
 
Marschera mot Monsanto 24 maj 
 
90 % av alla genetiskt modifierade organismer (GMO) och GM-utsäde tillverkas och ägs av den amerikanska 

kemikaliejätten Monsanto. De vill dock inte att vi konsumenter skall få veta när det finns GMO i vår mat. De  

är även medvetna om att många konsumenter runt om i världen är emot GMO i sin mat och grödor eftersom 

det finns en stark koppling mellan GMO och ökade hälsorisker, minskad biologisk mångfald, ökad 

användning av växtgifter och många andra miljöproblem. Monsantos plan går ut på att göra världens 

jordbruk och livsmedelsproduktion till ett stort genetiskt experiment. Men deras framgång har hittills varit 

mycket begränsad. Endast 1 % av världens jordbrukare använder GMO. Dessutom är 85 % av  

GM-grödorna koncentrerade till endast tre länder, USA, Argentina och Kanada. Hittills har fyra olika GM-

grödor (bomull, raps, soja och majs) odlats i kommersiell skala. I de flesta delar av världen vägrar stora 

livsmedelsföretag och återförsäljare att sälja GMO. Det finns också regeringar som förbjuder odling av GM-

grödor eller vägrar importera GMO. Som svar på ökande kritik har Monsanto försökt tona ner denna bild av 

företaget och i Enligt företagets årsrapport för 2007 "Tillväxt för en bättre värld" låter det nästan som om 

Monsanto skulle ha förvandlats till en välgörenhetsorganisation. Detta är bara en fasad. Det verkliga 

Monsanto är först och främst ute efter att tjäna pengar. Deras tydliga strategi är att göra världens jordbrukare 

beroende av deras patenterade utsäde, växtgifter och bekämpningsmedel. Lördagen den 24/5 sker den 3:e 

globala demonstrationen mot Monsanto och GMO i fler än 500 städer runt om i världen. 2013 hölls 

manifestationer i Stockholm, Göteborg, Växjö, Uppsala och Falkenberg. En av årets demonstrationer börjar 

vid Mynttorget i Stockholm kl. 14 och går till Humlegården. 

Visa omvärlden att du vill slippa GMO i din mat genom att demonstrera mot Monsanto och GMO! 
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