
 
 

Vi har inte bett om den. 
 
• Gentekniken hotar vår demokrati.   
• Forskarna har gått för långt, i tysthet.   
• Lagstiftningen är tagen på sängen.   
• Makten över maten är nu ett verkligt hot.   
 
Vi vill inte att Monsanto i USA och andra transnationella jättar:   
 
• ska kunna få monopol på världens viktigaste utsäden!  
• ska kunna få makt över världens matförsörjning!   
• ska kunna ta patent på liv!   
• ska kunna göra världens bönder till sina slavar!  
 
Ingen vågar ge bindande garantier för framtiden, säkerhetsriskerna för hälsa o miljö 
skrämmer! Om inte gen-maten fullt ut och tydligt märks, elimineras valfriheten och blir ett 
hot emot demokratin! Vi kräver att få veta vad vi köper, betalar och äter!  
  
Vi kräver vår demokratiska rätt att själva få välja vad vi köper! 

 
Denna annons är betald av arga och indignerade, 

medvetna konsumenter som nu annonserar för att synas och höras. 
Hjälp oss att fortsätta annonskampanjen för att våra krav ska synas. 

 
Var med och RÖSTA, synas och höras, genom att skicka in 50:- (eller mer) på 

pg 638 20 78-1 till Konsumenter i Samverkan, 
eller skicka en 50-lapp i ett kuvert. Uppge ditt namn och adress, 

så får du ett faktablad och en dekal som bekräftelse. 
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Rikskansli: Box 88   577 22 Hultsfred 
Telefon: 0495 49834 Fax: 0495 49835 
E-post: info@konsumentsamverkan.se 

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se 
Postgiro: 638 20 78-1 Organisationsnummer: 833200-7569 



Var med och rösta på ett nytt sätt! 
 
Som medborgare har du rätt att rösta på vilka politiker du vill ha in i riksdagen för att 
styra Sverige. Du får valsedlar i din hand och får välja vilken du vill använda. Som 
konsument röstar du varje dag med dina pengar när du köper varor. Du bestämmer 
vad som ska produceras och vem som ska fä belöningen, dina pengar. Men det finns 
en tredje väg som vi kan göra vår röst hörd på. 
 

Vi konsumenter kan börja annonsera 
 
Vi gör nu första satsningen på ”konsumentinformation”. Det är ett debattinlägg om 
genmaten, som övervägande delen av oss inte vill ha. 
 
Ingen vill  bli påtvingade en teknisk utveckling där några få stora multinationella 
företag får monopol och bara ser kortsiktigt till sina vinster, utan att ge oss 
konsumenter produkter som vi  har glädje och nytta av.  Nu försöker man, med 
odemokratiska metoder, tvinga oss att acceptera den genmanipulerade maten! Man 
vill inte ens märka den!   
 
Därför har vi tagit fram ett förslag till annons. Alla kan vara med nu och göra denna 
annonskampanj möjlig genom att bidra ekonomiskt. Förslaget till annonsen kan du 
läsa separat. Du skickar ditt ekonomiska bidrag för annonskampanjen till pg 638 20 
78-1 - Sveriges Konsumenter i Samverkan. Så snart vi har pengar i fonden publicerar 
vi annonsen i något intressant medium. Den har redan förekommit i Miljömagasinet. 
 
Skickar du 50:- eller mer får du dekalen med texten ”GENMAT - Nej tack!” samt ett 
informationsmaterial. Dekalen kan du se på vår hemsida, under 
http://www.konsumentsamverkan.se . Klicka vidare till Kampanjer och 
Genteknik, där kan du läsa mera om hela problemet med genmodifieringen av våra 
livsmedel.  
 

Var med och RÖSTA NU ! 
                                                                      �
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en fristående konsumentorganisation med enskilda medlemmar,  
organisationer och lokalgrupper samt utan bindningar till handel,  

producenter eller politiska partier 
 

Rikskansli: Box 88, 577 22 Hultsfred. 
Tel: 0495-498 34, Fax: 0495-498 35 

Postgiro: 638 20 78-1 
 



Vad är då genteknik? 
 
All vår mat innehåller gener, alltså DNA, liksom vi själva. Människan 
har i alla tider "förädlat" växter för att få dem bättre och för att få 
högre avkastning. Men det har skett på naturens egna villkor, d v s 
genom att utnyttja växternas egna inneboende gener. Nu har forskare 
hittat en ny väg att manipulera dessa gener genom att ta arvsanlag från 
andra varelser, t o m djur och människor och tvinga in i DNA:t med 
hjälp av virus. Man "smittar in" nya arvsanlag i genmaten. I vissa fall 
manipuleras bakterier för att skapa resistens mot bekämpningsmedel, 
som sedan förs in i arvsmassan för att påverka växterna att tåla 
bekämpningsmedel.  
 
Ofta är det samma företag som genmanipulerar och som tillverkar de 
bekämpningsmedel som bönderna tvingas använda. Man  har hittills 
manipulerat växter för att tåla bekämpningsmedel men också 
manipulerat in förmågan att växten själv ska producera gifter som 
dödar angripande insekter. Genteknik har alltså inte gått ut på att ge 
oss konsumenter bättre, säkrare, smakrikare eller vitaminrikare 
livsmedel. Nu har man upptäckt sitt misstag och utlovar att denna 
utveckling ska komma. Tror vi på det? 
 
Forskarnas iver att hitta på nya saker har gått över gränsen. Lockelsen 
att kunna ta patent på s k promotorer, enskilda celler, och nya växter 
har varit för stor. Patent på liv leder till att man kan styra 
utvecklingen och tjäna mera pengar och få starkare marknadsställning, 
men i gengäld är mångfalden hotad. Med genteknik går det så fort att 
kontrollen tappas för alltid. 
 
Denna utveckling anser vi inom Sveriges Konsumenter i Samverkan 
är oacceptabel och olycklig. Riskerna för hälsa och miljö är inte 
obefintliga och vi vill inte ta dessa risker när vi inte ser några fördelar 
för oss konsumenter, men klart inser risken att makten över maten 
för alltid hamnar hos stora transnationella företag. Därför säger vi Nej 
tack till genmat. 
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består av följande organisationer med styrelseplats: 
����

Frihet till hälsa 
Unga Allergiker 

Konsument-Forum 
Frisksportförbundet 

Förbundet Djurens rätt 
Enzymen Levande Föda 
Framtiden i våra händer 

Biodynamiska Föreningen 
Veganföreningen i Sverige 
Svenska Demeterförbundet 

Centrum för Ekologisk Teknik 
Miljöförbundet Jordens Vänner 
Riksförbundet Hälsofrämjandet 

Svenska Vegetariska Föreningen 
Svenska Bankkunders Riksförbund 

Stockholmsföreningen för Ekologisk Teknik 
 

samt 
stödorganisationer: 

 
Ekobanken  
JAK Banken 

Nordiska Sparlån 
Förbundet Sveriges Småbrukare 

Familjejordbrukarnas Riksförbund 
Föreningen Patienternas Rättigheter 

 KAM, Kommittén för Alternativ Medicin 
 

samt: 
Lokala grupper och enskilda medlemmar 
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Box 88, 577 22  HULTSFRED 
Tel   0495-49 834    Fax  0495-49 835 

epost  info@konsumentsamverkan.se 
http://www.konsumentsamverkan.se 

Postgiro: 638 20 78-1 


