Navn: Michael Svane. Buesøvej 12, 4000 Roskilde.
Mail: michael@hesselbjerggaard.dk. Tel. 51325551.
www.Hesselbjerggaard.dk
Kort om hvem du er: Jeg er økologisk landmand i Lejre.
Hesselbjerggaard er på 38 Ha. Jeg er 62 år - Ph.D. og
Cand.techn.soc. på en afhandling om ”Byøkologi og planlægning”. Jeg har, før jeg blev
landmand på fuld tid, arbejdet med forskning, udvikling og undervisning på universiteter i
DK (DTU, RUC, AAU) og USA (MIT). Jeg har arbejdet med planlægning og
udviklingsproblemstillinger i såvel I og U lande. Rejst meget i M-Amerika, Asien og senest
Mellemøsten.
Jeg har haft tillidsposter i forskning og politik, bla. været næstformand i L&F
Økologisektion i 7 år. Jeg har på den baggrund, en bred erhvervspolitisk erfaring med
politik udvikling - mellem det konkrete og teknisk betonede niveau og samtidig holdepunkt
for idealer, holdninger og principper. Oxfams værdigrundlag om social retfærdighed - og
miljø-klima ansvarlighed læner jeg mig gerne op ad.
Hvorfor du skal vælges: Ulighedsbekæmpelse ligger mig klart på sinde. Fordelingen og
kontrollen over ressourcen og produktionsmidlet jord, er dybt interessant og central for at
bekæmpe ulighed, men også koble den konkret til miljø og klimadagsordenerne. Jord og
fødevarer er en glimrende måde at tale meget konkret (spiseligt) om forhold, som på
afstand, syntes komplicerede og uoverskuelige for mange mennesker. Jeg vil godt være
en slags ny Claus Meyer i Oxfam-IBIS, gøre det komplekse, konkret og enkelt, samtidig
med at vi skal vise og kommunikere billedlig talt, at mad og natur skal være smukt og
smage godt. Området rummer store muligheder som jeg tror jeg kan bidrage til. 70% af
verdens fødevarer kommer fra familiebaserede landbrug, som hver eneste dag presses
væk af urbanisering og agroindustrien. 50% af verdens mad bliver aldrig spist men
forsvinder fra mark til tallerken. 35% af al klimabelastning skyldes landbruget. Demokratiet
fungerer ikke hvis bønderne ikke for noget ud af det.
Jeg er en skarp fundraiser som har siddet i flere bevilligende råd og nævn. Jeg ved hvor
vigtigt viden og netværk er, og ved hvad formkravene er, for at kunne levere en ansøgning
som lige på det rigtige tidspunkt får et flertal i den bevilgende bestyrelse til at nikke
anerkendende til den. Oxfam-Ibis er også en forretning som jeg tror jeg kan bidrage til
driften af.
Jeg har gode kontakter til EP-medlemmer i Den Grønne Gruppe. Jeg tror at EU samarbejde rummer mange nye muligheder og i særdeleshed tror jeg at EU interesser i
relation til Mellem øst konflikterne rummer muligheder som jeg godt vil være med til at
udvikle i Oxfam-Ibis sammenhæng.

