
14 Makten över maten

men även genom att skydda det småskaliga 
jordbruket från billig import och stödja den 
lokala infrastrukturen. 

Att försvara matsuveräniteten skulle ge ett 
levebröd för miljarder människor och minska 
fattigdomen, vilket framförallt är ett lands-
bygdsfenomen. Av de 1,4 miljarder människor 
som lider av extrem fattigdom i utvecklings-
länderna i dag bor och arbetar 75 procent på 
landsbygden. 

Lokal livsmedelsproduktion och direkt-
försäljning från jordbrukare till konsumenter 
garanterar att maten står utanför det kapitalis-
tiska monopolspelet. Det leder till att livsmedel 
i mindre utsträckning blir föremål för spekula-
tion. I ett hållbart jordbruk utarmas inte jorden 
och den biologiska mångfalden och männis-
kors hälsa skyddas. Det småskaliga ekologiska 
jordbruket är också mer motståndskraftigt mot 
klimatförändringar och motverkar den globala 
uppvärmningen.

La Vía campesina är ett internationellt nätverk som 
samlar 200 miljoner småjordbrukare över hela världen.
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Den globala livsmedels-
industrin har misslyckats.
Varken löftena från FN:s 
toppmöte om livsmedel (1996) 
eller Millenniemålet om att 
utrota hungern före 2015 
kommer att uppfyllas. 

Ungefär en miljard barn, kvinnor och män 
lider i dag av hunger. Ytterligare en miljard är 
undernärda, de saknar viktiga vitaminer och 
mineraler i sin kost. Och ännu en miljard är 
felnärda, de äter för mycket av ohälsosam mat. 
Vi har ett globalt livsmedelssystem med tre 
miljarder offer! 

Den livsmedelspolitik som har genomförts 
under de senaste 20 åren har missgynnat det 
småskaliga jordbruket, trots att det föder mer 
än 70 procent av människorna i världen.

Mark, frön och vatten har privatiserats och 
lämnats över till den storskaliga livsmedels-
industrin. Detta har drivit landsbygdsbor bort 
från sin mark och in i städerna. Efter sig har de 
lämnat bördig mark, där transnationella före-
tag odlar biobränslen, pappersmassa och livs-
medel för export till konsumenter i rika länder. 

Denna politik bygger på antagandet att 
marknadens osynliga hand kommer att dela 
kakan på ett effektivt och rättvist sätt. Och 
nyligen, på ett möte i Davos, talade många av 
världens regeringar om att avsluta förhandling-
arna inom Världshandelsorganisationen (den 
så kallade Doha-rundan) så fort som möjligt för 
att rädda världen från återkommande livs-
medelskriser. Men det är fel tänkt att ökad 
frihandel inom jordbruket skulle minska mat-
krisen. Den nuvarande politiken – med friare 

jordbruksmarknader – har ju inte bidragit till 
matsäkerhet, där alla människor kan äta sig 
mätta. Tvärtom har hungern varit konstant, el-
ler ökat, och drivit bönderna från sin mark. 

Livsmedel har, i synnerhet efter 2007, blivit 
något som rika spekulerar i. På världens aktie-
marknader är baslivsmedel som vete och soja 
varor som investerare plötsligt kan investera 
miljarder i, eller lika plötsligt dra tillbaka sina 
pengar. Det är mellanhänderna, grossisterna, 
snabbköpen och spekulanterna som tjänar 
pengar på att livsmedelspriserna ökar. 

Jordens småbrukare 
KAN FÖDA VÄRLDEN!

Bland annat har spekulationer drivit upp 
matpriserna vilket gör att många fattiga inte 
längre har råd att äta. Ändå fortsätter priset 
som bönderna får för sina råvaror vara så lågt 
att många inte kan fortsätta odla, vilket tvingar 
många från landsbygden in till storstädernas 
slumområden. 

Det är dags att radikalt ändra det globala 
livsmedelssystemet. La Vía Campesina – en 
rörelse med mer än 200 miljoner bönder runt 
om i världen – kvinnor som män, föreslår 
matsuveränitet som ett effektivt och rättvist 
sätt att producera och distribuera mat i varje 
samhälle och varje land. 

Att införa matsuveränitet innebär att för-
svara och uppmuntra det småskaliga eko-
logiska jordbruket och den lokala produktionen 
när så är möjligt. Det innebär att regeringar 
stöder bönder genom att ge dem tillgång till 
mark, vatten, utsäde, krediter och utbildning, 

›› Det är dags att 
radikalt ändra 
det globala livs-
medelssystemet
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