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Nödvändighet,
njutning, förbannelse
Det drivmedel som tar oss runt i våra kroppar på jorden. Tänk
att något som är en självklarhet i allas liv, samtidigt kan vara
så problematisk och svårhanterlig. Genom att vara svårt att få
tag i, genom dess bidrag till svält och död, som hjärnspöke vid
ätstörningar, som skatten det krigas om.

Maten. Om Sverige stänger sina gränser tar det tre dagar innan den är slut. Såpass beroende är vi av import. Jordbruket är
kraftigt försvagat, och möjligheterna att producera egna livsmedel blir mindre och mindre. Det ironiska är att vi i och med
coronakrisen skulle behöva en starkare självförsörjning, men
istället försvåras förutsättningarna ytterligare. En i taget faller
dominobrickorna.
Men givetvis bör vi inte ge upp. Nä, vi i Jordens Vänner vill istället uppmana till motsatsen: det är ju nu samarbete behövs som
allra mest! Dels behöver vi ta hand om varandra, vara omtänksamma, även om så på distans. Dels behöver vi uppmana till omställning, en nystart efter krisen. Vi kan om vi vill, tillsammans!

Det här numret handlar om ett av människans allra mest grundläggande behov: mat! Och om det eftersträvansvärda system
som kallas matsuveränitet. På kommande sidor kan du läsa mer
om vad det är. Vi kommer att gå in på hur coronakrisen och matförsörjning är nära sammankopplade med varandra och vi tittar
på hur krisen påverkar olika länder i världen, inte minst ur ett
försörjningsperspektiv. Du kommer även att kunna läsa om den
digitala utbildningsvecka om matsuveränitet som hölls i april,
och om hur vår verksamhet, såväl aktivismen som kansliarbetet,
fått ställa om till att bli digitalt.
Trevlig läsning!

Lovis Agestam, redaktör

Foto: Mose Agestam
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TEMA: Makten
över maten
I Sverige är det för många en självklarhet att ha tillgång till mat, att ha möjlighet att
kunna äta sig mätt när man behöver. Många har dessutom stor valfrihet och kan välja att äta vad de önskar precis när de önskar det. Men i slutet av mars hände något,
plötsligt var det i många affärer slut på både det ena och det andra. Folk hade börjat
bunkra när de förstod att en kris var på intåg. I Sverige har det inte varit kris på länge,
vilket gör att vi glömmer bort varifrån vi får maten. Faktum är att en majoritet av det
vi äter kommer från andra länder. Vi är alltså inte särskilt självförsörjande i det här
landet.
Matsuveränitet är ett system som formulerar om bilden av mat som enbart en handelsvara och låter det bli en mänsklig rättighet såsom FN en gång slog fast att det
ska vara. Matsuveränitet handlar om att föra över makten över maten från företagen
och ekonomin till dem som livnär sig på den. Det handlar om att skapa möjligheter
för lokal produktion i mindre skala som i sin tur förhindrar överflöd. Matsuveränitet
handlar även om rättvisa och att vi ska få lika mycket del av de näringsämnen som
faktiskt finns till för oss allihopa. Det nuvarande systemet är ohållbart på det viset att
produktionen sker i syfte att tjäna pengar, istället för att mätta all världens magar. Mat
finns till för att vi ska kunna leva, och det är matsuveränitet ett svar på.
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Tema: Matsuveränitet

Vad är
matsuveränitet?
Matsuveränitet är rätten till mat som är näringsrik,
naturligt producerad och kulturellt anpassad. Det är
rätten att bestämma över och kontrollera sin egen matproduktion. Dagens internationella handel och den nuvarande finansierings- och investeringspolitiken, inklusive jakten på biobränslen, hotar matsuveräniteten och
dessa system måste förändras i grunden så att jordbruk
börjar försörja och livnära människor istället för företag.
Problemet
Ö� ver 860 miljoner människor går hungriga i världen. Den
här livsmedelskrisen är inte ny, men den blir allt värre.
Traditionell matproduktion i form av småskaligt jordbruk och odlande är till för att livnära människor lokalt,
men de förstörs och ersätts med storskaligt jordbruk
som har skapats av transnationella företag med främsta
syftet att tjäna pengar. Dessutom innebär klimatkrisen
att matproduktionen hotas ytterligare.
Modellen med intensivt, storskaligt och centraliserat jordbruk förvärrar inte bara livsmedelskrisen utan
6
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- En introduktion

är också avgörande för klimatförändringarna. Sådant
jordbruk är väldigt beroende av olja som används till
gödningsmedel, bekämpningsmedel och för att driva
maskiner. Globala och marknadsdrivna produktionsoch distributionssystem leder också till ett stort flöde av
mat som transporteras runt jorden, vilket bidrar till luftföroreningar och global uppvärmning.
Med stöd av regeringar har den internationella handelspolitiken öppnat upp för stora transnationella företag
att etablera sig i länder i Syd där de sedan tvingat lokala småskaliga bönder i konkurs och bort från sin mark.
Utfattiga människor runtom i världen är beroende av
sina småskaliga lokala gårdar, men lokala producenter
och små självhushållande jordbruk ersätts av storskaliga och exportinriktade jordbruk som gör om mat till en
handelsvara som det går att göra vinst på. Bistånd i form
av mat kan också underminera matsuveräniteten genom
att den blandar sig i och förstör den lokala matproduktionen. Mat har blivit en handelsvara som importeras och
exporteras runt världen för att få högsta pris.
Miljötidningen nr 2 2020
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Tema: Matsuveränitet

Lösningen
Det är nödvändigt att vi bygger upp global matsuveränitet
grundad på många olika och lokalt förankrade lösningar.
Traditionell kunskap som bygger på människors gemensamma arv och traditioner måste skyddas från företags
intressen. Falska lösningar som att förespråka genetiskt
modifierade grödor och andra företagsledda tekniker
måste stoppas. Människor ska ha rätt att bestämma över
och kontrollera sin egen matproduktion. Den här typen
av jordbruk hjälper också samhällen att bli mer motståndskraftiga och anpassningsbara gentemot klimatförändringarna.

Foto: Rebeca Borges Machado

Vad Jordens Vänner gör
Genom våra medlemsgrupper och samarbetsorganisationer på gräsrotsnivå såväl i Sverige som internationellt
stödjer vi småskaliga bönder och familjejordbrukare i

deras motstånd mot mäktiga företag som förstör deras
levebröd och för med sig hunger och konflikter till deras
samhällen. Vi stödjer småskaliga fiskare, agroekologiska
bönder och fröbanker. Vi arbetar tillsammans med grupper för att de ska återfå kontrollen över sina marker och
fröer, vi hjälper dem att försvara sina markrättigheter
och säkra sin rätt till vatten. Vi avslöjar kopplingarna
mellan överkonsumtion, som främst sker i Nord, och
dess sociala och miljömässiga effekter, som främst märks
i det globala Syd. Vi arbetar för att skydda ett GMO-fritt
jordbruk och för att säkerställa att människor runtom i
världen har rätt att välja mat som är lokalt och regionalt
producerad. Vi driver frågan om naturbruk och deltar i
många nätverk vilken innebär allt detta men ocksåom
landsbygdspolitik, hyggesfritt skogsbruk och mycket
mer, på såväl svensk och EU-nivå.
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TEMA: Matsuveränitet

Tisdagen startade med att vi släppte

en översatt artikel från FOEI, en kort
men naggande god introduktion till
konceptet matsuveränitet. Därefter hade
vi “Klimathänget” som alltid är härligt
att få hålla i, följt av ett fascinerande
webbinarium med Ellie Cijvat och Eddie
Olsson om matsuveränitet som en
grundsten för stabilitet i tider av kris.

Under onsdagen hade vi den första dagen av en tvådagars
nätverksträff för matsuveränitet! Vi lyssnade på panelsamtalet
“Gräsrotsrörelser och matsuveränitet i Sverige”, med paneldeltagare från Slow Food Sapmí�, NOrdBruk, FIAN – Sverige, Várdduo
och Familjejordbrukarnas Riksförbund. Många andra organisationer bjöd på sina perspektiv och nästa dag fortsatte vi med
“Hur kan vi gå vidare i den här frågan?” Workshoparna blev ett
fantastiskt sätt att stärka nätverket och samla verktyg och idéer
för att alltid ligga ett steg före i den här kampen. Nu ser vi fram
emot fler framgångsrika samarbeten i framtiden med dessa
inspirerande organisationer och individer. Den här dagen
släppte vi även en inspelning av ett webbinarium på ämnet, lett
av Eddie Olsson och Rebeca Borges.

En vecka i

matsuveränitetens
tecken
Text: Clare Humphreys

I april var vi värdar för vår första digitala
utbildningsvecka. Här är en sammanfattning
och några av våra lärdomar.

På torsdagen släppte vi en rapport om
drivkrafterna för det europeiska livsmedelssystemet, Vem bestämmer vad vi äter? Denna rapport
är en insiktsfull redogörelse för problemen i vårt
nuvarande jordbrukssystem. Den ger en lättnavigerad översikt över en mycket komplex fråga och
delas pedagogiskt upp i olika avsnitt. Nu tillgänglig i pdf på vår webbplats.

Tillsammans med ett flertal andra organisationer som jobbar med matsuveränitetsfrågan fick
vi på fredagen en debattartikel publicerad i
Aftonbladet: Coronakrisen slår ut dem som föder
oss. Finns att läsa på deras webbplats! Dessutom
publicerade vi själva en annan informativ text den
dagen: Till, sow and harvest transformative ideas
for the future! Ett pressmeddelande från våra
partners La Via Campesina för att fira 17 april,
International Day of Peasants‘ Struggle. Du hittar
en sammanfattning av detta på sidan 14 i det här
numret.

STORT TACK till alla som har bidragit till att göra den här veckan till en framgång. Om du deltog i
någon av aktiviteterna eller har lärt dig något från det material vi har släppt, skulle vi gärna höra din
feedback! Skicka gärna e-post till info@jordensvanner.se med dina tankar och reflektioner. Du kan
hitta alla publikationer och inspelningar av webbinarierna på vår webbplats under menyn ‘Mat’.
8
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Så ska de odla ett annat

system

Att ha möjlighet att äta sig mätt är en mänsklig rättighet och att miljarder människor i nuläget inte har det är ett faktum. Det står alltså
klart att vi behöver ett annat system för hur vi ska försörja oss på den
här jorden. Men hur det ska gå till finns det inget enkelt svar på. Vi
pratade därför med två experter i frågan, nämligen matsuveränitetsaktivisterna Eva och Tord.
Text och foto: Clare Humphreys
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TEMA: Matsuveränitet

Tord Björk, Jordens Vänners
Bonde- och urfolksutskott
Berätta om dig själv och ditt engagemang i den här
frågan. Hur definierar du matsuveränitet?
Jag har varit engagerad i miljökampen sedan 1971. Redan
då talades det om livsmedelssystemet som en viktig del
i övergången till ett lågenergisamhälle. Matsuveränitet
är rätten att verka för ett system som gör det möjligt att
försörja oss själva med mat. Människor överallt kämpar
mot landgrabbing, föroreningar, fossila bränslen och
företagsmakt. Coronakrisen har gjort denna fråga allt
mer akut eftersom Sverige varken har livsmedelslager
eller produktionssystem för nödsituationer. För att uppnå matsuveränitet måste vi förändra försörjningssystemet och våra sociala stödsystem.

andra rörelser. Att stötta småbrukarnas kamp och stoppa
våldet mot dem är avgörande för att rädda mänskligheten och göra planeten hållbar för kommande generationer.
Hur tar vi itu med detta komplexa problem?

Jag tycker egentligen att det är väldigt enkelt: vi måste ta
itu med företagens makt inom jordbruket. Individer kan
göra detta genom att stötta småbrukarorganisationer.
Att gå med i kooperativ och organisationer som arbetar
mot förädling av livsmedel är en bra start.

17 april är småbrukarnas internationella kampdag.
Kan du ge oss en sammanfattning av vad den dagen
betyder för dig och varför du tycker det är viktigt att
uppmärksamma den?

1991 åkte jag till Amazonas för att stödja Rubber Tapper's
Union (Gummitapparna). Detta ledde till ett femårigt
projekt för att utbilda advokater och för att stötta rörelser som kämpade mot markägare som dödade aktivister.
Klaus Pontvik, ordförande för Miljöförbundet (i dag Jordens Vänner) åkte till norra Brasilien 1994 för att träffa fackföreningsmedlemmar som talade om ungdomars
tveksamhet till att bli ledare av rädsla för att bli dödade.
Den 17 april 1996 sköt regeringen 19 medlemmar av
Moving of Landless Rural Workers (MST), en massaker
som blev till International Day of Peasants' Struggle. Två
veckor senare organiserade vi en solidaritetsturné tillsammans med gummitapparna, från Spanien till Umeå.
Det här solidaritetsarbetet har fortsatt i samarbete med

10
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TEMA: Matsuveränitet

Eva Jonsson, NOrdBruk
Berätta om dig själv och ditt engagemang i frågan om
matsuveränitet. Hur definierar du matsuveränitet
och vad gör du och din organisation NOrdBruk för
att främja det?
Jag är 53 år och utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad. Jag jobbar med geoteknik (geotecnical engineering). Jag har alltid varit miljöengagerad och valde
en sådan utbildning. Jag är uppväxt i södra Jämtland och
har alltid haft nära anknytning till jord och skogsbruk.
Höskörd och grönsaksodling unner sommar, på hösten
plockade hela familjen bär, jag har jobbat i familjens egna
skog och har alltid handlat mjölk, ost och kött direkt från
bonden, grönsaker har vi odlat själva. Matsuveränitet är
för mig att ha nära till matproducenter och till mat av
god kvalitet. Jag anser att Sverige hade matsuveränitet
under min uppväxt. Det är inget nytt. Enligt Via Campesinas definition innebär matsuveränitet att varje land
ska producera basmat till hela sin befolkning. NOrdBruk
anser att det är möjligt att återupprätta matsuveränitet
i Sverige. Det som krävs är att hela Sveriges förmåga att
producera mat tas till vara. För att kunna ta till vara detta krävs en politik som gör det möjligt att återupprätta
kombinationsjordbruket i Sveriges skogsområden från
norra Skåne i söder till Pajala i norr. NOrdBruk jobbar
med inom EU via den europeiska grenen av Via Campesina ECVC för att Sverige ska få behålla rätten att styra
över sin skog och för att europa ska gå mot att följa FAO:S
riktlinjer för naturresurser, land och vatten. Samtidigt
försöker NOrdBruk nå ut till allmänhet och människor
som jobbar inom de gröna näringarna.
På en konferens nyligen sa du: "Här i Sverige är problemet inte att vi förlorar vår mark utan att vi förlorar
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vår möjlighet att vara jordbrukare." Kan du utveckla
det?
Jordbrukare i Sverige fråntas inte sin mark. Men i och
med att jord- och skogsbruk inte går att leva på flyttar
folk från landsbygd till städer, före detta bönder jobbar
med annat än jord och skog. Sverige är det land där urbaniseringen går snabbast. Mark har efter inträdet i EU
blivit en handelsvara. De tidigare reglerna för ägandet av
mark togs bort 1985. Nu behöver du inte vara bofast på
orten eller bruka jorden för att äga mark. Jord överförs
från landsbygdsbefolkning till storstäderna och investerare som har pengar. I och med låg lönsamhet i jordbruket
värderas inte marken som en resurs för matförsörjning
utan det byggs golfbanor, hus och vägar på jordbruksmark. Inkomster från jord och skog överförs från landsbygd till stad i större och större omfattning. Allt detta
innebär att Sverige får lägre och lägre matproduktion
och blir mer beroende av importerad mat. Möjlighet att
upprätthålla mindre samhällen blir svårare och svårare.
Hur tar vi itu med detta komplexa problem? Hur kan
människor som vill engagera sig bäst använda sin
kraft?

De flesta vill ha hälsosam mat, jag tror att det handlar
om utbildning och nödvändighet. Människor måste komma närmare livsmedelsproducenter, förkorta leveranskedjan och öka samspelet med jordbrukarna. Vi måste
också öka utbildningsnivån inom livsmedelssuveränitet
och agroekologi. Att centrera rösterna från småbönder
och samer är viktigt i den här utbildningen för att hjälpa
människor förstå livsmedelssystemet vi har idag och historien bakom.

11
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TEMA: Matsuveränitet

Så förlorade Sverige

suveräniteten
En gång i tiden livnärde sig invånarna i Sverige
enbart på mat som producerades innanför landets
gränser. Men under andra halva av 1900-talet
hände någonting - vad?

Under andra världskriget var Sverige självförsörjande
på mat, energi och gödsel. Naturligtvis importerades
varor såsom kaffe och andra exotiska produkter, men
landet bedrev även export vilket gjorde att det fortfarande var balans. Ä� nda fram till 1990 upprätthölls
en modell där landet enkelt skulle kunna gå över till
självförsörjning, även efter att fossilt bränsle och konstgödsel introducerats.

Fram till 80-talet stärktes jordbrukspolitiken,
produktionen var väldokumenterad och det fanns
beredskapslager för kristider. 1990 förändrades detta
genom beslutet att anpassa vårt livsmedelssystem till
världsmarknaden. Tidigare reglerades både jordbruk
och skogsbruk. Vid uppstart av exempelvis en fabrik, behövde företaget avsätta en viss mängd skog för material
till fabriken och för att bevara lokala industrier.
Trots att Sverige inte var medlem i EU, förvandlades
nya EU-direktiv 1992 till lagar vilka tillät utländska
investerare att handla med naturresurser i Sverige.
Detta satte stopp för de regler som fanns och försvagade
lokalsamhällena, vilket bland annat ledde till att antalet
bondgårdar minskade drastiskt.
Till skillnad från i Norge såg EU:s främsta jordbrukarorganisation (LRF) en möjlighet att växa, och stöttade
Sveriges tillämpning. EU har många regler som främjar
jordbrukare. Trots att små jordbrukare protesterade
12
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Text: Clare Humphreys efter intervju med Tord Björk i
Jordens Vänners Bonde- och urfolksutskott Foto: Pixabay

vid den tiden, tyckte LRF att det var bättre med en viss
reglering än ingen alls. Dessa regler har emellertid inte
blivit någon förmån för små producenter. Till exempel
stöds inte mindre än fyra hektar – trots att en jordbrukare med så mycket mark kan producera en fullgod
mängd växtbaserad mat.
En annan sak är att svenskt jordbruk i de flesta delar
av landet ofta också innefattar djurhållning och skogsbruk, men att subventionerna inte tar hänsyn till denna
kombination. Småbrukare har starkt motsatt sig detta
och organisationer såsom NOrdBruk har varit mycket
tydliga när det gäller att kommunicera hur denna politik
påverkar småbrukares förutsättningar.
Idag producerar vi mindre än 50 procent av landets
mat och ännu mindre om man inkluderar foder som
importeras åt djuren. Det är lätt att glömma, men detta
faktum är en avgörande faktor för vårt livsmedelssystem. Tidigare förlitade sig svenskarna på kor som höll
efter skog och mark genom att beta och dessa områden
kunde inte användas för andra ändamål. Då fanns också
enbart infödda raser av kor, idag kan vi köpa ekologiskt
nötkött från Amazonas och transportera det hela vägen
hit för att säljas för en billigare peng än den lokala
marknaden kan erbjuda. Detta drabbar både lokala
producenter och regnskogen i Amazonas - det blir lätt
att se hur denna fråga har betydelse globalt och hur den
är nära sammankopplad med klimatkrisen.
Miljötidningen nr 2 2020
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Plöja, så och skörda
transformativa idéer
för framtiden!
Dags att kräva matsuveränitet – #17April
La Via Campesina Press Release | 15 April 2020
LVC och dess svenska filial, NOrdBruk, arbetar
med Jordens Vänner och Friends of the Earth över
hela världen för att lyfta rösterna från bonde- och
småbönder. Här är deras uttalande, sammanfattat
och översatt för våra läsare:
Foton: Pixabay

Den 17 april 2020 - Internationella Småbrukardagen
- uppmärksammar La Via Campesina minnet av #EldoradoDosCarajás i Brasilien, och den fortsatta kampen
mot företags och staters straffrihet. Krisen med covid-19
visar verkligen att det är dags att utkräva strukturella reformer för matsystemen på en global nivå.

politiska beslut som främjar en majoritet av folket, som
prioriterar omsorg om de mest sårbara grupperna i samhället.
Krisen visar behovet av en djupgående förändring av
det kapitalistiska systemet. Det är ett system som inte är
kompatibelt med ett liv i samklang med naturen.

Det är dags att införa matsuveränitet i våra samhällen
för att säkra småbrukarnas rättigheter. Vi behöver stötta

Tiden är inne, för att plöja, så och skörda!
Globalisera kampen, globalisera hoppet.

Stater måste kunna säkra populationens tillgång till hälsosam, kulturellt lämplig mat samt motverka brist på
mat. De måste agera för att stoppa alla former av ekonomiska spekulationer som utövas av transnationella
jordbruksföretag. I kampen mot hungern är behovet av
att investera i småbrukares verksamhet samt att stötta
lokala matmarknader, akut.

14
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La Via Campesinas uppdrag är att utfordra folket, och
det vill vi fortsätta med, även i kristider. För att så ska
ske måste de som brukar jorden och producerar maten
kunna göra det under säkra och drägliga omständigheter,
både under och efter krisen. Vi därför samhället till handling för förändring, där progressiva idéer kan skapa solidaritet och global förståelse.
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Utan bönder - ingen
Sveriges beredskap är svag, det är den pågående pandemin med covid-19 ett tydligt exempel på. Bristen
på sjukvårdsartiklar blir synlig runtom i världen och
det visar att vi inte undantagslöst kan förlita oss på
att solidaritet från andra håll ska hjälpa oss ur kriser.
Tillsammans med en rad andra civilsamhällesorganisationer kräver vi därför genom en namninsamling
till regeringen höjd krisberedskap, ökad grad av
självförsörjning samt ökat inflytande för bönder och
jordbrukare.

Tillsammans med Försvarsmakten och Länsstyrelserna gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) i maj 2018 ut med en bred kampanj under namnet
”Krisberedskapsveckan”. Men om Sveriges gränser stängs
även för varor beräknas maten ta slut inom tre dagar. I
första hand beror det på bränslebrist, men även om det
fanns transportmedel så skulle maten vara slut inom en
vecka. Sedan 1990-talet har Sverige inte längre några
beredskapslager, varken av mat eller bränsle. Antalet
bönder har minskat drastiskt och landets självförsörjningsgrad på mat är nu mindre än 50 procent.
Bakgrund
Samtliga riksdagspartier stod bakom de beslut och uppgörelser som har försatt oss i det här sårbara läget.
Både när det gäller civil beredskap och avskaffandet av
en egen svensk jordbrukspolitik. Det skedde som led
i en allmän politisk omsvängning. Privatiseringar och
marknaden som lösningar på alltfler problem, därtill
med EU och frihandelsavtal som pådrivande i utvecklingen. Partierna skyllde också på att det var ett ”nytt
säkerhetspolitiskt läge” och att vi kan köpa mat från andra EU-länder i händelse av en kris. Tidigare erfarenhet
från 1970-talet visar dock att många europeiska länder
drabbas samtidigt när det blir brist på mat eller bränsle.
Utrikespolitiska deklarationer om EU:s solidaritet för att
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trygga den civila beredskapen bygger därför på en illusion. Varken EU eller marknaden kan ersätta offentligt
ansvar i händelse av en kris.
Det är bra att politikerna nu har vaknat och talar om
beredskap i händelse av kris eller krig. Men att uppmana
varje individ att ta ansvar för sin egen beredskap, det liknar mest en dimridå. Att återuppbygga den beredskap
och matförsörjning vi en gång hade är en nödvändighet
– och allas vårt gemensamma intresse. Bönder och även
småbrukare, är centrala för den civila beredskapen. Inte
bara för att de producerar maten, utan också för det
tekniska kunnandet och den decentraliserade maskinparken som behövs vid en allvarlig kris.

Initiativtagare
Guy Allan Svensson, ordförande, Familjejordbrukarna
Jonas Wangsten, ordförande, Förbundet Sveriges Småbrukare
Torgny Östling, ordförande, NOrdBruk
Birgitta Hedström, ordförande, Odlarföreningen Små frön
Markus Malm, ordförande, Framtidsjorden
Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner
Maja Magnusson, verksamhetsansvarig, FIAN
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civil beredskap
Maten och coronakrisen
Så bräcklig, bräcklig ter sig människans situation på jorden. Alla jordens resurser är utnyttjade till bristningsgränsen och vi lever på lån från framtiden och med illusionen att jorden ändå ska förmå bära oss.
Vår civilisation är så sårbar, så sårbar. Och ändå låtsas
vi att allt går bra, kommer att gå bra. Ingen mat i ladan
och inget vatten i brunnen. Men vi kan köpa, säger du,
båten kommer imorgon och flyget kommer imorgon.
Kanske.
Men vi kan inte ta risken att leva på "kanske". Vi måste
göra allt vi kan för att trygga maten på bordet imorgon
också. Och vi måste göra det på sätt som inte utarmar
jorden utan bygger livskraften. Ja, vad bra, säger du, att
vi har så duktiga bönder.

Ja, vi har faktiskt bönder kvar, trots att så många har fått
lämna. Och nu är tiden att förstå hur livsviktiga de är och
att maten måste få ha sitt pris.
Billigt, billigt, säger du, det är väl ändå viktigast? Ja,
det är viktigt att folk har råd att köpa. Men industrijordbrukets pris, det har planeten inte längre kraft att betala.
Vi behöver små och mellanstora jordbruk där bonden
känner sin mark och rättar sig efter dess förutsättningar.
Med den maten kan vi på sikt fylla våra lador – när vi
förstått att vi inte längre kan leva ur hand i mun.

Birgitta Hedström, Jordens Vänners Bonde- och Urfolksutskott

Våra krav till regeringen:
1. Ge alla småbrukarorganisationer och andra bondeorganisationer en
aktiv och permanent plats i ledningen för den nationella civila beredskapen.
2. Höj självförsörjningsgraden så att Sverige likt Finland kan ge hela
befolkningen mat i händelse av kris.
3. Återskapa beredskapslager för livsmedel och bränsle.
Skriv under namninsamlingen:
skrivunder.com/utan_bonder_ingen_civil_beredskap

Miljötidningen nr 2 2020
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Det
bittra
sockret
- Vattenplundring och kriminalisering
av ledare i Guatemala

Uttorkade landskap, brist på mat och vatten, sjukdomar och rättsliga tvister
efter motsättningar bland arbetare. Allt till följd av monokulturer med
sockerrörsplantage. Vår projektsamordnare Rebeca Borges rapporterar kring
läget i Guatemala efter en resa till vår partnerorganisation CEIBA.
Text och foto: Rebeca Borges Machado

– Aguadulce* har torkat ut och det påverkar matproduk-

tionen för vår familj. Hur ska vi överleva? Vi var lyckligare under kriget eftersom de åtminstone dödade oss
med kulor. Nu dödar de oss långsamt, med föroreningar,
sjukdomar och brist på mat, säger invånaren Gustav.

Regionen Aguadulce, vid kusten, anses av dess invånare
som ett uttorkat landskap. Många bönder, som överlevde Guatemalas inbördeskrig (1960-1996), placerades
här av staten för bosättning. Befolkningen består av 54
samhällen som utgörs av olika urfolk och mestizos. För
cirka 15 år sedan började staten hyra ut mark till sockerrörsindustrin. Efter ett tag märkte invånarna att deras
vattenresurser var knappa. Sockerrörsindustrin torkade
ut laguner, ledde om hela floder för bevattning och byg-

gde djupare och djupare cisterner för att samla vatten.
– En person kan bygga cirka 6-12 meter långa cisterner, maskiner kan bygga 100-200 meter cisterner. Detta
innebär att vattnet samlas upp av jordbruksföretaget
innan det någonsin når samhällets cisterner, säger invånaren Marcos.
Hela området är torrt, medan monokulturer med sockerrör har stadig grönska året runt. Det socker som produceras här exporteras med miljövänliga certifieringar
och säljs för att bli biomassa och alkohol. Förutom vattnet innebär monokulturer också avskogning, gasning
med bekämpningsmedel, förorening av det återstående
vattnet, insekts- och djurinvasioner och förbränning
av sockerrör vilket förorenar luften och påverkar hälsan i de samhällen som geografiskt helt är omgivna av

*Både ortsnamn och namn på personer är fingerade för att skydda intervjupersonerna
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En av aktivisterna, Julliete, en kvinna i 50-årsåldern fick en allvarlig
stroke några dagar efter att hon anklagats. Stressen av att inte bli hörd
och efter att ha kämpat med tidigare
anklagelser om moraliskt övergrepp
för att sedan få en anklagelse om att
vara kidnappare påverkade hennes
hälsa.

Bevattning vid en monokultur med sockerrör under torrsäsongen i Aguadulce.

monokulturerna. En hel motståndsrörelse pågår i samhällena. Efter hot om att förlora sina jobb om industrin
inte kunde fortsätta skickades industriarbetarna för att
stoppa protesterna. Detta har skapat konflikter mellan
demonstranterna, vilka ofta är bönder och arbetare inom
sockerindustrin. Efter protester och oro kallades ledarna
för rådet till en förhandlingsprocess med företrädare för
industrierna. Men förhandlingarna gav inga resultat, eftersom jordbruksindustrin inte uppfyllde sina löften för
att förbättra vattenförvaltningen.

Jordens Vänner stöttar aktivisternas juridiska försvar genom ett samarbete med en lokal juridisk frivilligorganisation som också står inför
ständiga hot. Det är det enda stödet
de får:
– Utan advokater skulle vi redan
sitta i fängelse. Tack för att ni inte
lämnat oss ensamma i kampen, sa
Julliete när vi träffades.

Det kom som en chock när fyra representanter från rådet för samhällsledare senare fick veta att de anklagades
för att ha begått moraliskt övergrepp mot branschrepresentanterna som var närvarande vid mötet. De togs
till domstol och fallet tog cirka 1,5 år innan dessa fyra
aktivister tillslut bevisades vara oskyldiga. Två månader
senare fick de ytterligare en anklagelse: ärendet togs till
brottmålsdomstolen och de anklagas nu för att ha hållit mötets deltagare kidnappade. Hur absurt det än låter
är detta inget ovanligt i Guatemala. Anklagelser om kidnappning innebär att man måste svara på den rättsliga
processen under förvar, varför denna metod används för
att stävja protester. Aktivisterna är väldigt rädda för att
få fängelse.
Miljötidningen nr 2 2020
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CEIBA arbetar också med kapacitetsuppbyggnad inom
agroekologi i regionen. Det finns mark som sockerrörsindustrin inte är intresserad av eftersom det inte längre
finns något vatten och samhällena försöker återuppliva
jorden. Samtidigt är de rädda för att utbredningen av palmindustrin kommer att bli deras nästa hot.
En del av problemet är att Guatemala inte har någon
lag som reglerar vattenanvändningen. Sockerrörsindustrin har påbörjat ett konstitutionellt rättsfall för att få till
ett prejudikat som gör att demonstranterna inte har rätt

Det civila samhället i Guatemala har en mycket svår
situation att arbeta i. Precis före denna tidning gick i tryck fick vi nyheter om att en av de fyra aktivisternas hem
invaderats mitt i natten och personen befinner sig nu
gömd. Vi fortsätter stötta honom för att han ska kunna
hålla sig gömd i säkerhet.

En skylt som säger “ Sockerröret stjäl vårt vatten - låt oss
försvara det!”

På en agroekologisk gård i Champerico, där vattnet fortfarande kommer till cisternen.
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att protestera. På grund av detta har CEIBA och det juridiska kollektivet gått in med en överklagan för att få till en
reglering av vattenanvändning i Guatemala.
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Våra
samarbetspartners
och pandemin
Covid-19-pandemin kommer in i en ojämlik värld i konflikt. Urfolk och småskaliga
bönder drabbas oproportionerligt mycket på grund av de diskriminerande strukturer
som redan finns. Nedan följer en kort uppdatering om hur pandemin påverkar våra
samarbetsorganisationer och människorna som för kampen för rättvisa och miljön.
Text och foto: Rebeca Borges Machado & Sofie Persson

Moçambique gick in i kampen mot pandemin med endast 34 tillgängliga respiratorer i hela sitt nationella
folkhälsosystem. Sjukvårdens brister är ett hälsoproblem i många av de länder där vi har partners och globalt
sett ser vi enorma ojämlikheter gällande tillgång till- och
kvaliteten på sjukvård. Det finns också ojämlikheter på
nationell nivå där vissa områden inom samma land drabbas värre än andra. Vissa av de grupper som Jordens Vänner arbetar med bor i isolerade områden med bristande
infrastruktur, mindre tillgång till medicinsk personal och
förnödenheter samt mindre till beslutsfattare och
plattformar för att göra sina röster hörda.
Miljötidningen nr 2 2020
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Många bor också i konfliktzoner. I april nåddes vi av nyheten att en 33-årig samhällslärare och skogsvakt från
Uru Eu Wau Wau-folket mördats vid gränsen till urfolkets
territorium i Brasilien. De senaste åren har brasilianska
ursprungsfolk utsatts för ett ökat våld på grund av avvecklingen av de statliga institutioner som ansvarar för
övervakningen av territorierna. Awa-folket i Colombia
och Ecuador har under de senaste 30 åren drabbats av
lagliga och olagliga beväpnade grupper vilka dödat mer
än 8000 personer ur Awa-folket och som orsakat och
fortsätter att orsaka förflyttning av hundratals familjer.
I Guatemala har hoten mot människorättsförsvarare se21
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dan 2015 ökat och majoriteten av de mord som begås är
relaterade till skydd av territorium och natur.

Faktum är att Brasilien, Colombia och Guatemala idag är
bland de fem farligaste länderna i världen för miljöaktivister. Pandemin blir en ursäkt för länder att ytterligare dra tillbaka ekonomiskt stöd, dessutom dras uppmärksamhet från behovet av skydd för territorier och
aktivister. Å� tgärder som karantän har ökat närvaron av
olagligt gruvarbete, skogsskövling, jakt och landgrabbing
i urfolkens territorier. I Brasilien kunde det första konstaterade fallet av covid-19 hos en person från Yanomamifolket kopplas till olagliga gruvarbetare. Detta eftersom
konflikten om territorium pågår trots pandemins utbrott och kan göra det i skymundan när världen fokuserar
på annat. I södra Colombia har väpnade grupper hotat
att mörda alla personer som uppvisar symtom på covid-19, detta som en "kontrollåtgärd". Företag som arbetar i konfliktområden utgör ett allvarligt hot för lokala
grupper eftersom investeringar och företagsprojekt
fortsätter sin verksamhet trots pandemin. Det finns inte
bara brist på åtgärder för att skydda samhällen som bor
nära operativa områden, det sker även utökning av laglig
markupptagning för utvinning av naturresurser. Detta
samtidigt som det civila samhället har mindre kapacitet
att reagera på politiska beslut som orsakar förlust av deras rättigheter.
Pandemin påverkar också tillgången till mat och möjlighet till försörjning. Många är beroende av lokala
matmarknader både för att få tillgång till mat och för
att kunna sälja varor. Under pandemin har många lokala marknader tvingats stänga medan de mataffärer som
kontrolleras av stora livsmedelsföretag anses samhällsviktiga och hålls öppna. Anledningen är risk för trängsel
samt problem med transporter då det inte går att leverera mellan regioner på grund av restriktionerna. Bilden
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av att mataffärer är säkrare än öppna matmarknader
handlar om bristande intresse hos lokala regeringar i
att stötta dessa mer självständiga offentliga platser för
handel och konsumtion av mat. Mataffärer är förutom att
vara en minst lika stor smittorisk, också del av ett globalt
handelssystem som med transporter och miljöpåverkan
har en stor global inverkan. Den globala marknaden hindrar oss från att utveckla en lokal, hälsosam och hållbar
ekologisk matproduktion. Påverkan på matsuveränitet
och säkerhet blir stor när den lokala handeln drabbas.
I vissa områden har bönderna slut på pengar men mat
som går till spillo; i andra områden saknas mat.
I denna kontext har våra samarbetspartners tagit stort
ansvar. Ursprungsfolk i Brasilien stängde sina territorier
för att sydda samhällena och detta ledde till ökad solidaritet mellan dem och stadssamhället för att förse alla
med mat. Awa-folket har kallat till ett strategiskt möte
med alla internationella organisationer som de samarbetar med och visar upp en stark inre struktur som ökar
deras möjligheter att göra sin röst hörd hos staten för att
kunna kräva sina rättigheter till hälsa. I Guatemala diskuterar man agroekologi som en lösning för att undvika
hunger under kommande månader. Genom agroekologi
kan lokal produktion och konsumtion av mat ske på ett
hållbart sätt oberoende av den internationella ohållbara
globala matmarknaden.
Alla våra samarbetspartners har under pandemin ökat
sin kapacitet inom kommunikation och har ökad användning av digitala verktyg vilket på lång sikt ökar möjligheterna att artikulera sig politiskt. Grupper som är
mer organiserade har större kapacitet att anpassa sig
och några menar att tiden av restriktioner kommer att
öka äganderätten och göra grupper drivande i förändringen. Vi tror också på detta, och vi fortsätter att göra vad
vi kan bäst, nämligen att stärka gräsrötterna och civilsamhället runt om i världen.
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Så omformas aktivismen

under krisen

Fysisk distansering är bra, men undvik social distansering. I epidemins fotspår
återuppfinner vi aktivismen. För att underlätta för det digitala engagemanget
har kansliet under våren flyttat ’Klimathänget’ till Zoom och öppnat upp ett
forum på Slack. Här möter vi Diana och Anders som berättar om resan in i
Jordens Vänner och hur deras engagemang funnit nya former.
Text: Sebastian Arrosamena Mellgren Foto: Privat

Jag träffar Diana, aktiv på Klimathänget och Slack, över
Zoom för en intervju. Diana inleder samtalet med att
påminna mig om att:
– Vi människor är inte så bra på att tänka långsiktigt och
det är mycket som står på spel i och med klimatförändringarna. Vi får inte lämna någon bakom oss i omställningen som kommer.

Diana arbetar som hydrolog och bor tillsammans med
barn och sambo i Norrköping. Utöver familj och jobb är
Diana aktiv i lokalgruppen som bland annat håller en
bokcirkel och skriver insändare. Diana förklarar att sedan covid-19 bröt ut har hennes engagemang ökat.
– Det känns som att det är möjligt att påverka systemet
nu.
Diana hittade till Klimathänget genom att svara på
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kansliets enkät som skickades ut angående aktivism i
coronatider.
– Det kommer alltid upp något intressant [på klimathänget], vi som är intresserade kan dela information.
När jag frågar Diana vilken förändring hon vill se är
svaret:
– Regeringen måste göra politik som gör att vi verkligen
minskar utsläppen och ändra våra ekonomiska system så
att vi prioriterar människors rättigheter och miljön.
Hon fortsätter:
– Precis som alla andra förändringar har skett genom
sociala rörelser kommer denna förändring att ske underifrån. Det är folks kanaliserade ansträngningar som kan
få regeringen att förstå att de flesta vill ha
systemförändring.
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Anders som även han är aktiv på Klimathänget är
egenföretagare och jobbar med grafisk design. Han gillar
att springa och odla och bor med sambo och barn utanför
Göteborg. Matproduktion är något som Anders brinner
extra mycket för.
– Det är helt vansinnigt att vi kan köpa exotiska frukter
året om. Vi måste ta fram mer resursfördelaktig mat.
Miljöintresset är relativt nyväckt och Anders första
kontakt med Jordens Vänner var över nätet då han ville
hitta en organisation som är aktiv i Göteborg. Sedan såg
han organisationen på Fridays for Futures demonstrationer och bestämde sig för att bli medlem. Innan dess
var Anders mest engagerad på individnivå.
– Jag hade nog inte förstått, eller velat förstå, hur illa det
är. Nu försöker jag påverka folk i min omgivning, men
vet att det behöver ske nåt i större skala. Anledningen till
att jag gick med i Jordens Vänner var att jag ville träffa
folk i verkligheten.
Men så kom covid och allt ställdes på sin ända. Som tur
var fanns det digitala Klimathänget tillhands.
– Det fungerar bättre än vad jag trodde. Det finns stora
fördelar, till exempel försvinner restiden och vi kan träffas över stora geografiska avstånd.

Men om Anders fick välja skulle han ändå föredra att ses
fysiskt.
– Det är enklare att sätta sig bredvid en person och prata,
nu blir det mer att alla pratar med alla vilket kan göra det
lite svårare att lära känna varandra.
Anders ord får mig att tänka på Naomi Klein som sa att
det ”faktiskt inte är såhär vi vill leva” och samtalet landar i att det finns fördelar med både fysiska och digitala möten och att vi gärna ser en kombination av dem
framöver.

Fortsätt att engagera dig!
I och med coronas intåg i våra liv utvecklade vi på kansliet en guide för hur du kan fortsätta att engagera
dig även när det inte går att träffas fysiskt. Du hittar den via vår hemsida, www.jordensvanner.se, under
fliken “Aktuellt”. I den hittar du råd och tips för hur du kan erbjuda andra hjälp och stöd samt be om hjälp
själv, men även instruktioner för hur du aktiverar dig tillsammans med oss online. Eftersom vi vet att det
kan kännas ensamt i dessa tider, och att det tekniska inte alltid är särskilt enkelt, leder vi dig i guiden ända
fram tills dess du sitter tillsammans med andra i mötesprogrammet Zoom. Där anordnar vi webbinarier
och diskussionsforum, och givetvis fortsätter vi med vår tradition “Klimathänget” varje tisdag 16-18 (under sommaren flyttar vi dock ut i Slottsskogen i Göteborg, håll utkik efter mer info på vår facebooksida).
Jordens Vänner välkomnar alla aktiva att vara del av och utforma vår verksamhet. Vi ser oss som
ett hem för miljö- och solidaritetsaktivister. Undrar du över något, skicka gärna ett mejl till ysolina@
jordensvanner.se eller info@jordensvanner.se. Vi ses på nätet!
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Föreningssidor

Nischade i

Foto: Anna Bokström

- Nu behöver vi er

Nu minskar utsläppen av växthusgaser, men det var inte denna omställning
vi ville se. Covid-19 och den ekonomiska krisen som följer drabbar de redan
svaga. Priset i mänskligt lidande är för högt för att fira de sjunkande
utsläppen. Faktum kvarstår dock att situationen bjuder på en möjlighet.
Text: Sebastian Arrosamena Mellgren

Vår roll som civilsamhälle är att driva på den rättvisa
omställningen. Vi är ’nischen’ som skapar det nya. Det
är vårt gemensamma arbete och våra idéer som kan
förändra samhället. Dock vet alla som engagerat sig att
det finns ett motstånd från ’regimen’; politiker, företagsledare och institutioner saknar naturligt incitament
för förändring och agerar istället ofta bromsklossar.
När ’landskapet’ förändras, exempelvis på grund av en
26
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epidemi, finns utrymme för nya idéer att slå igenom på
stor skala. Detta är grunden i ’Multi Level Perspective’
– ramverket som används av hållbarhetsforskare för att
förklara samhällsförändring. Detta är också en diskussion som varit livlig bland Jordens Vänners aktiva.

Vi ser att covid-19 förändrat läget för att diskutera till
exempel matsuveränitet och krisberedskap. Det återstår
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Föreningssidor

nyskapande
hjälp för att växa!

att se hur väl vi och andra inom miljörörelsen lyckas
använda detta ”fönster av möjligheter” för att styra om
samhällsdebatten. Men en sak är säker. Om det är någon
gång vi kan förändra samhället så är det i krisens spår.
Vetskapen om detta skapar ambivalens. Vi vet att vi
behöver kraftsamla, men våra traditionella medel för
att göra det – möten – är inte lämpliga i nuläget. Snart
kommer en tid då miljörörelsen behöver stå upp för
det som är rätt. Då måste vi vara så starka som möjligt.
Därför uppmanar vi dig att hjälpa rörelsen växa.
Uppmuntra kompisarna och familjen till att gå in på
www.jordensvanner.se och registrera sig som medlemmar. Genom att vara många som tillsammans står
bakom välformulerade krav kan förändring ske. Vi är
alla Jordens Vänner.
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Figur tagen från Geels, Frank. (2011). The Multi-Level Perspective on Sustainability Transitions:
Responses to Seven Criticisms. Environmental Innovation and Societal Transitions. 1. 24–40. 10.1016/j.
eist.2011.02.002.
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Krönika

Den vita elefanten
i rummet
Dagens ekonomiska politik, som omfattar penningpolitik och finanspolitik, anser jag är vår tids vita
elefant i rummet. Den är destruktiv och döljer så
mycket att vi inte vet hur vi skall prata om den. Den
är också sanslöst kostsam och vi vet inte hur vi skulle
kunna göra oss av med den.

28

Elefanten i rummet är ett uttryck som beskriver hur
något är påtagligt för alla inom en grupp, men som man
undviker att prata om. Orsaken till att man håller tyst är
att det kan uppstå besvärliga diskussioner eller att det
är tabu. Den vita elefanten är ett ekonomiskt begrepp för
något som är kostsamt, men svårt att göra sig av med.
Alla vet något om den ekonomiska politiken, men många tror att den är för komplex och för omfattande att sätta sig in i och prioriterar alla andra viktiga frågeställningar som finns i vårt samhälle. Efter flera års arbete i
utskottet för ett miljövänligt ekonomiskt system, hoppas
jag att tiden är inne för en radikal strukturell förändring
av ekonomin, särskilt den finansiella sektorn. Den Gröna
Nya Given kan vara vägen dit. När forskare och experter
i Sverige skriver rapporter som ”Framtider bortom BNPtillväxt” från 2018 eller ”Så når Sverige klimatmålen”
från 2020, ingår inte utredningar och forskning angående hur dagens destruktiva finansiella system påverkar omställningen. Ett svar som jag har fått angående
avsaknaden av den ekonomiska politiken i rapporten
”Framtider bortom BNP-tillväxt”, lyder som följer: ”Det
korta svaret är att vi inte hann göra någon forskning om
det finansiella systemet i projektet”. Jag anser att vidare
argument är överflödiga!
Mitt bästa råd för att vi skall förstå hur dagens ekonomiska politik är utformad och hur vi kan transformera den,
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är genom att läsa böckerna ”Produktionen av pengar” och
”Så räddar vi klimatet” av Ann Pettifor. I dessa två böcker finns åtgärdsplaner och många bra förslag att hänvisa
till, men om jag skall välja något som förhoppningsvis
kan få många inom Jordens Vänner att läsa böckerna, så
är det följande meningar från ”Produktionen av pengar”:
”Först och främst måste vi bredda allmänhetens förståelse
av var pengar kommer ifrån och hur det finansiella
systemet fungerar. Tyvärr har detta område inom nationalekonomin länge försummats av många nationalekonomer - såväl progressiva som de i mittfåran - en blind fläck
som utan tvekan välkomnas av finanssektorn.”

Den här boken är ett försök att förenkla vissa nyckelbegrepp som har att göra med pengar, finansiell verksamhet och nationalekonomi och göra dem tillgängliga för en
mycket bredare läsekrets, i synnerhet feminister och miljövänner. Jag är övertygad om att bara ökad kunskap om
hur pengar, skulder, banker och det finansiella systemet
fungerar kan leda till verklig förändring.
Situationen i världen idag föder en förhoppning om att
många inom Jordens Vänner samt resten av samhället är
intresserade av att ta till sig den för framtiden avgörande
och mycket viktiga information som ”Produktionen av
pengar, så bryter vi storbankernas makt” och ”Så räddar
vi klimatet, argument för en green new deal”, förser oss
med.
Per Nilsson, Sammankallande i Utskottet för ett miljövänligt ekonomiskt system.
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Kärnbränsleförvaret

Kärnbränsleförvaret:
Experiment kan ge regeringen
svar om kopparkorrosion
Text: Joachim Stormvall

I över 40 år har kärnavfallsbolaget SKB försökt hitta en
långsiktigt säker hantering av det livsfarliga använda
kärnbränslet från kärnkraften. Det dröjde till 2011 innan SKB ansökte om att få bygga ett kärnbränsleförvar
med kopparkapslar på 500 meters djup i Forsmark. Efter
många års granskning rekommenderade miljödomstolen
i januari 2018 regeringen att säga nej till förvaret om det
inte kan garanteras att kopparkapslarna som ska trygga
långsiktig miljösäkerhet fungerar.

Det senaste halvåret har Miljöorganisationernas
kärnavfallsgranskning (MKG), som Jordens Vänner är
medlem i, berättat för regeringen att det kan finnas
avgörande kunskap om kopparkorrosion att inhämta
från ett experiment som heter LOT. Under hösten 2019
tog SKB upp två 20-åriga LOT-försökspaket ur det underjordiska Ä� spölaboratoriet vid Oskarshamns kärnkraft-

verk. Först tänkte kärnavfallsbolaget hålla upptaget hemligt, men senare meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten
(SSM) och SKB att korrosionsresultaten ska redovisas
i sommar och att SSM ska granska bolagets arbete. Om
allt görs på ett öppet och vetenskapligt sätt kommer regeringen få ett bättre underlag när beslut ska tas, kanske
under 2021, om att tillåta kärnbränsleförvaret eller inte.
Redan när ett 5-årigt LOT-paket analyserades 2006
fanns det oväntat mycket kopparkorrosion. Om det finns
ännu mer korrosion i de nu upptagna paketen måste
kärnbränsleförvaret stoppas.
Läs mer om MKG:s arbete med kärnavfallsfrågor tillsammans med Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen på hemsidan, www.mkg.se. Där finns även ett fullmatat nyhetsbrev med fokus på regeringens kommande
beslut och det viktiga LOT-försöket.

Ett upptaget 20-årigt LOT-paket (Bildkälla: SKB AB)
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Uppskjutet årsmöte

Med anledning av pandemin beslutade
styrelsen att skjuta upp årsmötet till
hösten. De nya datumen är 19-20 september. Mötet kommer att hållas på kansliet på Gyllenkrooksgatan 10B i Göteborg
förutsatt att Folkhälsomyndighetens
riktlinjer tillåter detta, annars kommer
det att ske digitalt. Information om hur
du anmäler dig kommer vid ett senare
tillfälle.

Information om kansliet

Med anledning av covid-19 har kansliet på
Gyllenkrooksgatan 10B i Göteborg fortsatt
stängt för besök. Om du undrar något är du alltid
välkommen att ringa kanslitelefonen på 031 - 12
18 08 eller mejla info@jordensvanner.se
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Läsarundersökning

Under sommaren kommer vi att genomföra en
läsarundersökning för att få reda på mer om våra
medlemmars synpunkter kring Miljötidningen.
Vi vill bland annat veta vad ni vill läsa om, i vilken form ni vill ha tidningen och vad ni tycker om
utseendet. Undersökningen har skickats ut i vårt
senaste nyhetsbrev och kommer även att vara
tillgänglig på hemsidan. Om du inte har din e-postadress registrerad hos oss, mejla den till medlemsservice@jordensvanner.se så får du undersökningen + våra medlemsbrev direkt i inkorgen. Era
synpunkter är ovärderliga, vi blir därför hemskt
glada om ni vill gå in och fylla i formuläret.

Sommar med
Klimathänget

Vår tisdagstradition Klimathänget
fortsätter hela sommaren men flyttar ut i
Slottsskogen i Göteborg. Varje tisdag kl 16-18
bjuder vi på sommaraktiviteter i det gröna.
Utöver detta kommer det flera
webbinarier om spännande ämnen, håll
utkik på vår hemsida och på facebooksidan
för mer info om dessa! Om du har frågor kring
sommarens aktiviteter, tveka inte att skicka
iväg ett mejl till ysolina@jordensvanner.se
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Ordförandekrönika

Mikael Sundström:

”Matsuveränitet handlar
om mycket mer än mat”
På insidan av min skafferidörr sitter ett A4-papper
som berättar vilka frukter och grönsaker som är i
säsong när på året. Alltså vad jag ska köpa när för att
komma så billigt undan som möjligt och för att inte
handla mat som har transporterats från andra delar
av världen eftersom det inte är säsong i Sverige eller
Europa.
Min morfar var bonde, men för mig är odling något abstrakt och mina kunskaper mycket begränsade. Färskpotatis i juni, jordgubbar runt midsommar, svenska äpplen
i augusti och spanska apelsiner runt jul. Ungefär där tar
det slut.
Jag hade aldrig hört ordet matsuveränitet innan jag
blev aktiv i Jordens Vänner, och jag kan fortfarande inte
riktigt fånga begreppet. Jag tänker att jag är en typisk
representant för hur det mest fundamentala i våra liv att skaffa föda för att jag och mina barn ska överleva - har
blivit något abstrakt. Och kanske det är just avståndet,
att mina fingrar inte är bruna av jord, som är problemet.
Det som gör att vi tyst accepterar de övergrepp som sker
i jakten på kapitalavkastning. Där stora transnationella livsmedels-, kemi- och fröföretag lägger under sig en
allt större del av matproduktionen. Konsekvenserna blir
likriktning, ökad sårbarhet, ökat behov av bekämpningsmedel samt att bönder som tidigare var självständiga
hamnar i beroendeställning.
Vi lever i ett samhälle av institutionaliserad girighet,
där stat och kapital är blinda av idén om mer och mer
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och aldrig ställer sig frågan vad som är nog. På vägen mot
mer och mer dammsuger kapitalet haven efter fisk - trots
att man är medveten om risken för utfiskning som kanske
aldrig återhämtar sig, söker orörda mark- och havsområden efter nya oljefyndigheter - trots att man vet konsekvenserna av ökade koldioxidhalter i atmosfären, hugger
ner skog för att sälja eller utöka odlingsmark - trots att
man vet att det påskyndar massutrotningen av levande
varelser. Kravet på kapitalavkastning är som en biblisk
gräshoppssvärm som sveper över jordytan och ödelägger allt i dess väg.

När meningen med pengar är att tjäna mer pengar
väger människors rätt att bestämma över och kontrollera sin egen matproduktion lätt. Verksamheter som
ökar självförsörjning och resiliens, som livnär den egna
familjen och traditionen istället för företag och kapital
är hinder för avkastning. När matproduktion blir något
abstrakt är det också lätt att tro att tillväxtekonomin är
grunden för att överleva som människa, att det finns en
stabilitet i vårt nuvarande system. Men coronapandemin
har tydligt visat att storskalighet inte är stabilare än
småskalighet, att långa försörjningskedjor är betydligt
mer bräckliga än långa. Nu står Europas och världens
politiker vid vevarmen och försöker dra igång tillväxtmotorn igen. Som om tillväxtekonomin är ett väsen med
egenvärde, en gud, mer värdefull än vår förmåga att
försörja oss själva inom ramarna för planetens gränser.
Det är därför matsuveränitet handlar om så mycket mer
än mat.
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Regnskog motsvarande tre Göteborg förstördes i brasilianska Amazonas under årets första fyra månader. När pandemin nu sprider sig över
kontinenten varnar ursprungsfolken i regnskogen för att skövlare inte
slår av på takten eller jobbar hemifrån.Tvärtom sker fler angrepp när
omvärldens ögon är vända mot krisen. Utöver detta börjar nu säsongen
med skogsbränder och samtidigt leder president Bolsonaros politik till
att exploateringen förvärras. Det har varit tufft länge och allt talar för att
det kommer att bli ännu tuffare innan det vänder. Men med gemensamma
krafter och uthållighet ska vi ta oss igenom detta, samtidigt som vi tar
hand om varandra och vår jord. I dessa tider är din gåva ovärderlig.
Bidra via vår hemsida: www.jordensvanner.se
eller via Swish: 1232789949
Det går även bra att skicka din gåva till vårt 90-konto, PG 90 04 74-8,
märk din gåva med `skydda regnskog´
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