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GMO till middag – du bestämmer 
 
Debatten om gentekniken i livsmedelsproduktionen är globalt omfattande. 
Märkligt nog är debatten ganska liten i Sverige, men det demonstreras 
ibland runt om i landet främst för ”GMO-fritt regionalt”. Se på sajten 
http://hejdagmo.se/
 
Men för att visa hur det ser ut i övriga Europa länkar vi upp till två stora 
viktiga samverkande organisationer. 
 

GMO-free Regions 
http://www.gmo-free-regions.org/

GENET - European NGO Network on Genetic 
Engineering 
http://www.genet-info.org/
 
Det är en imponerande verksamhet som sker ute i Europa och hade vi 
bara mera resurser skulle vi engagera oss ännu mera i detta viktiga 
opinionsarbete. Börja med att skaffa dekalen och du som följer frågan och 
är pigg på att skriva korta inslag är välkommen att höra av dig. Kan du 
också jobba med hemsidan, så kan vi lätt utöka rapporteringen på 
avsnittet GMO 

http://hejdagmo.se/
http://www.gmo-free-regions.org/
http://www.genet-info.org/


http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/genindex.html
 
Finns tillräckligt stöd ute bland medlemmarna kan vi också inleda 
samarbete med dessa två Europa-organisationer och bli aktivare för 
opinionsbildningen i Sverige, som ett viktigt led i den övergripande 
kampanjen ”Rädda vår Mat” 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/framtidensmat/folkupproret3.htm
 

Lantmännen saknar förklaring till gmo-majsen 

En av många skandaler med hopblandning av GMO-grödor och 
konventionella grödor upptäcktes i somras. Lantmännen fick in ett parti 
majs med 3,9 % GMO-majs och fodret har gått ut till svenska 
mjölkbönder. 
Hur många kommer ihåg detta nu? Nej det blåste över snabbt och några 
förklaringar kom aldrig. Men varför händer det gång på gång, att man 
blandar och alltid är det en olyckshändelse? Om man har allra minsta drag 
av konspirationstankar så är det lätt att tolka det som att man successivt 
ska trötta ut motståndet och vänja folk vid att ”det var ju inte så farligt”. 
Ingen dog! 
 
Men nu handlar det inte om att det skulle vara farligt att äta gmo-
inblandade råvaror. Det handlar om redlighet och maktkampen i världen 
över grödorna, bönderna och konsumenterna. Så länge man kan 
manipulera marknaden genom patent och därigenom skapa näst intill 
monopol, säger vi konsumenter nej till GMO. 
 
Skaffa vår skylt och visa på din shopping-kassse ”Nej tack till GMO”. För 
50:- får du stor dekal samt bidrar till kampanjen och planerad 
annonsering. Så här gör du: 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/genindex.html
 
Läs artikel i ATL om Lantmännens agerande och försök till försvar: 
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=54582&a= 
 
 
Tre fjärdedelar av de svenska grisuppfödarna vill inte 
använda GMO-soja 
 
Alltså majoriteten! I ett demokratiskt land borde det då vara så att 
majoriteten bestämmer och ingen ska avvika. Men den lilla klicken som 
bara tänker på foderkostnaderna drabbar nu alla de övriga och en skepsis 
sprider sig gentemot hela kåren av svenska grisuppfödare. Vi kan ju inte 
skilja på köttet i butikerna när vi ska ha våra kotletter eller de dyra 
filéerna.  
 

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/genindex.html
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/framtidensmat/folkupproret3.htm
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/genindex.html
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=54582&a


Prisskillnaden på foder beräknades till 5% i våras, vilket borde slå igenom 
som ungefär 2% på priset för grisen till slakteriet. Sen vet vi ju hur grova 
kalkylerna är och styrd prissättning i affärerna är. Då spelar inte dessa få 
% in över huvud taget. Men det är två olika aktörer här, bonden med sina 
foderkostnader som man ser i kronor per ton och vi på marknaden som 
ifrågasätter vad vi betalar för. En krona mer för kotletten är inget som 
avskräcker konsumenten om man vet att det är GMO-fritt i uppfödningen. 
 
ATL har gjort en intressant opinionsundersökning. Läs mera i artikeln i ATL 
Ekonomi styr valet av genmodifierat  
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=51029

 
 
Lokalgruppen i Göteborg – föredrag om GMO 
 
Torsdag den 12 november startar lokalgruppen KONSUMENT-FORUM i 
Göteborg sin föredragsserie, samtidigt som man har ett föreningsmöte 
och väljer sin första styrelse. 
I samarbete med studieförbundet SENSUS bjuder man in allmänheten till 
ett möte där följande tema behandlas: 
 
”VAD UTSÄTTER MAN OSS KONSUMENTER FÖR ?"   Bengt Ingerstam, 
ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, berör mängden av 
påverkansfaktorer, som t ex ny teknik i form av genmodifiering, 
nanoteknik, bestrålning och den kemiska utdrygningen med allsköns 
tillsatser men också ingredienser. Reklamen påverkar oss också, CODEX 
och regelverket, EUs vetenskapliga kommitté och ILSI som styrs av 
näringslivet och styr regelverk och näringsrekommendationer och 
samverkan mellan dessa och våra myndigheter. EUs fiskepolitik berörs i 
konsumentperspektiv och vårt behov av framtida livsmedelsförsörjning. 
Slutsats: det är vi konsumenter som sitter med NYCKELN, bara vrida om – 
i organiserad form tillsammans samt var och en. Vi är ju många! 
 
 ”ÄR GENMANIPULERAD MAT BRA FÖR NÅGON?” Anders Lunneryd, 
jordbrukare, engagerad i kampen mot GMO och väl insatt i hoten som 
utmanar både odlingen och bönderna, ger en skrämmande bild av 
framtiden om vi inte går samman och säger NEJ till det vi inte bett att få. 
 
Lokal: Selma Lagerlöfs torg 24, Göteborg  kl. 19:00 
 
Entré 40 kr för icke-medlem (info 0302-151 00) Förfriskningar serveras. 
 
 
 

http://www.atl.nu/Article.jsp?article=51029


"Folkhälsa och maten" 
Debatt i Stadshuset i Eskilstuna den 10 november kl 17-20 
 
Läkare, myndigheter och konsumenter debatterar. Bengt Ingerstam från 
Sveriges Konsumenter i Samverkan medverkar och bl a även Kostdoktorn 
Andreas Eenfeldt och representanter från Socialstyrelsen, 
Livsmedelsverket m fl. Undertemat är ”margarin eller smör”, så det är 
bäddat för vissa ”meningsskiljaktligheter” 
Se hela programmet: 
http://www.konsumentsamverkan.se/evenemang/Eskilstuna20091110.pdf
 
Arrangör Forum för uthållig utveckling: 
http://eskilstuna.se/templates/Page____201488.aspx
 
Under dagen den 10:e samlas medlemmar i Eskilstuna med omnejd till en träff 
för att bilda KONSUMENT-FORUM i Eskilstuna. Är du intresserad så ring Bengt på 
mobil nr 070-604 77 25 och sprid informationen om debatten. 
 
Finns de intresserade i Karlstad och omnejd så kan vi ses måndagen den 9, sen 
eftermiddag för att prata om bildandet av KONSUMENT-FORUM Karlstad. Ring 
mig för planering av plats och tid. 
 
 

VARSÅGOD OCH NJUT! 
Skriver Karin Ahlborg i Aftonbladet den 26 oktober, efter att WHO, 
Världshälsoorganisationen, har släppt en del nya forskningsrapporter och 
tycks vara på väg att omvärdera de gamla uppfattningarna om ”det farliga 
fettet”. Läs hennes artikel här: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/karinahlborg/article5884827.ab
 

 
 
Vi citerar Karin Ahlborg: ”Det är Världshälsoorganisationen som låtit utföra 
en gigantisk utvärdering av de studier som gjorts av fett och de olika 
fetternas påverkan på oss. 
Läs WHO-rapporten här: 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=Ausgabe&Au
sgabe=250361&ProduktNr=223977

http://www.konsumentsamverkan.se/evenemang/Eskilstuna20091110.pdf
http://eskilstuna.se/templates/Page____201488.aspx
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/karinahlborg/article5884827.ab
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=Ausgabe&Ausgabe=250361&ProduktNr=223977
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=Ausgabe&Ausgabe=250361&ProduktNr=223977


Väl magstarkt  
Jag förstår att man inte skriver om alla sina texter i ett huj och att man 
kanske vill fundera över hur man ska sätta ihop sina nya kostråd men att 
fullkomligt låtsas som om det regnar är väl magstarkt för en statlig 
myndighet som piskat upp oss sedan 70-talet med sin fettfobi”. Så långt 
Karin Ahlborg. Utvärdering sker på många håll och Livsmedelsverkets 
kommentarer kom så småningom: 
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/WHO-rapport-om-
fett-och-fettsyror/
Den verkar lite som att ”här är russinen ur kakan” och kommer säkert 
också att granskas av den stora skar forskare och professorer som 
ifrågasätter Livsmedelsverket i fettfrågan. 
Kostdoktorn.se har redan en kommentar ute på sin hemsida: 
http://www.kostdoktorn.se/varsagod-och-njut
 
 

 
”Svenskarna äter 17 kilo godis per person och år, mest i världen 
och dubbelt så mycket godis som genomsnittet för EU.”  
enligt en nyligen publicerad undersökning som redovisas i DN. 
 
http://www.dn.se/nyheter/svenskarna-ater-mest-godis-i-varlden-1.985315

Lämpliga åtgärder för att undvika att våra barn drabbas av övervikt och 
fetma samt diabetes är att kräva av våra skolor att eliminera tillgången i 
skolornas cafeterior och att föräldrarna håller koll på sina barn. Hotet mot 
våra barns framtida hälsa är för stort och allvarligt för att bara blunda. Läs  
Godisförbud i skolan hjälper barn hålla vikten 
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=31242&l=sv%60%22wsdep=130
samt avsnittet på vår hemsida: Debatten om socker 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/saker/sockerdebatt.htm
 
___________________________________________________________________________ 
 
Går du bort på middag och har en flaska vin med dig? Kostnad  c:a 100:- ! 
 
Ge i stället bort ett abonnemang på konsumenternas NYCKEL till bättre 
HÄLSA, EKONOMI och KLIMAT – kostnad 100:- för 6 månader 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/folkhalsoproblem/bjudkny.htm
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vill du läsa tidigare Nycklar (KNY) - klicka här: och sök sedan ”arkiv” (obs loggin) 
http://www.konsumentsamverkan.se/samlat.htm
 
 
Utgivare Sveriges Konsumenter i Samverkan, Box 88, 577 22 Hultsfred – 0495-498 34 
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