
Det centraliserede ejerskab af vores mad og
fodevareproduktion odelægger landbrugssamfund over hele
verden, skaber fattigdom og sult og tvinger folk væk fra
jorden og ind til byerne. Vi må ændre denne udnyttelse af
fodevaresystemet og skabe en fodevareproduktion, der er
baseret på de behov og rettigheder som lokalsamfund har. Vi
kender allerede losningen og vi har haft den hele tiden: Små
bæredygtige landbrug er stadig det bedste redskab til at
bekæmpe fodevare- og klimakrisen. Oprindelige former af
såsæd og ikke GMO giver den diversitet, der er nodvendig for
at kunne omstille sig til klimatiske forandringer.Bæredygtigt
landbrug beriger jorden og binder kulstoffet fra atmosfæren.

De industrialiserede lande står i social og okologisk gæld til
landende i Syd, men dette er ikke et emne, der diskuteres i
FN's Klimaforhandlinger. Her stilles heller ikke sporg-
smålstegn ved den okonomiske model, der skaber uendelig
vækst på en planet, der ikke holder evigt.
Problemerne kan ikke loses ved regulering af brugen af
specifikke kemikalier eller forbud mod GMO'er i enkelte
lande. Problemet er systemet, og for at lose
problemerne må det afvikles fuldstændigt og

erstattes af et andet. System change
not Climate change!

Fodevare-, klima- og energiproblemer giver helt nye
forretningsmuligheder for det agroindustrielle kompleks. For
hvert problem de er skyld i, har de en endnu mere profitabel
losninger: nye GMO'er, storre landbrug, agrobrændstoffer,
handel med CO2-udledninger og så videre. Ved at præsentere
disse industrielle losninger som "gronne", håber de at få
udledningskvoter til at forurene endnu mere. Forestillingen
om et sundt, traditionelt og bæredygtigt landbrug misbruges
til at fremstille deres egne industrielle losninger som gronne,
selv om de i virkelig-heden presser de små landbrug ud
gennem hård konkurrence og udplyndrer lokalbefolkningers
fodevarer og levebrod.
I FNs klimaforhandlinger diskuteres nye regler, der skal give
de industrialiserede lande rettigheder til at fortsat at udlede
alt for store mængder CO2, og til gengæld betale andre for at
opstarte projekter, der skal opfange CO2. Hvis det bliver
gennemfort, vil der kommer yderligere konkurrence om om, hvad
jorden skal bruges til - og her risikerer bonder, der producerer
mad til lokale befolkninger at tabe til pengestærke virksomheder.

Få magtfulde selskaber sidder på industrien og forsoger at
monopolisere verdens fodevaremarked igennem kontrol med
fodevareproduktionen og distributionen på verdensplan. Det
er blevet muligt takket være liberalisering af handel og
globalisering af verdens fodevareokonomi. Store trans-
nationale selskaber som Kraft, Nestle, Unilever, Procter and

Gamble, Cargill, Danish Crown og Arla har magten
i udbudskæden. For at kunne tilbyde forbrugerne

uanede mængder af billig mad, udnytter supermarkederne
hensynlost deres monopol som de storste opkobere af
fodevarer. Supermarkederne og de store selskaber oger
deres profit ved at udnytte hele udbuds-kæden, mens
landmændene presses til at producere så billigt som muligt
uanset de menneskelige og miljomæsige omkostninger.



Den handler om den industrialiserede
landbrugs- og fodevareproduktion, som
destabiliserer klimaet og truer jorden,
skovene, biodiversiteten og i sidste ende
vores muligheder for at få mad.
Industrielt landbrug og behovet for at at
producere soja og majs til foder i euro-
pæiske husdyrhold er med til at fremskynde
afskovning og drive bonder i Syd væk fra
deres jord. Mange flere munde kunne
mættes, hvis afgroderne i stedet blev
produceret direkte til menneskeligt forbrug.
Men det er mere profitabelt at bruge soja
og majs til at overfodre dyr, der producerer
klimagasser og affald på overfyldte
fabriksagtige "gårde". Industriel fodevare-
produktion bygger på massivt brug af
transport og energi. Det agro-industrielle
fodevaresystem er ansvarlig for mindst
32% og måske - ifolge den nyeste fors-
kning - så meget som 51% af den globale
udledning af drivhusgasser. Men landbrugs-
industrierne har endnu hojere ambitioner...

Det er blevet bredt anerkendt, at industrielt husdyrhold som grise, koer
og fjerkræ producerer store mængder af både CO2 og også methan (CH4)
og lattergas (N2O) - der begge er stærkere drivhusgasser end CO2. For at
fodre de mange millioner dyr i europæiske fabriks-gårde bliver store
mængder billigt foder importeret fra andre dele af verden. Den evigt
stigende eftersporgsel skaber behov for endnu mere plads til storpro-
duktionen. De mindre landbrug bliver presset væk fra landbrugsjorden,
og skovene bliver fældet eller brændt for at give plads til endnu mere
dyrking af monokultur-afgroder. Skovrydning frigiver store mængder
CO2 til atmosfæren og formindsker jordens kapacitet til at absorbere
CO2. Skovrydning påvirker også det lokale klima og forårsager torke.
En tredjedel af verdens landbrugsjord bliver i ojeblikket brugt til
produktion af dyrefoder, og klimaforandringer er med til at indskrænke
de områder, der kan anvendes til produktion af fodevarer.

Industrielt landbrug indebærer store marker dyrket med samme
afgrode, såkaldte monokulturer. Omkostninger til lonninger er
minimale, da arbejdet udfores af maskiner, kemisk godning og
pesticider. Producenterne sår afgroder, der er specielt udviklet
til eksport og som sælges af de store bioteknologiske virk-
somheder. De genmodificere planter (GMO) er immune overfor
de kemiske ukrudtssmidler og andre pesticider, som er en del
af hele konceptet, men som dræber så godt som alle andre
levende organismer i området. Dette er profitabelt i nogle få år,
men herefter er landbrugsjorden helt udpint. På grund af den
kemiske forurening er der intet, der kan overleve i den udpinte
jord, der herefter er i fare for at borterodere. Det industrielle
landbrug f fortsætter fremad: presser endnu flere bonder væk
fra deres jord, brænder og fælder endnu mere skov.

Biotech selskaberne promoverer genmodificerede afgroder som en losning på den fodevare-usikkerhed,
der opstår på grund af klimaforandringer. Vi bliver fortalt at GMO teknologien kan skabe planter, der
er modstandsdygtige overfor torke og andre af de problemer i landbruget, der skyldes kli-
maforandringerne. Hvad de ikke fortæller os er, at genmodificerede afgroder kræver pesticider og
godning, og at genmodificerede planter forurener konventionelle planter, hvilket forer til tab af varia-
tionen af afgroder. Tabet af variationen af arter reducerer et okosystems muligheder for at omstille sig

til klimaforandringer. GMO er problemet - ikke losningen.

Næsten samtlige rettigheder til gen-
modificerede afgroder ejes i dag af
de tre agrokemiske giganter: Mon-
santo, Syngenta og Bayer. GMO passer
perfekt ind i de store selskabers
behov for patenter, da patenteret
såsæd kan sælges med eneret og giver
en hoj indtjening. I de lokalsamfund,
der har været vant til at gemme såsæd
fra deres egne afgroder, reduceres
adgangen til såsæd gennem GMO-
patenter, hvilket igen medforer oget
fattigdom, sult, sammenbrud af lokal-
samfund og miljo-flygtninge. Det nye
marked for afgroder til biobrænd-
stoffer og produktion af biobrænd-
stoffer ses som den nyeste chance
for biotech-industrien.

Biobrændstoffer, eller rettere agrobrændstoffer, bliver fremstillet som
et gront alternativ til fossile brændstoffer (olie, kul og gas). De fleste
har hort om ethanol fra majs eller biodiesel af vegetabilsk olie, der
bliver foreslået som alternativer, der kan hjælpe transportsektoren med
at skære i CO2-udledningen. Agrobrændstoffer er lavet af levende
organismer, træer og planter. De bliver promoveret som "vedvarende" og
CO2-neutrale brændstoffer. Men emissionerne fra hele produk-
tionskæden kommer sjældent med i ligningen. Faktisk udleder brugen
af agrobrændstoffer som regel endnu mere CO2 end fossile
brændstoffer, fordi hele okosystemer bliver odelagt for at gore plads til
dyrkning af afgroder til agro-
brændstof. Alene forbruget af
agrobrændstof til luftfarten ville
kræve 58 millioner hektar land.
Oget konkurrence om jorden,
mellem agrobrænd-
stoffer og fodevare-
produktion, har fort
til stigende priser på
land og fodevarer og
forværrede fodevare-
krisen i Syd Amerika,
Afrika og Asien i
2008.

Kravet om jord til dyrkning af afgroder til agrobrændstoffer forringer
de traditionelle bonders vilkår og gor deres situation endnu mere usikker.
En talsperson fra FN har advaret om, at 60 millioner mennesker snart kan
blive flygtninge på grund af agrobrændstoffer. Lovgivning i Europa og USA
med bindende målsætninger for anvendelsen af agrobrændstoffer var den
primære årsag til fodevarekrisen i 2007/8, hvor prisen på ris og majs fordo-
bledes. Yderligere dyrkning af agrobrændstoffer er en farlig vej at folge.


