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Den tilltagande medvetenheten om det mångfasetterade hot som klimatförändringen innebär har haft en
del oanade konsekvenser i rika industriländer. En av
dem är de nya betydelser som tillmäts matsvinnet som
fenomen. I och för sig är detta helt förståeligt eftersom industriländerna inte bara toppar statistiken över
mängden matavfall som produceras i världen utan vi
har också den längsta historien av allmänt överflöd, vilket bl.a. kommer till uttryck i form av dignande matbord.

Matsvinnets narrativ

Matsvinnets
olidliga normalitet
Om hunger, överflöd och makt
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Tidigare, dvs. tidsperioden från slutet av 1800-talet fram
till senaste årtionden, har uppfattningar om matsvinn
vanligtvis beledsagats av två typer av narrativ eller argumentation. Från och med slutet av 1800-talet och
åtminstone fram till 1980-talet användes matsvinn,
först i Storbritannien men sedan också på andra håll,
som ett slags enkel didaktisk moralism för att få barn
men även vuxna att vara tacksamma för den mat de
hade och tänka på människor, speciellt barn som gick
hungriga – först i Indien, sedan Kina och till slut ”Afrika”. Senast från och med 1970-talet uppmärksammar
man matsvinn även för att understryka skärpan i olika
etiskt och (befolknings)politiskt laddade argument som
med hjälp av statistik över livsmedelsproduktionen i
världen vill påvisa att ingen människa skulle behöva
gå hungrig om den tillgängliga maten fördelades på
ett mer rättvist sätt.
Att klimatförändringen har gjort entré i olika diskurser
har dock inneburit att matsvinnet, som enligt uppskattningar årligen uppgår till 1,3 miljarder ton bortkastade
livsmedel eller en tredjedel av all mat som produceras
i världen, också börjat granskas kritiskt genom dess
enorma inverkan på miljön i allmänhet och klimatet i
synnerhet. Bra så eftersom svinnets
proportioner är väldiga även på individnivå: i Europa och Nordamerika
Kampen mot matsvinnet anses vara en viktig
är det årliga matsvinnet 280 –300 kg
per capita medan det är 120 –170 kg i
aspekt av de omställningar som krävs för att mota
Sydasien och i Afrika söder om Sahara. Jag välkomnar således varmt de
klimatförändringarna. Upplysningskampanjer
olika initiativ och kampanjer i västvärlden som strävar efter att minska
om hur man motverkar matsvinn är dock
på den kolossala mängd mat som
kastas bort såväl i hushållen som
inte tillräckliga för att komma till rätta med
inom detaljhandeln och restaurangbranschen. Typiskt för västvärlden är
problemen, menar Johan Ehrstedt, som vidgar
nämligen att livsmedel kastas bort
mestadels i slutet av matkedjan medklimatproblematiken till att handla både om
an den klart största delen av svinnet i
länder med låg inkomstnivå däremot
matsvinn och svält.
uppstår redan på gårdar, dvs. i början
av matkedjan till följd av bristfälliga
skördemetoder och behandlingssätt,
lagringsproblem samt skadedjur och
-insekter. Som det ser ut nu tycks matsvinn i allmänhet
betraktas som en klimatfråga som ska tacklas med
upplysande kampanjer för konsumenter, genom mer
holistisk planering och ekonomisk rationalitet i de offentliga och privata sektorerna. Men i så fall förbises vissa faktorer som bör lösas om man menar allvar med att
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tackla klimatkrisen. Hit hör hunger, klimaträttvisa och
slösande produktion av skadliga livsmedel i en värld
präglad av djup ojämlikhet såväl globalt som lokalt.

Klimatförändringarna drabbar de redan utsatta
Klimatförändringen är ingen neutral utjämnare som
drabbar alla lika. Alla människor har inte heller samma förutsättningar att anpassa sig till de förändringar
som den redan pågående klimatkrisen för med sig. Den
grupp som redan är speciellt utsatt för klimatförändringens härjningar är de över 820 miljoner fattiga och
marginaliserade människor som i dagsläget lider av
endemisk hunger och undernäring. Anmärkningsvärt
nog har ”hungerstatistiken” varit föremål för grundad
kritik främst p.g.a. att den kaloribaserade ”hungergränsen” motsvarar minimikraven för ett stillasittande levnadssätt medan de fattiga i världen oftast har fysiskt
tunga arbeten. Beroende på justeringen av kriterierna
skulle antalet hungriga också kunna vara mellan 1,3
och över 2 miljarder.

Hunger är redan i dagsläget ett mycket
större och allvarligare problem i
världen än dess mer (ö)kända tvilling
hungersnöd.
Dessa människor, varav de flesta är bosatta i det globala syd, hör till samhällets bottenskikt i sina respektive hemländer och dessa länder råkar även vara sämst
rustade att förebygga och proaktivt palla för klimatförändringens negativa inverkan i form av torka, översvämningar, förstörda skördar etc. Det djupt orättvisa
är att dessa länder har stått och står fortfarande för en
anspråkslös andel av de växthusgaser som driver på
klimatförändringen. De fattiga i världen utesluts från
klimatkampen trots att de kommer att lida mest av
klimatförändringen.

den jämförs med hungersnödens förment sporadiska
och tidsmässigt avgränsade karaktär, gör dessutom att
den är allt annat än spektakulär eller intressant. Rent
begreppsligt är den största skillnaden mellan hunger
och hungersnöd att där den förra betraktas som något
beklagansvärt men normalt betraktas den senare som
någon sorts avvikelse eller anomali. Ovannämnda syn
uttrycks ofta på ett schizofrent sätt: det går att ”bekämpa” hungersnöd genom att donera pengar eller
dylikt, om man så vill, men detsamma gäller inte för
hungerns del – den tycks bara existera. Gemensamt för
dessa synsätt är att de återspeglar en naturalisering av
bägge fenomen på ett sätt som gör det mycket svårt att
förstå dem och vår egen roll i denna tingens ordning
som kantas av klimatförändringen.

Hungersnödens vinnare och förlorare
Jag hävdar att hunger och klimatförändring har mer
gemensamt än vad man vid första anblicken skulle tro.
På samma sätt som klimatförändringen existerar inte
heller hungern i ett vakuum. Den har alltid en historia
och de som lider av hunger är inte den enda parten
i dramat. I en klassisk artikel från år 1985 skrev den
indiska antropologen och aktivisten Amrita Rangasami
att hungersnöd är en socioekonomisk process som inte
går att förstå om man stirrar sig blind på offren. Hon
hävdade att hungersnöd alltid producerar både vinnare
och förlorare. Med detta åsyftade hon att de som drabbas av hungersnöd under processens gång blir av med
ytterligare produktiva resurser som de eventuellt äger
och att dessa resurser vanligtvis tillfaller de bemedlade
medlemmarna i det krisdrabbade samhället, som köper
dessa resurser för en spottstyver. Hungersnöd handlar alltså också om makt och intressen och är därmed
väsentligen politisk till sin karaktär. Hennes tes är allt
annat än kontroversiell eftersom den har verifierats på
olika håll i världen i samband med hungerkriser och den
utgör en av grundstenarna i den hungersnödsforskning
som har vuxit fram under de senaste årtiondena.

Hungersnöd handlar alltså också om

Hunger och hungersnöd

makt och intressen och är därmed

Hunger är redan i dagsläget ett mycket större och all
varligare problem i världen än dess mer (ö)kända tvilling
hungersnöd. Det förstnämnda skapar dock inte rubriker
(i västerländska massmedier) på samma sätt som hotande eller aktuella fall av hungersnöd t.ex. i Jemen. Eftersom allvarliga och katastrofala fall av hungersnöd under
senaste årtionden har blivit mer sällsynta och mycket
mindre dödliga är den mycket ojämnt synligheten hos
dessa två nära besläktade fenomen ännu mer slående.
Det finns flera orsaker till denna prioritetsordning. varav
jag vill lyfta fram några som är särskilt relevanta för den
här artikeln.

väsentligen politisk till sin karaktär.

Hunger är ett massivt fenomen, oftast i fjärran länder,
som drabbar främmande människogrupper, och därför är den svår att gestalta och förstå för människor
som inte har någon erfarenhet av att hungra ofrivilligt.
Hungerns grått formlösa vardaglighet, i synnerhet då

Rangasamis idéer går också att applicera på hunger och
klimatförändring av den enkla orsaken att hunger och
överflöd är sammanflätade på ett överraskande sätt i
det sammanlänkade globala systemet som produktionen av livsmedel utgör. Dess frukter tillfaller främst de
som har köpkraft på den globala marknaden.

Ojämnt fördelad köttkonsumtion
Ett sätt att exemplifiera denna snedvridna ekvation och
dess betydelse för matsvinn och hunger är konsum
tionen av kött. Den argentinske journalisten och författaren Martin Caparrós har sagt att kött är den perfekta
metaforen för ojämlikhet. Att kunna äta kött är och
har varit en lyx. Det är köttproduktionens volym samt
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köttets status som har förändrats. Före 1900-talet var
en daglig konsumtion av kött möjlig enbart för små
elitgrupper i samhället. Under efterkrigstiden har dock
såväl produktionen av kött som antalet människor som
äter mycket kött skjutit i höjden. Köttproduktionen i
världen nästan femdubblades från det tidiga 1960-talets 70 miljoner ton fram till 330 miljoner ton år 2017. I
Finland steg konsumtionen av kött under samma tidsperiod från 32 kilo per capita och år till 81 kilo. Numera

För att komma åt problemet med
matsvinn och dess förhållande till
klimatförändringen bör matsvinn
omdefinieras
är daglig konsumtion av kött en självskriven del av livet
för hundratals miljoner människor i världen. Konsumtionen är dock ytterst ojämnt fördelad eftersom det
är främst invånare i västländer, och på sistone även i
växande ekonomier som Kina och Brasilien, som glufsar
i sig lejonparten av allt kött som produceras. En mycket
stor majoritet äter betydligt mindre mängder kött, med
länder som Bangladesh, Indien, Rwanda och Etiopien
befinner sig i toppen av statistiken över den lägsta konsumtionen, med mindre än 10 kg kött per capita.
Denna diskrepans i konsumtionen av kött kan varken
viftas bort med förklaringar som ”kulturella skillnader”
eller rättfärdigas som en privat angelägenhet som inte
angår andra. Köttätandet är inget annat än en maktmarkering av de privilegierade gentemot de marginaliserade. I Bangladesh, som i slutet av förra årtiondet sades
vara världens ”mest vegetariska land” p.g.a. sin årliga
köttkonsumtion på 4 kg per capita, har kött mycket hög
status. En klar majoritet av bangladeshier är dock de
facto mer eller mindre vegetarianer eftersom de inte
har råd att konsumera kött förutom eventuellt under
någon högtid. Eftersom Bangladesh är ett utpräglat
klassamhälle med mycket djupa inkomstklyftor innebär det att de överordnade samhällsklasserna står för
en oproportionerlig andel av landets köttkonsumtion.
Samma mönster återfinns på global nivå och har allvarliga konsekvenser för hela planeten.

Omdefiniera matsvinn!
När allt kommer omkring är det ingen vits att definiera matsvinn och slöseri med livsmedel endast som
de livsmedel vi kastar bort. Man kommer ingenstans
med en så facil definition i en tidsperiod med pågående klimatkatastrof. För att komma åt problemet med
matsvinn och dess förhållande till klimatförändringen
bör matsvinn omdefinieras så att definitionen också
innefattar resursintensiva livsmedel vars produktion
präglas av långtgående slöseri och ineffektivitet. Industriell produktion av kött kan fungera som främsta
och värsta exempel. Denna typ av produktion är inget
annat än slöseri i gigantisk skala vars kolfotavtryck är
katastrofalt, vattenkonsumtionen gigantisk och som ett
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sätt att producera mat är kött den klart minst effektiva. I
synnerhet det sistnämnda kan inte inskärpas för mycket:
produktionen av kött per kvadratkilometer jordbruks
mark är vanligtvis vansinnigt oekonomisk jämfört med
om samma markyta användes för produktionen av växtproteiner eller ens andra animaliska livsmedel som ägg.
Det går inte heller att tala om ”nationella” jordbrukssystem som om de inte ingick i det globala systemet. På
grund av att köttekonomin är så resursintensiv känner
den inte heller nationella gränser – bara det ”inhemska”
kött som produceras i Finland är beroende av import
av foder och olja.
Som globalt fenomen är den uppsvullna köttekonomin
helt ohållbar både etiskt och rent matematiskt. I vår
ändliga värld är det inte möjligt för alla människor att
konsumera liknande mängder köttprodukter som man
gör inte bara i köttkonsumtionens förlovade land USA
utan även i andra västländer som Italien och Finland.
Världen räcker inte till. Trots det skulle mången köttätare som uppfyller de statistiska kriterierna säkert inte
se sig som särskilt välbeställda utan överlag normal,
en helt vanlig människa. Köttätandet i länder där konsumtionen är skyhög kännetecknas därför av ett slags
slösande konsumtion som kännetecknar privilegierade
människogruppers vardag även i andra avseenden, som
t.ex. är fallet med privatbilismen.
Dessvärre utgör denna normalitet ett av de allvarligaste
hindren för en meningsfull och effektiv bekämpning av
klimatförändringen. Så länge som offentliga diskussioner och åtgärdsprogram som fokuserar på matsvinn
handlar bara om livsmedel som slutprodukter och
utesluter resursintensiteten i deras respektive produktionsprocesser kommer man inte åt problemets kärna.
Matsvinn är i likhet med hunger bara ett symtom på ett
dysfunktionellt och djupt ojämlikt system som bygger
på slöseri i enorma proportioner. De negativa konsekvenser som detta slöseri ger upphov till är så gott som
osynliga för den välmående minoriteten som systemet
tjänar men de är ytterst påtagliga och kroppsligen kännbara för de många hungrande.
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