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Bild 1

Tack!

Tack för initiativet till ett spännande seminarium. Tack för inbjudan. GMO och 

ekologisk odling är vikiga områden som berör människors hälsa och vår 

planets välbefinnande. Det är frågor som engagerar FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisation, FAO.

FAO:s mål och ansvar

FAO leder FN:s och det internationella samfundets ansträngningar att nå 

målet: en värld utan hunger. FAO:s mandat är jordbruk, skogsbruk och fiske 

inom ramen för en uthållig utveckling. Organisationen verkar både i samråd 

med utvecklingsländer och med industrialiserade länder och fungerar som ett 

neutralt forum där nationer kan mötas för att behandla idéer och åsikter. FAO 

är även en källa till kunskap, information, och tekniköverföring och lägger ned 

kontinuerligt arbete på kunskapsöverföring till och i sina 192 medlemsländer, 

inklusive EU som egen medlem. Utvecklingen av GMO är alltså ett område 

som tillhör FAO:s mandat och det är därmed organisationens ansvar att 

undersöka och utvärdera argumenten och utvecklingen av GMO för att få fram 

kunskap och information. 
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Bild 2

Översikt av presentationen

•Hunger, klimatförändringar och växande befolkning

•Bioteknik och GMO

•FAO:s principer angående bioteknik

•Sammanfattning och slutsats

•Tid för frågor
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Bild 3

Hungerkarta

FAO:s hungerkarta visar andelen kroniskt undernärda i världens länder. De 

länder med störst andel hungrande finns i Afrika söder om Sahara, där över 

40 % av befolkningen är kroniskt undernärd. Däremot har Indien och Kina 

högst antal kroniskt undernärda människor till följd av deras stora 

befolkningar.
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Bild 4

Ökat antal hungrande

Under år 2007 ökade antalet hungrande med ungefär 75 miljoner människor, 

vilket innebär att vi idag har 923 miljoner hungrande. Av dem lever 907 

miljoner i utvecklingsländer. FAO:s prognoser visar att antalet fortsatt öka även 

i år. Kanske når vi miljardstrecket innan året är slut. Ökningen beror på att 

livsmedelspriserna steg kraftigt på kort tid under 2006-2008. 
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Bild 5

Växande befolkning

Idag är vi drygt 6 miljarder människor och fram till år 2050 kommer världens 

befolkning ha ökat till 9 miljarder människor. Jordens befolkning växer 

årligen med 78,5 miljoner människor. Som ni kan se på bilden kommer den 

framtida befolkningstillväxten nästan uteslutande att ske i utvecklingsländerna. 

Det ställer stora krav på deras jordbruk och en mer tryggad tillgång till mat är 

ett måste.
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Bild 6

Klimatförändringar

Men tyvärr hotas möjligheterna att öka produktionen av mat av miljöförstöring 

och klimatförändringar. Idag vet vi att något måste göras för att bryta det 

beroende mänskligheten har av fossila bränslen. FN:s klimatpanel har på ett 

effektivt sätt fört ut budskapet om den globala uppvärmningen och dess 

konsekvenser. På schemat här kan ni se några av de konsekvenser som 

forskarna väntar sig vid olika temperaturhöjningar. Redan vid små förändringar 

kommer det att få effekter på människans livsmedelsproduktion.

Det tragiska är att det är de fattiga, de som bidragit minst till att skapa 

problemet, som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Människor världen 

över kommer i allt högre grad och i tätare intervall att drabbas av torka och 

översvämningar. Det mänskliga lidandet går inte att uppskatta men vi vet att 

de ekonomiska följderna är mycket stora. Klimatförändringarna kommer också 

att leda till flyktingströmmar och sociala konflikter. 

Att säkra tillgången till mat i ljuset av klimatförändringarna är en av vår 

tids största utmaningar.



7

Bild 7

Ökad matproduktion

Befolkningstillväxten och klimatförändringarna innebär att vi måste producera mer mat. 

Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon måste världen producera över 50 

procent mer mat jämfört med i dag fram till 2030. Men allt är inte bara mörkt. 

År 1961 odlades 1,4 miljarder hektar åkermark världen runt. År 1998 var siffran 1,5 

miljarder hektar, men produktionen hade däremot fördubblats. Fördubblingen var 

ett resultat av forskning och investeringar till jordbruket, även kallat Den gröna 

revolutionen. Den gröna revolutionen bar med sig en rad nackdelar men samtidigt 

får vi inte glömma att många svältande människor kunde äta sig mätta och på så 

sätt ta sig ur extrem fattigdom.

Potentiell odlingsbar mark

Det finns fortfarande potentiell odlingsbar mark som ännu inte utnyttjas, det gäller 

främst för Afrika söder om Sahara och delar av Latinamerika. Men lokalt kommer 

det att råda brist på mark, en situation som troligen kommer att intensifieras av 

klimatförändringarnas effekter. Nordafrika och Sydasien är områden som redan 

idag använder i stort sett all tillgänglig mark och även allt tillgängligt vatten. 

Nu används ca 11 procent av världens yta till odling, vilket motsvarar ca 1,5 miljarder 

hektar. De kommande 30 åren kommer ytterligare 120 miljoner hektar behövas tas 

i anspråk. Detta motsvarar en ökning på 13 procent. Den ökningen är mindre än 

den som ägde rum under perioden 1961-63 till 1997-99 då 172 miljoner hektar 

togs i anspråk (25 procents ökning). 

Samtidigt som vi alltså måste öka matproduktionen världen över har vi begränsade 

möjligheter att ta ny mark i anspråk. Det betyder att produktionsnivån på den mark 

som idag är uppodlad måste öka. 
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Bild 8

Vatten

Idag använder jordbruket omkring 70 procent av tillgängliga resurser av 

sötvatten. Omkring 20 procent av all odlad mark är bevattnad, och den 

bevattnade marken står för 40 procent av livsmedelsproduktionen i världen.

Libyen och Saudi-Arabien är två länder som redan överskrider sitt 

sötvattenanvändande. I stora delar av Kina och Indien sjunker 

grundvattennivån med 1-3 meter varje år.

Här kan vi också se att jordbruket har ökat mest när det gäller användningen 

av vatten. Det är inte möjligt att öka vattennivån. Vad vi däremot kan göra är 

att hushålla med vatten på olika sätt.
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Bild 9 

Bioteknik

Ytterligare forskning och investeringar till jordbruket är alltså viktigt. Det är här 

bioteknik kommer in i bilden.

Bönder och lantbrukare har under flera årtusenden valt ut de bästa plantorna 

från det vilda beståndet och senare från odlingar, exempelvis för att få fram 

plantor som är mer tåliga mot skadedjur och kyla. På bilden till vänster ser 

man olika vetesorter med olika egenskaper.

Enligt Konventionen för biologisk mångfald är bioteknik ett vitt begrepp

som innefattar den mesta teknik vi använder oss av när vi utnyttjar levande 

organismer. Exempel är jäst, ost- och vintillverkning och inseminering. 

Modern genteknik arbetar på molekylär nivå för att skräddarsy organismer 

med speciella egenskaper. Det kan handla om att använda genetisk 

information för att skynda på eller förbättra växttillväxt. Exempelvis kan den 

gen som tål torka eller kyla identifieras, vilket innebär att tid och resurser 

sparas. Men det kan även handla om att förändra det genetiska mönstret så 

att en ny växt skapas. Exempelvis kan gift tillsättas till majs- och 

bomullsplantor så att de klarar sig från skadedjur. 

Det är alltså viktigt att komma ihåg att bioteknik är mycket mer än bara 

GMO (genetically modified organism/genetiskt modifierade organismer). 
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Bild 10 

Splittrad debatt – molekylär klyfta

Utvecklingen av bioteknik och GMO och den medföljande debatten har skapat splittring och 
väckt starka känslor.

Vissa forskare ser GMO som ett nytt verktyg medan vissa producenter ser sin chans att tjäna 
pengar. Staterna saknar enhetliga riktlinjer och kontrollmekanismer. Många konsumenter och 
organisationer i det civila samhället är emot GMO då utvecklingen anses vara odemokratisk 
och öka privatiseringarna. Andra ser det som lek med evolutionen.

Inom FAO benämns splittringen som en molekylär klyfta. Utvecklingen har gått i en riktning 
som vidgar skillnaderna mellan: 

Rika länder – fattiga länder

Rika bönder – fattiga bönder

Prioriteringar – behov

Teknikutveckling – tekniköverföring

Bioteknikens potential – bioteknikens påverkan

Större bild

Att erkänna potentialen med bioteknik betyder inte att man bortser från riskerna och 
nackdelarna. Bioteknik är som mycket annan teknik, det kan användas till goda eller onda 
ändamål. Exempelvis kan bioteknik kontrolleras av och endast gynna ett fåtal eller så kan 
bioteknik användas på demokratiska sätt som gynnar mänskligheten i stort. 

Enligt FAO är det viktigt att bioteknik inte behandlas och skiljs ut som ren teknik. Det är viktigt 
att vidga perspektivet och se hela sammanhanget med tryggad tillgång till mat, 
fattigdom, uthålligt jordbruk och biologisk mångfald. Det innebär att bioteknik och därmed 
GMO exempelvis ska användas på ett sätt som bevarar och främjar biologisk mångfald, då 
den biologiska mångfalden är en grundläggande förutsättning för människors tryggade tillgång 
till mat. 
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Bild 11

Ett komplement – inte lösningen

Enligt FAO kan bioteknik utgöra ett komplement till dagens och 

framtidens jordbruk, men det kan och ska inte ersätta det. FAO stödjer en 

vetenskaplig utveckling av GMO. Det innebär att varje enskilt projekts fördelar 

och nackdelar ska undersökas och utvärderas med hjälp av vetenskapliga 

metoder.

FAO:s generaldirektör Jacques Diouf menar att vår planet har möjlighet att 

föda alla människor och vi vet hur hunger ska bekämpas. Människor måste 

införlivas i fattigdomsminskning och tillväxt. Det kan exempelvis ske genom att 

småskaliga bönder får tillgång till vatten och att de får kunskap om effektiva 

och billiga sätt att öka skördarna. 

Fattiga människor är hungrande då de saknar tillgång till vatten, krediter och 

insatsvaror, då de inte har lönearbete eller möjlighet att köpa mat. Men så 

länge det saknas finansiella resurser och politisk vilja är det svårt att 

hjälpa de fattiga småbönderna, och därmed fortsätter hungerkrisen. 

Utvecklingen av GMO och odlingen av GMO-grödor utgör alltså inte det 

verktyg som kan halvera antalet kroniskt undernärda fram till år 2015, ett mål 

som togs vid toppmötet om mat 1996.
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Bild 12

Potentiella fördelar med GMO

Det är möjligt att genmodifiera boskap, inklusive kor, får och grisar samt fiskarter avsedda för 

vattenbruk. Jag kommer dock inte att gå in närmare på genmodifiering av djur. Men jag vill 

säga att de etiska frågorna är svårare och riskerna är mer djupgående i jämförelse med 

genmodifiering av grödor.

Det finns en rad potentiella fördelar med GMO, för både jordbruken, människorna och 

miljön.

+ Jordbruk:

Skördarna blir stabila när grödorna är resistenta mot sjukdomar och skadedjur och bättre 

rustade för väderförhållanden. Grödor som tål lagring och frakt ökar livsmedelsbeståndet.

+ Miljön:

Mer mat från mindre yta mark. Marken slipper kemikalier och nya grödor kan tillföra jorden 

näring. Grödor som tål salt, kyla eller torka kan tas fram. Möjligt att odla på mark som inte 

används idag.

+ Människan:

Ta fram grödor som innehåller mer näringsämnen, det gula riset på bilden längst ner föreställer 

Golden Rice som är ett försök att öka proteinhalten i ris. Upphöra med hälsofarlig besprutning, 

på bilden i mitten ser ni en man som besprutar en odling utan skyddskläder, det är naturligtvis 

farligt för hälsan. 
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Bild 13

Nackdelar med GMO

Men det finns även en rad risker med GMO, både för miljön och för 

människors hälsa samt för socioekonomiska relationer i allmänhet. 

- Miljö:

Gener kan mutera i växter och göra skada, de kan sprida sig till oväntade 

platser och andra grödor. Vilda och befintliga icke-GMO plantor kan 

utkonkurreras. Vi vet inte hur fåglar, insekter och mikroorganismer påverkas.

- Människors hälsa:

Allergier och antibiotikaresistens kan öka. Grödor avsedda för djurfoder kan 

hamna i livsmedel avsedda för människor.

-Socioekonomi:

Bioteknisk forskning utförs till stor del av privat sektor och marknaden 

domineras av en handfull storföretag (Intellectual property rights). Det finns oro 

för dold verksamhet och att fattiga bönders intressen inte tillvaratas. 

Jag kommer att återvända till de socioekonomiska riskerna.
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Bild 14   

Utvecklingen och odlingen av GMO grödor i världen

Så hur har utvecklingen av GMO grödor framskridit?

På bilden kan vi kan se att odlingen av GMO grödor har ökat över tid. 

Betyder det att de hungrande och fattiga fått en mer tryggad tillgång till mat?
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Bild 15

En överväldigande majoritet av de odlade GMO grödorna utgörs av 

sojabönor, majs, bomull och raps. Dessa grödor är resistenta mot 

bekämpningsmedel och skadedjur och de kräver mindre arbetsinsats. Det som 

förenar odlingen av dessa grödor är att de inte ger fattiga och hungrande 

människor mer mat. 

Det saknas seriösa satsningar på grödor som är relevanta för människor i 

fattiga länder. Exempel på sådana grödor är durra, hirs, duvärter, kikärter, 

jordnötter och kassava.

Den utveckling vi sett av GMO-grödor hittills har alltså inte infriat den potential 

som finns för att bekämpa hunger och fattigdom. Potentialen för bioteknik finns 

sannolikt inom proteinteknik, studier av arvsmassa och som genmarkör 

snarare än inom den utveckling av GMO grödor som skett hittills. I stället för 

att satsa resurser på bioteknik som bevarar biologisk mångfald har man alltså 

lagt en stor del av resurserna på projekt som utvecklat och förstärkt 

monokultur.
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Bild 16

FAO Ethics Series - Mänskliga rättigheter

FAO har tagit initiativet till en serie om fyra publikationer om jordbruk och 

livsmedel kopplat till etiska frågor. ”Genetically modified organisms, 

consumers, food safety and the environment” från 2001 behandlar GMO 

och olika etiska frågor. Rapporten utgår bland annat från de mänskliga 

rättigheterna. Rätten till mat finns inskriven i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna. Rätten till tillräcklig och lämplig mat finns även 

inskriven i andra FN överenskommelser. Kvalitet och kvantitet är alltså viktigt. 

Det är staternas ansvar att detta efterlevs. Ekonomiska intressen och oetiska 

förfaranden ska inte få äventyra människors liv och hälsa. Konsumenter har 

rätt att grunda sina val på välavvägd information och medborgare i olika länder 

ska få vara med och fatta beslut som rör dem.
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Bild 17

Tre principer 

FAO:s arbete med de etiska frågorna, FAO:s etikpanel med fristående forskare från år 2000 
och etikpublikationerna har gett upphov till tre principer som rör FAO:s hållning till 
bioteknik och GMO. Dessa principer är kopplade till de socioekonomiska riskerna jag talat 
om tidigare. De tre principerna är:

Öppen dialog om fördelar och risker

1) Frågor som berör jordbruk och matproduktion berör oss alla då vi behöver mat för att 
överleva. Det är därmed viktigt att den information som ges ut är välavvägd och bygger på 
vetenskap. Människor måste få tillgång till säker information för att kunna fatta beslut om 
vad de vill äta och vad de vill odla. Det är även viktigt att människor får delta i själva 
beslutsfattandet. För resursfattiga konsumenter och fattiga bönder i utvecklingsländer kan 
detta vara svårt att uppnå. Men det kan även vara svårt för många av oss som lever våra 
liv på avstånd från matproduktionen. Staterna måste alltså ta sitt ansvar för att vi 
medborgare får tillgång till rimlig information och att andra intressen inte kommer i vägen.

Offentlig forskning och insyn

2) Det är viktigt att offentliga myndigheter ansvarar för forskningen så att den kan inriktas på 
projekt som gör att fattiga och hungrande får hjälp. Det bör finnas rutiner för kontroll och 
övervakning av GMOs innan de tillåts. Hittills är det privat sektor och storskaliga bönder 
som gynnats av GMO-forskning och GMO-odling. Över 70 % av bioteknikforskningen inom 
jordbruket kommer från privat sektor. Det finns även oro över att agronomin blir 
specialiserad och inriktad på cell- och molekylnivå. Det innebär att den stora och holistiska 
bilden går förlorad. Man tappar övriga dimensioner som tryggad mattillgång, 
klimatåverkan, kulturella skillnader och fördelningsaspekter.

Rättvis tillgång och nytta för alla

3) Det är viktigt att storföretag inte skyddas av patentlagar som förhindrar småskaliga bönder i 
utvecklingsländer att till exempel spara utsäde. Fokus borde ligga på grödor som är 
relevanta för fattiga länder och fattiga människor. Det kan handla om grödor som tål torka, 
jorderosion eller ökad salthalt. Kort sagt grödor som utvecklar och utökar produktionen i 
områden med låg produktion. Lokala förhållanden är väldigt viktiga och småskaliga 
bönders roll i jordbruksutvecklingen bör uppvärderas. Många fattiga länder saknar 
tillräckliga förutsättningar inom forskning, politik, ekonomi och institutioner, vilket betyder 
att de inte kan dra fördel av bioteknologin. 
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Bild 18

Sammanfattning

Utvecklingen och odlingen av GMO grödor har hittills inte inneburit att 

hungrande och fattiga människor fått mer mat. Men samtidigt vill FAO peka på 

möjligheterna som GMO erbjuder i form av ett komplement i fråga om 

förbättrad nutrition och tryggad tillgång till mat. 

FAO vill se fortsatt utveckling av skyddsåtgärder och öppen kommunikation 

om både potentiella fördelar och risker med GMO. Det är viktigt att vi upprättar 

ett nytt slags kontrakt som inte vidgar den molekylära klyftan mellan rika och 

fattiga länder, mellan privat och offentlig sektor eller mellan forskare och 

medborgare. 
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Bild 19 

Slutsats

Det är alltså viktigt att vi inte generaliserar och stämplar all GMO som något 

negativt. Men det är lika viktigt att vi inte förlitar oss på GMO som den stora 

lösningen på hungerkrisen. Vi vet hur hunger och fattigdom kan lösas, 

exempelvis genom att förse fattiga småbönder med vatten och krediter. Men 

till det krävs det finansiella resurser och politisk vilja.
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Bild 20

Tack! 

Tid för frågor.


