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Viner med fortsatt bitter eftersmak
Ömsom vin,
Ömsom vatten

En uppföljning av Systembolagets hållbarhetsarbete
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Chavannes Jean-Baptiste, ledare i småbrukarrörelsen Mouvman Paysan Papaye och Cloc-Via Campesina i Haiti.

I samband med världshungerdagen, den 16 oktober, lyfter
den globala småbrukarrörelsen La Via Campesina matsuveränitet som en hållbar jordbruksmodell. Ett alternativ som
innebär att vår mat produceras småskaligt, lokalt anpassat
och klimatsmart. Text och foto: Oscar Barajas
HAITI. Världshungerdagen instiftades av FN i syfte att öka medvetenheten om hunger, undernäring
och fattigdom. Enligt FAO, Förenta
nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, bor 70 procent
av jordens fattigaste och hungrande
på landsbygden och är beroende av
jordbruket för sitt levebröd.
Latinamerikagruppernas samarbetspartner La Via Campesina
menar att hungern inte är en konsekvens av brist på odlingsbar mark
utan till stor del beror på en jordbruksmodell som prioriterar internationell handel istället för mat till
det egna folket.
– Småskaligt familjejordbruk är
det enda klimatsmarta matproduktionssystemet. Vi småskaliga
jordbrukare producerar 70 procent
av världens mat med endast 24
20

procent av all jordbruksmark, framhäver Chavannes Jean-Baptiste,
ledare i småbrukarrörelsen Mouvman Paysan Papaye och Cloc-Via
Campesina i Haiti.
Historiskt och även idag använder sig småbrukare av mer hållbara
Fakta
Matsuveränitet. Förutom tillgång till
mat innefattar matsuveränitet rätten
för människor att själva bestämma
över sin matproduktion och prioriterar lokal konsumtion över export.
Förespråkarna för matsuveränitet
kräver också folkligt deltagande i beslutsfattande som rör jordbruksfrågor.
Agroekologi innebär lokal, diversifierad livsmedelsproduktion och
konsumtion utifrån småskaliga ekologiska familjejordbruk.

metoder för livsmedelsproduktion
som både tar hänsyn till naturen
och är minst lika effektiva som det
storskaliga och giftigare industriella jordbruket. Cloc-Via Campesina kräver därför att framtida
internationella klimatöverenskommelser ska utgå från naturens
rättigheter, mänskliga rättigheter och lokalt anpassade hållbara
lösningar. Folkligt inflytande och
politiska förslag som matsuveränitet och agroekologi ska ligga till
grund för lösningarna på klimatkrisen.
– Världens ledare står för en
”grön” ekonomi, som syftar till att
sätta pris på våra naturresurser.
Detta är en ny typ av kolonisering
som förvandlar oss småbrukare till
lantarbetare i tjänst hos de multinationella företagen, menar Jean-Baptiste och fortsätter:
– Vi småbrukare vill behålla vår
mark för att skydda moder jord och
producera hälsosamma livsmedel
för att försörja oss själva och alla
människor som inte producerar i
våra lokala samhällen. R
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svenska vinimportörers hållbarhetsarbete. I september lanserade
Swedwatch den uppföljande rapporten ”Ömsom vin ömsom vatten”. De
konstaterar att vissa förbättringar
och framsteg gjorts, men att det går
att höja ambitionsnivån en bra bit till.
Ett viktigt steg för rättvisare viner
skulle till exempel vara att låta fler

Ladda ner rapporten
Ömsom vin ömsom vatten
från Swedwatch hemsida:
www.swedwatch.org/sv/
rapporter
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Klimatsmart mat mot hungriga magar

Två år har gått sedan Swedwatch
publicerade sin rapport ”Vinets väg
från druva till glas” i vilken de granskade arbetsförhållandena inom
vinindustrin i bland annat Chile och
Argentina. Fokus i rapporten, som
gjordes i samarbete med Latinamerikagrupperna och Afrikagrupperna,
låg på Systembolagets och fyra

röster från arbetarsidan höras i dialogen, liksom att sätta upp tydliga mål
för miljö och sociala aspekter i leverantörskedjan. Rekommendationer
som även lantbrukarorganisationer i
Latinamerika ställer sig bakom.
– Det är också viktigt att alla arbetare utbildas och informeras om sina
rättigheter. Och att de tillåts att organisera sig. Om inte det sker kommer
vi inte få se en verklig förändring, säger Alicia Muñoz från den chilenska
organisationen för kvinnliga småbrukare och urfolk, Anamuri.

Aktivistträff med fokus på urfolks
rättigheter och klimatkrisen
Den 10–11 oktober träffades Latinamerikagruppernas aktivister i Stockholm.
Det blev en helg med diskussioner
om urfolksperspektiv, klimatkris, aktivism och matsuveränitet. Datumet för
träffen var kopplat till Urfolkens kampdag, 12 oktober, som markerar dagen
för urfolkens kamp på den amerikanska kontinenten.
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Träffen syftade till att utbyta idéer
och erfarenheter mellan föreningens
olika delar. Vi var över 80 personer
på plats från fem lokalgrupper, tre
temagrupper och en medlemsorganisation.
Lördagen avslutades med en skaparverkstad där aktivister tog fram
sina egna slagord och plakat. Dessa

togs sedan med till manifestation för
att stoppa frihandelsavtalet, TTIP, mellan USA och EU.
Fullmatade med energi och hopp
om framtiden tog aktivisterna med sig
nya idéer och kontakter för att fortsätta engagemanget lokalt.
Föreningssidor fortsätter på nästa uppslag
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