Shiva varnar för en grön revolution
– Vilka var det som klarade sig under torkan 2002 i Afrika?
Den frågan ställer Vandana Shiva under ett seminarium om
den gröna revolutionen i Indien, en revolution som nu är på
väg till Afrika. Shiva vill att Afrika kämpar emot och lär från
misstagen i Indien.
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Foto: Mari Dahl Adolfsson att grödorna blir mer sårbara. Vi vet att
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