Gästas av Pat Mooney
Pat Mooney (Kanada) har mer än 40-års erfarenhet av arbete inom det interna9onella
civilsamhället, med e= särskilt fokus på mat, jordbruk och handel. Mooney är grundare 9ll ETC
Group (www.etcgroup.org) och betraktas som opinionsbildare och interna9onellt sakkunnig i
frågor kring utsäde, hållbar utveckling och växtgene9k. Han har 9lldelats stora interna9onella
priser såsom Right Livelihood Award, Pearson Peace Prize och Giraﬀe Award.
Pat Mooney är en av de gäster som kommer delta under i Matsuveränitetsveckan.
Vill ni träﬀa Pat Mooney utanför planerade event kontakta Tobias Petersson på Fram9dsjorden
(tobias.petersson@fram9dsjorden.se). Telefon 0709107337

Mooney menar a= vi eUer 50 år av intensiﬁering, kapitalisering och forskning i jakt på vinster
inom den industriella livsmedelskedjan enbart har åstadkommit:
-

Minskad mångfald (odlingsarealen per gröda ökar men den biologiska mångfalden inom
odlingsarealen minskar, monokultur som norm)
Minskat antal grödor, sorter av grödor och varia9onen av domes9cerade djur som ﬁnns
9llgängliga som livsmedel.
Minskat näringsvärde inom producerade livsmedel

Baserad på denna fakta går det inte a= dra någon annan slutsats, menar Mooney, än a= det vore
helt fel a= sä=a någon som helst tro 9ll aktörer inom den transna9onella livsmedelsindustrin.
Vidare menar han a= vi under allt för lång 9d underkastat oss livsmedelsaktörerna och dansat
eUer dess pipa, vi har givit dem patent på jordens alla grödor och möjlighet a= gömma

verksamhet och 9llgångar ska=eparadis där avsaknad transparens är norm. Vi har helt enkelt
under en allt för lång 9d totalt givit upp inför dess krav.
Kom och lyssna på Pat Mooney och övriga gäster då de under en hel vecka i November reser
landet runt och presenterar lösningen på rådande mat och klimatkris.
Text och fakta är hämtade från e@ föredrag av Pat Mooney, översä@ning av Tobias Petersson.
Föredrag (h@ps://www.youtube.com/watch?v=9BFrmzkgJ2U) at InsUtute of Agriculture and Trade Policy:
Publicerades den 25 jan. 2016 Round table on agriculture, climate change and technology.

