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Bästa Torbjörn Fagerström, Stefan Jansson, Sten Stymne och Jens Sundström, 
 
Tack för ert brev! En av framtidens stora utmaningar är den globala 
livsmedelsförsörjningen och ert arbete och engagemang i frågan är oerhört viktigt. 
Därför uppskattar jag en dialog i de här frågorna.  
 
Det kan verka märkligt att svenskt bistånd går till Internationella 
risforskningsinstitutets (IRRI) arbete att utveckla genmodifierade grödor och 
samtidigt går till att stödja organisationen MASIPAG som organiserar bönder för 
att utveckla alternativ till just dessa genmodifierade grödor – och till och med 
driva kampanj mot dem. Men det är faktiskt i linje med de uppdrag vi har från 
regeringen. 
 
Vi ska å ena sidan stödja modern forskning om växtförädling som en del i den 
strategi som styr forskningsstödet, men å andra sidan ska vi stödja småskaliga 
alternativ och framväxten av ett pluralistiskt och livskraftigt civilt samhälle som 
en del i den strategi som styr stödet till det civila samhället.  
 
Därför är det rimligt att vi stödjer både organisationen MASIPAG via 
Naturskyddsföreningen, och utveckling av det Gyllene riset via det globala 
forskningsinstitutet CGIAR och forskningsorganet IRRI.  
 
Såväl vi på Sida som Naturskyddsföreningen tar helt avstånd från vandaliseringen 
av forskningsfälten. Svenska biståndsmedel får inte användas för att organisera 
olagliga aktioner. Om en organisation som får stöd från Sida organiserar eller 
medverkar i olagliga aktioner omprövar vi det stödet. 
 
Vi har bett vår avtalspart Naturskyddsföreningen följa upp om MASIPAG har 
organiserat eller medverkat i den vandalisering som ägde rum i augusti 2013. Vi 
har också bett dem utreda om och i så fall hur MASIPAG har gett stöd till 
enskilda bönder i samband med vandaliseringen. Naturskyddsföreningen ska 
återkomma snarast med besked, därefter kommer vi ta ställning till fortsatt 
hantering. 
 
Det ingår i vårt uppdrag att stödja olika typer av växtförädling, både genom 
genetiskt modifierade grödor och genom lantbrukardriven lokal växtförädling. Vi 
menar att båda behövs för att trygga en hållbar livsmedelsförsörjning och för att 
säkerställa både biodiversitet och matsäkerhet på lång sikt. 
 
Vi ser fram emot en fortsatt dialog i dessa viktiga frågor. 
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Med vänliga hälsningar, 
 
 
Charlotte Petri Gornitzka 
Generaldirektör 
 


