
alleen, dat deze hoop in de toekomst niet meer
met een ideologie kan worden verbonden - dat
hoop daarentegen alleen nog maar verbonden kan
worden met concrete dingen, die men van plan is
te doen, waarvoor men zich inzet en aan de hand
waarvan men een identiteit ontwikkelt.“
Christa Wolf*
* Uit een rede, uitgesproken naar aanleiding van de door Longo
maï en het Europese Burgerforum georganiseerde bijeenkomst
ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de grote
demonstratie op de Alexanderplatz op 4. November 1989.
Rond drieduizend mensen uit verschillende landen kwamen
één jaar na de val van de Muur naar Berlijn om samen over een
„Europa van onderop“ na te denken.

Longo maï – opstand en utopie na '68

Na de val van de Muur van Berlijn
in 1989 initieerden we de oprichting van het Europese Burgerforum, om mensen bij elkaar te
brengen die een open en rechtvaardig Europa willen opbouwen.
Het Forum biedt mogelijkheden
tot directe contacten en uitwisseling tussen mensen uit Oost en
West, Noord en Zuid en is in de
loop der jaren gegroeid tot een
netwerk met meerdere knooppunten in Europa. Het Europese Burgerforum steunde onafhankelijke
journalisten uit de Balkan tijdens
de oorlogen in voormalig Joegoslavië en richtte het alternatieve
medianetwerk AIM op. De strijd
tegen de uitbuiting en uitsluiting

Maatschappijkritiek en zelfbebeheer
in de Europese coöperaties

Beatriz Graf

Longo maï –
opstand en utopie
na '68

Stichting
Pro Longo maï
Nederland
De Stichting Pro Longo maï Nederland werd opgericht in 1980
met het doel hier meer bekendheid te geven aan de beweging
Longo maï. In het begin zochten
we vooral steun voor de coöperatie in Karinthië, het Oostenrijkse
bondsland waar de rechtsextremistische partij van Jörg Haider
toen het roer in handen had. Onze
eerste contacten knoopten we dan
ook aan in anti-fascistische kringen. Sinds die tijd hebben we veel
oudere en jongere Nederlanders

leren kennen en vooral de sterke
maatschappelijke inzet leren waarderen. Afhankelijk van het aantal
Nederlanders in de coöperaties,
was onze aanwezigheid in Nederland in de loop der jaren zeer wisselend. In 1998 kreeg de Stichting
een vaste basis in Nederland toen
René Lehnherr zich er vestigde,
een van de oprichters van Longo
maï. De Stichting is in Nederland
verantwoordelijk voor informatiewerk en fundraising en werkt
nauw samen met het kantoor in
Bazel.

Kontakt:
Maatschappijkritiek en
zelfbeheer in de Europese
coöperaties
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