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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.
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