
Matsuveränitet

Vem har makten över maten?

Över hela världen pågår en kamp för att återta makten 
över maten och jordbrukspolitiken. Det är småbruka-
res kamp för matsuveränitet, det vill säga rätten till att 
definiera sitt eget jordbruk, fiske och livsmedelspolitik 
utifrån lokala, kulturella och sociala förutsättningar. Cirka 
en miljard människor lider idag av svält och undernäring, 
detta trots att de flesta av utvecklingsländerna skulle 
kunna producera tillräckligt mycket mat för att både mät-
ta sin egen befolkning och för att exportera. Problemet 
är att det inte är människors behov av mat som styr vad 
som odlas utan västerländska företags ekonomiska vinst-
intressen. 

Gröna revolutionen
Transnationella företag köper upp stora delar av den odlingsbara 
marken för att producera till exempel soja och etanol, varav det 
förstnämnda används som djurfoder i vår köttproduktion och det 
sistnämnda till våra bilar. Grödorna till etanolen och sojan odlas 
på enorma så kallade monokulturer (endast en gröda) med mycket 
bekämpningsmedel och konstgödsel, viket utarmar jordarna och 
förorenar naturen. Det storskaliga industrijordbruk som dominerar 
världen över idag är en följd av den "gröna revolutionen" som drevs 
igenom av forskare på 1960-70-talet med syfte att minska hungern. 
De traditionella grödorna övergavs till förmån för speciellt framtag-

na sorter som skulle ge större skördar men som inte var anpassade 
till den lokala miljön och därför saknade motståndskraft mot växt-
sjukdomar. Användningen av de nya grödorna i kombination med 
det ensidiga sättet att odla med stora monokulturer skapade ett be-
roende av bekämpningsmedel och handelsgödsel. 

Marknadsliberalisering
Cirka tio år efter den gröna revolutionen, på 1980-talet, genomfördes 
även en global marknadsliberalisering med krav på fri konkurrens 
och fri handel. Detta har lett till att småbrukare över hela världen 
har slagits ut eftersom de inte kan konkurrera med de låga priserna. 
Handelssystemet är anpassat för storskalig produktion och långa 
transporter eftersom de flesta uppköpare av livsmedel kräver stora 
och regelbundna leveranser, vilket små producenter kan ha svårt att 
erbjuda. Dagens jordbrukspolitik har även lett till dumpning, det 
vill säga en massiv export av lågprisprodukter som slår ut den lo-
kala produktionen i både rika och fattiga länder. Till exempel har 
lokala småbrukare i Sverige svårt att konkurrera med billig import 
från andra EU-länder. 

Matsuveränitet i Sverige
Endast cirka 1,5 procent av Sveriges befolkning arbetar inom jord-
bruket idag, vilket har lett till att många saknar kunskap om hur 
maten produceras. De många mellanhänderna och de långa livs-
medelstransporterna som finns idag gör att bönderna får väldigt lite 
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betalt för sina produkter. Lösningen på detta är enorma EU-subven-
tioner i form av jordbruksstöd som är svårt att leva på om man inte 
har en storskalig produktion och som kräver en enorm byråkrati 
för att sökas. EU:s avtal om offentlig upphandling förbjuder även 
till exempel skolor och andra institutioner att välja närproducerat. 
Kravet på fri konkurrens gör att den billigaste produkten måste pri-
oriteras oavsett hur långt den har transporterats. 

Begreppet matsuveränitet myntades av den globala småbrukaror-
ganisationen Via Campesina i början av 1990-talet. Via Campesina 
representerar 200 miljoner småbrukare i 70 länder världen över, 
som tillsammans kämpar för matsuveränitet. Den svenska delen av 
Via Campesina heter NordBruk och arbetar med jord- och skogs-
bruksfrågor i allmänhet både lokalt och globalt.  Hållbart skogsbruk, 
kritik mot biobränslen, energianalyser på jordbruket, förändring av 
EU- politiken, samt bevarande av strandskydd är några konkreta 
exempel. 

"Köp ekologiskt! var miljömedveten!" är ett vanligt mantra idag.  
Många anser att konsumentmakt är ett av de bästa sätten att för-
ändra samhället, men att välja rätt produkter är en fråga om både 
kunskap och ekonomi. Exempel på något som är både billigt och 
miljövänligt är att byta ut en del av köttet mot vegetabilier. För att 
skapa hållbara produktionssystem för mat och rättvisa handelsavtal 
krävs det politiska beslut, dessa kan dock inte fattas utan folkligt 
stöd. Alla människor är viktiga eftersom förändringar bör komma 
underifrån.
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