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[slide 1] Inledning

Tack för inbjudan! Det är roligt att vara här och få möjlighet att berätta 

om FAO:s verksamhet! FAO är FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisation.

Presentationen utgörs av två block.

Block 1 behandlar följande ämnen:

1. Kort om FAO:s grundande, mandat och mål

2. FAO:s verksamhetsområden och organisation

Block 2 redogör för hur FAO arbetar med olika aktuella ämnen:

1. Hunger

2. Initativ mot stigande livsmedelspriser

3. Biobränsle

4. Klimatförändringar

6. Fågelinfluensa, djur– och växtsjukdomar 

7. GMO
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[slide 2] FAO:s mål och bakgrund

Att trygga tillgången till mat är FAO:s främsta uppgift. Målet: en värld utan 

hunger. Genom ett säkerställt näringsintag kan alla människor få möjlighet att 

leva ett friskt och aktivt liv. FAO:s mandat omfattar jordbruksfrågor, 

landsbygdsutveckling, skogsbruk och fiske inom ramen för en uthållig 

utveckling. Organisationen syftar alltså till att bekämpa hungern, att 

effektivisera jordbruket och därmed förbättra situationen för 

landsbygdsbefolkningen i sina medlemsländer. 

FAO är FN:s första fackorgan. Redan 1943 träffades framsynta ledare från 

den allierade sidan i Hot Springs på initiativ av Franklin Roosevelt eftersom 

man insåg att för att få en hållbar fred krävdes en säkrad matförsörjning. 

Roosevelt och de andra förstod att det bästa sättet att bistå de krigsdrabbade 

länderna var att skapa sådana förutsättningar att dessa länder kunde 

producera sin egen mat och därmed också ha möjlighet att ansvara för sin 

egen nationella utveckling. FAO grundades en vecka före bildandet av FN 

1945.
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[slide 3] FAO:s verksamhetsområden

FAO arbetar med en rad olika frågor. Det är möjligt att dela in dessa frågor i sex breda 

verksamhetsområden. Ni ser de olika verksamhetsområdena på bilden. Jag ska kort ge ett par 

exempel inom varje område.

1) Avdelningen för jordbruk arbetar bland annat med att hjälpa jordbrukare med att 

diversifiera sin produktion, hushålla med vatten och minska beroendet av bekämningsmedel. 

2) Avdelningen för skogsbruk arbetar för att balansera de sociala och miljömässiga 

aspekterna på skogsbruk med behoven av handel av skogsprodukter. 

3) Avdelningen för fiskefrågor hjälper länder och fiskare att fiska effektivare genom att samla 

och tillhandahålla information om bl. a fiskarter, fiskbestånd och handel. Fiskeavdelningen 

ägnar även stor uppmärksamhet åt det olagliga och underraporterade fisket (IUU). 

4) Inom avdelningen för hållbar utveckling arbetar FAO med en rad frågor som rör framtida 

generationers möjligheter att bruka vår planet. Frågorna behandlar bl.a. biologisk mångfald, 

ökenspridning, global uppvärmning och klimatförändringar. 

5) FAO har tillgång till expertkompetens inom sitt område och det används både i forskning 

och direkt i fält. Det kan röra sig om allt från krissituationer på grund av naturkatastrofer eller 

konflikter, praktisk utbildning i effektivare jordbruks-, fiske- eller skogsbrukstekniker eller utbyte 

av erfarenheter mellan länder med liknande problem. 

6) Den ekonomiska och sociala avdelningen är FAO:s ”think tank” och arbetar direkt med 

medlemsländerna för att minska hungern och öka den ekonomiska tillväxten genom 

landsbygdsutveckling. Här arbetar FAO även med handelsfrågor, bl.a. med fokus på 

jordbruksförhandlingarna i den s.k. Doharundan, och med FAOSTAT, dvs. med den 

grundläggande analysen av statstik om jordbruk, skogsbruk och fiske. Andra frågor som man 

arbetar med är  hur konsekvenserna av HIV/AIDS påverkar jordbruket och landsbygdens 

befolkning och hur minskande ojämlikhet i tillgång till land, lån och utbildning kan förbättra 

situationen för många kvinnor. 
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[slide 4] FAO:s fyra huvudområden

Förmedla information

FAO fungerar som ett informationsnätverk. FAO:s egna specialister samlar in och analyserar data i alla 

de frågor och områden jag nämnde tidigare. Dessa uppgifter läggs sedan ut i databaser som finns 

tillgängliga på Internet. FAO publicerar årligen hundratals rapporter, publikationer, CD-rom och websidor 

inom sina sakområden. En stor mängd information finns m.a.o. att tillgå. All denna information är av vital 

betydelse då rika och fattiga nationer möts för att sluta överenskommelser till exempel angående 

handelsfrågor. 

Policyexpertis 

FAO delar med sig av sin erfarenhet inom jordbruks- och livsmedelsfrågor till sina medlemsländer. 

Organisationen bistår med planering och strukturering av jordbruket i länder, främst gällande 

framtagningen av riktlinjer men bidrar även till genomförandet av åtgärderna. FAO arbetar i samarbete 

med medlemsländerna fram strategier för utveckling av landsbygden med syfte att minska hungern och 

undernäringen och lägga grunden för ekonomisk tillväxt. 

Tillhandahålla ett neutralt diskussionsforum

FAO är ett neutralt diskussionsforum och därmed fungerar organisationen som en mötesplats där 

nationer kan träffas och söka samförstånd. Utvecklingsländer får genom detta en större möjlighet att 

vara med och förhandla på lika villkor. Experter och beslutsfattare samlas också dagligen i något av 

FAO:s många länderkontor och tar beslut angående viktiga livsmedels- och jordbruksfrågor. 

Föra ut kunskapen på fältet 

Inom FAO arbetar ledande experter på växt- och djurhantering, växtgenetik, markanvändning, 

vattenresurser, globala handelsfrågor, miljöfrågor, klimatförändringar, mm. FAO tillhandahåller 

kompetens inom ett stort antal sakområden vilket är nödvändigt för att åtgärder skall kunna sättas in 

snabbt och effektivt, till exempel i samband med naturkatastrofer. FAO har tusentals projekt runt om i 

världen. FAO har också stor erfarenhet av att agera i samband med epidemier eller katastrofer av olika 

slag. Fågelinfluensan samt flodvågskatastrofen i Sydostasien är två exempel där FAO bistått drabbade 

länder med expertis och kunskapsöverföring för att hantera situationen och att anpassa och 

återuppbygga sina samhällen. 
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[slide 5] FAO:s organisering

FAO har 192 medlemsländer, inklusive EU som egen medlem. Högkvarteret ligger i Rom, Italien. Det 

översta fotot visar FAO:s högkvarter i Rom. Ungefär hälften av FAO:s personal finns i Rom medan den 

andra hälften arbetar på olika kontor runt om i världen. 

Vartannat år samlas representanter från medlemsländerna till FAO:s Konferens som är det högsta 

beslutande organet. I samband med mötet utvärderas FAO:s arbete och en ny budget fastställes.

Konferensen väljer en mindre grupp av 49 medlemsländer, Rådet, som arbetar på roterande bas över tre 

år. Rådet beslutar om organisationens verksamhet. 

Konferensen väljer en Generaldirektör för en mandatperiod om sex år. Den nuvarande generaldirektören 

är Jacques Diouf från Senegal, det är honom ni ser på det undre fotot.

FAO finansieras genom bidrag vilka bestäms vid FAO Konferensen. Organisationens verksamhet 

finansieras med bidrag från medlemsländerna. Medlemsländernas bidrag beräknas enligt samma norm 

som används för FN-avgiften, dvs. storleken beräknas i förhållande till ländernas bruttonationalprodukt 

och folkmängd. Vad gäller FAO:s arbete i fält bidrar organisationen här först och främst med expertis och 

kunskap och det är bara i ett fåtal fall som projekten finansieras över organisationens budget. 

Sedan 1994 har FAO genomgått flera omstruktureringar. En omfattande decentralisering och 

effektivisering har också ägt rum. Under en extrainsatt Konferens den 18-22 november 2008 beslutade 

medlemsländerna att anta en treårig handlingsplan, baserad på en internationell, extern och oberoende 

utvärdering.  Den utgör ”en stabil och konkret grund för FAO att stärka sin globala relevans, kapacitet 

och effektivitet för att bättre tjäna alla sina medlemsländer”.

Handlingsplanen förbättrar FAO:s möjligheter att hantera de vitala utmaningar organisationen har att 

tackla. Dessa inkluderar hunger- och fattigdomsbekämpning, höga matpriser, de utmaningar 

klimatförändringarna och ökade satsningar på bioenergi innebär, samt den pågående finanskrisens 

effekter på jordbrukssektorn.

År 2005 beslutade Konferensen att ytterligare anställda skulle flyttas från högkvarteret till 

organisationens regionala kontor eller till länderkontoren. Som ett led i den processen tog FAO initiativ till 

en informationsverksamhet för de nordiska länderna med bas i Stockholm. Kontoret i Stockholm har varit 

verksamt sedan maj 2006. 
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[slide 6]

Antal hungriga och kroniskt undernärda. 

FAO:s mål, en värld utan hunger och att säkra tillgången till mat för alla, är en 

av vår tids största utmaningar i ljuset av klimatförändringarna. 

Bilden visar FAO:s hungerkarta, som är ett resultat av det omfattande 

statistiska arbetet i FAOSTAT. Det man kan se är att Afrika söder om Sahara 

har en stor andel av befolkningen som är undernärd. Det största antalet 

hungrande finns i Asien med 89 procent av världens hungrande och där 

antalet ökat med 41 miljoner i år. Indien är det enskilda land som har störst 

antal kroniskt undernärda, 231 miljoner. Fyrtio procent av befolkningen i Afrika 

söder om Sahara är kroniskt undernärd.

Under år 2007 ökade antalet undernärda 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. Ökningen har direkt koppling till de stigande livsmedelspriserna. 
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[slide 7]

Stigande livsmedelspriser.

Över tiden har livsmedelspriserna sjunkit långsamt, men de senaste åren har  dramatiska vändningar 

inträffat. Priserna på livsmedel har på det hela taget stigit kraftigt sedan år 2006. Till exempel steg 

priserna i genomsnitt med 52 procent under de fyra första månaderna av 2008 i jämförelse med samma 

tidsperiod år 2007. Priset på spannmål steg ungefär 60 % mellan juli år 2007 och juli år 2008. Priset på 

matolja steg med ungefär 56 % under samma tidsperiod. 

Diagrammet till vänster visar FAO:s Food Price Index, som är ett genomsnitt av olika livsmedelspriser. 

Den visar att den dramatiska ökningen i livsmedelspriser fram till i våras har följts av en lika dramatisk 

minskning. FAO förutser inte att priserna återgår till de låga prisnivåer som varit regel under tidigare år, 

priserna förblir höga. De priser, som vi upplevt under den senaste tiden är de högsta på 30 år.

FAO har uppmärksamt följt utvecklingen och inte minst under de senaste åren. I december år 2007 

startade FAO ett initiativ mot de stigande livsmedelspriserna (ISFP), som bland annat syftar till att hjälpa 

de fattigaste länderna från svältkatastrofer. Problemet med de stigande livsmedelspriserna är ett globalt 

problem, men i likhet med klimatförändringarnas effekter är det de fattigaste länderna som drabbats i 

störst utsträckning. Vissa av faktorerna bakom de höga livsmedelspriserna är långsiktiga trender, till 

exempel minskade investeringar och bistånd till jordbruket, medan andra faktorer inträffat plötsligt, till 

exempel extremväder som översvämningar och cykloner. Många av dessa faktorer är sammanflätade 

och förstärker varandra.

Den 3-5 juni i år anordnade FAO ett toppmöte om matkrisen, som stora delar av FN-systemet ställde sig 

bakom. Toppmötet var ett initiativ från FAO. 

Stödet för en tryggad tillgång till mat för alla människor världen över är på ett sätt historiskt. Under 

toppmötet i juni och i arbetet efteråt har 17  betydande aktörer gått samman för att trygga tillgången till 

mat. Det handlar om olika FN-organ som FAO, IFAD, WFP, WHO och UNDP och dessutom 

Världsbanken och IMF. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är ordförande i The Secretary-General’s 

High Level Task Force on the Global Food Crises, där representanter för de 17 aktörerna ingår och 

samarbetar kring lösningar av matkrisen och en tryggad tillgång till mat för alla.  FAO:s generaldirektör, 

Jacques Diouf, är vice ordförande och den som har huvudansvaret.

7
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[slide 8] 

Biobränsle och SOFA 2008. 

En annan faktor bakom de höga livsmedelspriserna har varit den stigande efterfrågan på mark (och andra resurser) 

från biobränsleindustrin. År 2007 ökade världsproduktionen av majs med nära 40 miljoner ton. ¾ av ökningen 

användes för etanolproduktion. I EU slukade sektorn för biodiesel ungefär 60 procent av rapsproduktionen år 2007. 

Den ökade efterfrågan kom relativt plötsligt och i mycket stor skala, vilket påverkade priserna på livsmedel.

I linje med FAO:s mål att ta fram och sprida information har en rad forskningsinitiativ tagits för att utvärdera riskerna 

och möjligheterna med en expanderad biobränsleproduktion. 

Sustainable Bioenergy: A Framework for Decision Makers från 2007 är en utvärderingsrapport om bioenergins roll 

och potential som hela FN-systemet står bakom; FAO och Gustavo Best är huvudförfattare. Rapporten identifierar 

nödvändiga faktorer som beslutsfattare måste ta hänsyn till och understryker att ”om inte nya handlingsprogram 

antas för att skydda hotade markområden, säkra socialt acceptabel markanvändning, och styra utvecklingen av 

bioenergi i hållbar riktning, kan miljömässiga och sociala skador i vissa fall upphäva fördelarna.” 

På det hela taget ska, och detta kan inte nog betonas, måste beslutsfattare garantera att hänsyn till en tryggad 

tillgång till mat prioriteras. 

I början av oktober i år publicerade FAO 2008 års rapport om tillståndet i jordbruket och när det gäller tillgång till 

livsmedel i världen, The State of Food and Agriculture, SOFA 2008. Temat är bionergins potential, risker och 

möjligheter. I rapporten manar FAO till omedelbar genomgång av riktlinjerna och subventionerna för produktion av 

biobränsle. Vår första prioritet måste vara globalt tryggad tillgång till mat, skydd för fattiga bönder, främjande av 

landsbygdsutveckling och miljömässig uthållighet.

“Det finns goda skäl för att inrikta kapitalsatsningarna inom biobränsleområdet till forskning och utveckling, särskilt 

andra generationens biobränslen. Om framtagandet och införandet av andra generationens biobränslen hanteras väl 

finns möjligheter att utsläppen av växthusgaser minskar samtidigt som trycket på naturresurserna lättar,” 

understryker FAO:s generaldirektör Jacques Diouf.

Den nuvarande produktionen och tekniken är inte ekonomiskt självgående, subventioner krävs. Det krävs mycket 

framtida forskning.

International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, IAASTD, framhåller 

att första generationens biobränslen slår ut småskaliga bönder, de leder till ökade livsmedelspriser och de leder till 

påfrestningar på mark och vatten. Rapporten riktar kritik mot USA:s och EU:s subventioner till biobränsleproduktion.

FAO:s generaldirektör Jacques Diouf framhåller att huvudfrågan är: ska bioenergi i första hand gagna världens 

fattiga eller de redan välbeställda;   

M.a.o.: skall vi prioritera att dagens drygt 800 miljoner bilar rullar på biobränsle istället för att satsa på att utveckla ny 

metoder att utvinna värme och elektricitet från bioenergi till de 1,6 miljarder människor i glesbygdsområden som 

saknar tillgång till elektricitet eller de 2,4 miljarder som saknar trygga energikällor för värme eller matlagning.
8
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[slide 9]

FAO:s arbete mot klimatförändringarna.

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 tätare intervall att drabbas av torka och översvämningar. 

Deklarationen från toppmötet i Rom i juni lyfte fram det hot som klimatförändringarna utgör, 

och framhöll att ”Det är nödvändigt att uppmärksamma frågorna om hur vi kan stärka 

motståndskraften i dagens matproduktionssystem, mot de utmaningar som 

klimatförändringarna utgör”. 

Ett fokus på klimatförändringarna genomsyrade bland annat Världshungerdagen, som FAO 

uppmärksammade över hela världen den 16 oktober i år. Vid ett seminarium på Kungl. Skogs-

och Lantbruksakademien (KSLA) diskuterade ledande forskare hur klimatförändringarna kan 

påverka jordbruket, och vad som bör göras – dels för att lindra klimatförändringarna, men 

också för att hjälpa fattiga bönder att anpassa sig. 

Våra skogar är viktiga i kampen mot klimatförändringarna. Den 20-24 oktober anordnade FAO 

för första gången European Forest Week, som speciellt behandlade det faktum att skogar är 

avgörande för den globala energibalansen och för att minska klimatförändringarna. 

Fisket är också i riskzonen. Den 8-11 juli hölls ett vetenskapligt symposium på FAO i Rom, 

med fler än 200 experter och beslutsfattare från hela världen, som syftade till att ge en 

fullständigare bild av de utmaningar som klimatförändringarna innebär för fisket. 

Dessa är bara några exempel på hur FAO arbetar med att hjälpa världens jordbruk och 

livsmedelsproduktion att handskas med klimatförändringarna. 



10

[slide 10]

FAO:s arbete mot fågelinfluensan och andra växt- och djursjukdomar

Även om ett hundratal människor har smittats, är fågelinfluensan först och främst en djursjukdom, som 

ger svåra ekonomiska följder för många fågelfarmare – både för de som tvingas slakta sina egna djur 

och för de som drabbas av vikande efterfrågan och sjunkande priser. I december 2005 beräknade FAO 

att drygt 200 miljoner fattiga småuppfödare förlorat sitt livsuppehälle på grund av viruset.

Spridningen måste stoppas vid smittkällan, det vill säga hos djuren. Det är även centralt att förstärka 

övervakning och veterinärinsatser, för att kunna sätta in motåtgärder tidigt. 

FAO har tillsammans med den internationella organisationen mot epizootie (OIE) huvudansvaret för 

förhindrandet av spridningen av fågelinfluensan och har försett samtliga drabbade länder med 

veterinärexpertis för att bygga upp ländernas egna institutioner för djurskydd. FAO bistår även med 

upplysningskampanjer i berörda länder.

Tillsammans med OIE och Världshälsoorganisationen (WHO) har FAO utarbetat en global strategi för 

en progressiv kontroll av fågelinfluensan. Man prioriterar stöd till smittade länders egna insatser, stöd till 

länder i riskzonen, en global respektive regional handlingsplan och omedelbart stöd till områden där 

smittan påträffas. 

FAO:s uppgift i kampen mot fågelinfluensan är att dels att arbeta med förebyggande åtgärder som att 

utbilda riskländernas egna veterinärer och uppfödare, men även att ge policyråd till berörda regeringar, 

göra direktinsatser vid utbrott och att förse drabbade länder med laboratorieutrustning och vaccin. 

FAO:s projekt för kontroll av fågelinfluensan genomförs i över 96 länder, och insatserna mot 

fågelinfluensan uppgår till 282,7 miljoner US-dollar. 

FAO är också med i drivandet av Pro-Poor Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) Risk 

Reduction. Initiativet syftar till stärka vår förståelse för riskerna med fågelinfluensan, och samtidigt bidra 

med forskningsstöd för att man i fattiga länder ska kunna formulera policies som syftar till att möta de 

sociala och ekonomiska utmaningarna som fågelinfluensan utgör för fattiga bönder. 

Genom det förebyggande varningssystemet, EMPRES, Emergency Prevention System for 

Transboundary Animal and Plant Diseases, övervakar och motarbetar FAO spridning av andra djur-

och växtsjukdomar. Genom EMPRES varningssystem har FAO kunnat förhindra spridning av 

djursjukdomar som mul- och klövsjukan, Rinderpest, afrikansk svinfeber m.fl.
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[slide 11]

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

Det Internationella fördraget om växtgenetiska resurser för mat och jordbruk antogs 2001 och trädde i kraft 2004. Det är 116 stater 
som undertecknat fördraget. Syftet med fördraget är att bevara växtgenetiska resurser för mat och jordbruk och dela de fördelar som 
kommer av deras användning i linje med Konventionen om biologisk mångfald. Det är gynnsamt då inget enskild land har tillräcklig
biologisk mångfald. 

Genom ett multilateralt system får länderna tillgång till växtgenetiska resurser. Inom systemet byter länderna information och de ges 
tillgång till teknik. Det innebär bland annat att utvecklingsländer får hjälp med tekniköverföring och kapacitetsbyggande. Systemet 
bekostar även olika program och projekt som tagits fram främst för att hjälpa små bönder i utvecklingsländer. Det är staternas ansvar 
att detta efterlevs. 

Fördraget gynnar alla berörda parter:

Bönders rättigheter tas tillvara

Konsumenter får tillgång till större urval och tryggad tillgång till mat ökar

Forskningen får tillgång till (rå)material

Offentlig och privat sektor får tillgång till material för jordbruksutveckling

Miljön och framtida generationer gynnas

Biologisk mångfald inom jordbruket utgör grunden för produktionen av mat.  Uppskattningsvis har omkring tre fjärdedelar av den 
genetiska mångfalden hos jordbruksgrödor gått förlorad det senaste århundradet och denna genetiska urholkning fortsätter. Det beror 
på modernisering, förändrade matvanor och ökad befolkningstäthet.
Idag är det endast 150 grödor som förser större delen av jordens befolkning med mat, av dessa är det 12 grödor som tillgodoser 80 
procent av den näring som vi får ifrån växter idag. Ris, vete, majs och potatis står för nästan 60 procent. 

Jordbruksproduktionen behöver förbättras genom att utveckla grödor som kan anpassas efter hot som klimatförändringar, skadedjur
och sjukdomar och växande världsbefolkning (9 miljarder år 2050) 

Fröbanken på Svalbard

För att bevara den biologiska mångfalden av de växter som förser oss människor med livsmedel har FAO tillsammans med 
Biodiversity International och CIGAR (Consultative Group on International Agricultural Research) startat The Global Crop Diversity 
Trust. Dess syfte är att försäkra en tryggad tillgång till livsmedel i en framtid som tycks alltmer oviss på grund av klimatförändringar 
och en växande befolkning. Genom The Global Crop Diversity Trust ger FAO ekonomiskt stöd till fröbankens verksamhet.

I framtiden kommer detta förråd för biologisk diversitet att utgöra det viktigaste säkerhetsnätet för flera av världens viktigaste 
naturresurser. Fokus kommer till en början att sättas på de växtslag som bedöms mest betydelsefulla för att sedan utvidgas med 
målsättningen att säkra så mycket unikt genetiskt material som möjligt. Fröbanken kan ta hand om 4,5 miljoner frösorter. Svalbard har 
noga valts ut som en lämplig plats för att lagra världens växtfröer. Bland annat garanterar Svalbards permafrost och frölagrets 
inborrade läge i berget att alla fröer hålls frusna även vid eventuell frånvaro av elektricitet. 
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[slide 12]

GMO:s – risker och möjligheter?

En annan brinnande aktuell fråga, förutom de ovan nämnda, är effekterna av genmodifierade grödor. 

Utvecklingen och odlingen av GMO-grödor har hittills inte inneburit att hungrande och fattiga människor 

fått tillgång till mer mat. Men samtidigt vill FAO peka på möjligheterna som GMO kan erbjuda 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.

Till exempel har FAO 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.

FAO bistår medlemsländerna med policyutveckling och institutionellt och tekniskt stöd angående 

användningen och utvecklingen av bioteknik. FAO strävar efter att klargöra vilka fördelar och risker som 

finns vid användning av bioteknik för att kunna öka produktiviteten och produktionen av växter och 

boskap. 

FAO:s kommitté för genetiska resurser för livsmedel och jordbruk har etablerat ett mellanstatligt forum 

där medlemsländerna utvecklar ett regelverk för användningen av bioteknik (Code of Conduct on 

Biotechnology). Regelverket ska maximera fördelarna och minimera riskerna med att använda 

bioteknik. Regelverket grundar sig på forskning och tar hänsyn till miljömässiga, etiska och 

socioekonomiska aspekter av bioteknik.

FAO har tillsammans med FN:s Världshälsoorganisation (WHO) skapat ett regelverk för säker mat, 

Codex alimentarius, som även innefattar genmodifierade livsmedel. FAO har vidare stött arbetet med 

att skapa ett internationellt nätverk (REBIO), om växtbioteknik för 33 länder i Latinamerika och Karibien. 

Utvecklingsländer får stöd från FAO för att kunna delta mer effektivt och jämlikt i internationell handel. 
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[slide 13]

Tack!


