
VARSÅGOD, TA MED DIG EN PLANTA HEM!  
Denna planta har planterats i solidaritet för världens  

småskaliga bönder som kämpar för rätten till att skydda och 
kontrollera den egna produktionen och konsumtionen av mat. 

Hoten mot småskaliga bönders levnadsvillkor är många.  
Den biologiska mångfalden försvinner i takt med att multi-

nationella företag patenterar fröer och påtvingar storskaliga 
industriella jordbruk. Vilket gör det svårare att spara och dela 

fröer samt bidrar till klimatförändring.    

Bördiga marker tas över av företag som odlar djurfoder,  
förnyelsebar energi eller grödor för export. Kvar blir bönder 

som tvingas flytta och odla på mindre bördiga jordar.  

Med denna planta så kräver Afrikagrupperna att Sverige ska 
arbeta för en förändring av världens matproduktionssystem. 
Vi måste sluta främja multinationella företags inflytande och 

istället börja lyssna på dem som odlar jorden samt stödja  
deras rätt till att skydda och kontrollera produktionen av  

hälsosam mat. 
 

Tänk på oss när du tar hand om denna planta! 
  

Var med och #Räddafröerna läs mer på  
www.afrikagrupperna.se  



Det småskaliga jordburket står för 70 
procent av den globala matproduktio-
nen och förser majoriteten av jordens 
befolkning med föda. Det som alltså 

föder 4,5-5,5 miljarder människor,  
använder sammanlagt mindre än 
25 procent av jordbruksmarken. 

Av världens bönder är 60-80 
procent kvinnor. Men det är 

sällan kvinnan som har brukan-
derätten, äger marken eller har 

kontroll över avkastningen.   

Majoriteten av naturresurser, som 
mark och fröer, kontrolleras idag av 
multinationella företag. Detta har 

resulterat i ett monopol på både frön 
och livsmedelsproduktionssystem - 

ett fåtal företag bestämmer vilka  
fröer som ska säljas och priset på 

dem. 

Matsuveränitet handlar om rätten 
till och kontrollen över den egna 
produktionen och konsumtionen 
av hälsosam mat. Matsuveränitet 

bygger på agroekologiska och 
hållbara metoder som gynnar 

både människa och planet.

MATSUVERÄNITET

KVINNLIGA BÖNDER

SMÅSKALIGT JORDBRUK

MONOPOL

LÄS MER om fröfrågan och 
matsuveränitet i våra rapporter: 

”Fröer - en fråga om frihet och 
försörjning” samt ”Kvinnliga  

småskaliga bönder - beskyddare 
av fröer, mat och mark”.  



AFRIKAGRUPPERNAS VISION - EN RÄTTVIS VÄRLD
Afrikagrupperna är en medlemsbaserad solidaritets-

organisation. Det innebär att vi ser världen som en  
helhet, att politiska och ekonomiska beslut i Sverige och  

Europa påverkar utvecklingen i södra Afrika. Vi måste alla ta 
gemensamt ansvar för den utveckling vi vill se. 

Afrikagrupperna bedriver inga egna projekt utan  
samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambi-

que, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe.  
Vi  stöttar även kampen  för ett fritt Västsahara, Afrikas  

sista koloni. Trots att våra partnerländer är rika på  
naturresurser lever majoriteten av befolkningen i fattigdom. 

En provocerande orättvisa! 

I Sverige och i EU är vi aktiva i kampanjer och  
påverkansarbete, exempelvis för ansvarsfulla investeringar.  

Vi kräver att EU och andra aktörer slutar finansiera  
multinationella företags övertagande av land och att  

investeringar istället används till att stödja matsuveränitet. 
Allt detta bidrar våra medlemmar till, och vi vill gärna bli fler.  

 
Välkommen!

 
 

www.afrikagrupperna.se/engagera-dig



Bli medlem nu!  
Ju fler vi är, desto starkare  
blir vår röst. Swisha 240 kr  
med hjälp av QR-koden  
härintill för att bli medlem.  
 
Mejla gärna dina  
kontaktuppgifter till  
medlem@afrikagrupperna.se 

PG 90 03 37-7 
www.afrikagrupperna.se


