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Kan genmodifierade (GM) grödor minska svälten i tredje världen? 

Klara Jacobson  

Ett hett debattämne är frågan huruvida genmodifierade (GM) grödor kan minska svälten i tredje 
världen. Förespråkare för idén hoppas på att växter med t.ex. ökat näringsinnehåll, ökad 
motståndskraft mot sjukdomar, skadedjur eller torka ska kunna öka matproduktionen tillräckligt för 
att mätta alla hungriga, minska näringsbristen och samtidigt ge fler arbetstillfällen. Motståndare till 
idén anser emellertid att riskerna med att sprida GM organismer (GMO) i naturen är för stora. 
Dessutom anser kritiker att svält är ett politiskt problem eftersom det totalt sett finns tillräckligt med 
mat i världen för att mätta alla. En litteraturstudie i ämnet tillsammans med en analys av de 
konsulterade debattörernas utbildning och finansiella anknytning har genomförts i ett försök att ge 
en överblick över situationen.  
Nästan all GM forskning görs av privata företag och debattörer är eniga om att ett måste för att den 
nya tekniken ska kunna hjälpa utvecklingsländerna är att statlig forskning på området blir bättre. 
Privata företag har i dag de flesta kunniga forskarna på området. Kritiker ser detta som ett skäl till 
varför GM-grödor inte kan hjälpa u-länderna. De privata företagen vill ju tjäna pengar, inte jobba 
med välgörenhet. Ur en positiv synvinkel är privat-statligt samarbete lösningen på problemet. 
Eftersom diskussionen om huruvida GM-grödor kan minska svälten i tredje världen spänner över 
flera kunskapsområden, är det viktigt att forskare med kunskap i olika ämnen samarbetar. 
Forskningsmöjligheterna måste även förbättras i tredje världen. Samarbete med den lokala 
befolkningen är nödvändig för att de nya grödorna ska accepteras, och lokalt anpassade växter bör 
användas.  
Biologer som arbetar laborativt tycks oftare vara positiva till användandet av GM-grödor i tredje 
världen än de som arbetar i fält. Denna skillnad kvarstår då endast biologer med neutral arbetsgivare 
analyseras. De som har positiva eller negativa arbetsgivare delar nästan uteslutande sin 
arbetsgivares ståndpunkt. Biologer som arbetar laborativt kan tros vara mer positiva eftersom de 
ofta arbetar med att utveckla GM-tekniken medan biologer som arbetar i fält oftare studerar 
riskerna. Enligt författaranalysen finns det trots den polariserade debatten många neutrala 
debattörer.  
De ekologiska riskerna med att odla GM-grödor är många och i nuläget ligger riskforskningen långt 
efter utvecklingen av GMO. Alla vill dock inte acceptera de ekologiska riskerna. När två forskare 
vid University of California Berkely påstod att gener hade spritt sig från GM-majs till lantraser i 
Mexiko ansåg flera kritiska forskare att studien inte var korrekt utförd och att resultatet var 
opålitligt. En oberoende studie visade senare på samma resultat och många av de kritiska rösterna 
visade sig ha kommit från forskare anställda av bioteknikindustrin.  
För att kunna fastslå vikten av genteknik för utvecklingen i tredje världen måste ett seriöst 
samarbete mellan nord och syd etableras där politik lämnas utanför. Även om GM-tekniken har till 
synes ekonomiska och produktionsmässiga fördelar framför konventionella metoder så måste de 
biologiska riskerna sättas i första rummet. Om GM-grödor används som en snabb nödlösning på 
svältproblemet finns risken att utvecklingsländerna efter en kort tids uppsving faller i ännu större 
fattigdom p.g.a. det förstörda ekosystemet. Vi riskerar att förstöra värdefull natur och därmed 
drastiskt minska chanserna för att nå en långsiktigt hållbar lösning.  
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Abstract in English  
An ongoing debate considers the role that GM-crops can play in reducing under nourishment in the 
developing world. Most GM-crops are grown in the USA and Canada and the modifications are not 
currently aimed at third world agriculture. Developing countries commonly have major problems 
with soil degradation, fluctuations in rainfall and much greater economic polarisation than 
developing countries. With these differences in mind, GM- crops with traits such as increased 
nutrition, increased yield potential or increased resistance against various environmental stresses 
such as drought or salinity might successfully improve third world agriculture and boost the 
economy and the well being of many people. To a certain extent this can also be done by 
conventional techniques. Critics of the technology claim that a redistribution of wealth rather than 
introducing GM-crops is what is needed to improve the standard of third world living.  
Before GM- crops are introduced, laws regulating their use have to be in place and institutions need 
to be established for monitoring release and spread of the crops and for enforcing laws. Third world 
countries are in great need of institutional development and more resources have to go into 
improving third world Research and Development (R&D). Co-operation with the local community 
is essential for success, as is focusing on traditional varieties adapted to the local environmental 
conditions.  
The GM-debate is multidisciplinary and to enable an accurate evaluation of the potential of and 
risks with GM-crops it is important that academics co-operate over the borders. A problem is that 
most research is done by the private sector that is biased in the issue. More public research is 
necessary and many argue that a public-private co-operation is essential since most of the 
knowledge in the area is locked in the big biotechnology companies. An analysis of the academic 
and employment backgrounds of referenced authors concluded that proponents and critics exist in 
all academic areas, but that if the employer is positive or negative the author is highly likely to 
share the employer’s view. There is however no shortage of neutral references on the subject. The 
majority of proponents were larger amongst authors with a laboratory based biological background. 
Lab. based research is more commonly sponsored by the biotechnology industry and laboratory 
based biologists more commonly focus their research on the potentials of the technology. The field-
based biologists tend to study the risks to a greater extent and were found to be slightly more critical 
than positive.  
Critical voices argue that the potential and established environmental consequences are too big to 
risk the release of GM-crops. Risk assessment is currently lagging behind advancement in the 
technology. GM-plants affect organisms interacting with them and if spread outside the field 
occurs, the organism or its genes might destabilise the ecosystem and outcompete traditional 
varieties. Many risks with GM crops are similar to the risks with novel conventional crop varieties 
but GM-varieties with increased resistance against environmental stresses may be more potent to 
invade natural ecosystems than most conventional varieties. Some within-genome effects 
discovered in GM-crops are not yet understood to a satisfactory level. If the release of GM-crops 
results in environmental degradation, third world development will be undermined rather than 
promoted.  
As a conclusion, GM-crops may have great potential to improve farming, but since the third world 
needs urgent help and has no time to wait for the development of proper risk assessment, other 
farming improvement methods are currently more appropriate.  


