
 

Klimatet och maten – perspektiv från Syd och Nord 
Tid: 23 oktober kl 18.00-20.00 

Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Palmesalen plan 1 

 

Klimatförändringarna, vattentillgången och lokal och global politik påverkar både själva 
matproduktionen och hur vi förhåller oss till maten både i Nord och Syd, i storstäder och på 
landsbygden. Agroekologi och permakultur har blivit begrepp i fokus för en hållbar och klimatsmart 
produktion av livsmedel. Matsuveränitet och matsäkerhet är viktiga mål särskilt för 
matproducerande småbönder i Syd. Allt mera diskuteras detta även hos oss i Sverige. I storstäder och 
tätorter i Sverige pågår olika stadsodlingsprojekt, och på landsbygden ökar ekologiska odling och 
permakulturodlingar. Inom ramen för kampanjveckan MAKTEN ÖVER MATEN får vi lyssna på 
perspektiv och erfarenheter från Indien, Brasilien och Sverige i ett gemensamt panelsamtal. 

Medverkande: 

Ana Luiza Mereilles är expert från organisationen Centro Ecologico i södra Brasilien. De arbetar 
genom utveckling av alternativa jordbrukssystem med inriktning på ekologisk hållbarhet och social 
rättvisa. Agroekologi och stöd till organisering av familjejordbrukare är i fokus.  

Prashant Shinde är socionom och miljösakkunnig från organisationen Srushtidnyan från Mumbai, 
Indien. De arbetar utifrån ett klimatfokus för att utbilda elever och lärare i hållbarhetspraktiker, både 
i storstad och på landsbygden, och med odlare och familjer för att uppmuntra till klimatsmart och 
näringsrik mat. 

P M Mohan är ekonom och rådgivare från organisationen CIRHEP i Tamil Nadu, Indien. De arbetar 
utifrån ett fokus på organisering av bönder, och för att bevara och återskapa traditionella metoder 
och naturresurser.  

Jenny Salmson är utbildare och odlingsexpert från organisationen ODLA IHOP som har byggt upp en 
urban pedagogisk permakulturträdgård öppen för alla i Tantolunden i Stockholm. Har startat en 
folkhögskolekurs Odla lokalt - Förändra globalt. 

Samtalsledare: Linn Rabe, fil dr i miljövetenskap, tidigare programhandläggare på Framtidsjorden. 

Språk: engelska.  

Arrangörer: ABF Stockholm, Framtidsjorden, Klimataktion Stockholm, Vängruppen för CIRHEP, 
Vängruppen för Centro Ecologico. 

 

  


