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GLOBALT PERSPEKTIV
ARTIKLAR, RAPPORTER OCH DOKUMENT OM GLOBALA FRÅGOR

World Economic Forums ”Great Reset”-
plan (’den stora återhämtningen’) gynnar 

den dominerande livsmedelsindustrin 
 
 

av Jeremy Loffredo
 

“Den stora återhämtningen handlar om att underhålla och 
bemyndiga en företagsutsugningsmaskin och privat ägande 
av livet.”
                                                                Vandana Shiva

Enligt WEFs grundare och verkställande ordförande, Klaus 
Schwab, styrs forumet av målet att positionera “privata 
företag som samhällsförvaltare” för att “ta itu med sociala 
och miljömässiga utmaningar.” 
 I juli publicerade Schwab en 195-sidig bok, 
“COVID-19: The Great Reset”, där han utmanade 
branschledare och beslutsfattare att “nyttja pandemin genom 
att inte låta krisen gå till spillo.” 
 Tidskriften TIME (vars ägare Marc Benioff är 
styrelseledamot i WEF) samarbetade nyligen med WEF 
för att täcka The Great Reset och för att ge en “hint på hur 
COVID-19-pandemin ger en unik möjlighet att förändra vårt 
sätt att leva.”
 The Great Reset är tänkt att vara allomfattande. 
Dess partnerorganisationer inkluderar de största aktörerna 
inom datainsamling, telekommunikation, vapentillverkning, 
finans, läkemedel, bioteknik och livsmedelsindustrin.
 WEFS planer för “The Great Reset” om livsmedel 
och jordbruk inkluderar projekt och strategiska partnerskap, 

 

 

 

laboratorietillverkade proteiner och läkemedel och industri-
ella kemikalier som hållbara lösningar på livsmedels- och 
hälsoproblem.
 Exempelvis har WEF marknadsfört och samarbetat 
med en organisation som heter EAT Forum. EAT Forum 
beskriver sig själv som ett “Davos för mat” som planerar 
att “tillföra mervärde till näringslivet” och att “sätta den 
politiska agendan.” 
 EAT samgrundades av Wellcome Trust, en orga-
nisation som bildats med medel från GlaxoSmithKline 
och som fortfarande har ett strategiskt partnerskap med 
läkemedelsproducenten. EAT samarbetar med närmare 
40 stadsledningar i Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, 
Sydamerika och Australien. Organisationen bistår också FNs 
barnfond (UNICEF) i “skapandet av nya kostriktlinjer” och 
initiativ för hållbar utveckling. 
 Enligt Federic Leroy, professor i livsmedels-
vetenskap och bioteknik vid universitetet i Bryssel, 
samverkar EAT-nätverket nära med några av de största 
köttimitationsföretagen, inklusive Impossible Foods och 
andra bioteknikföretag, som syftar till att ersätta hälsosamma 
näringsrika livsmedel med genetiskt modifierade labora-
torieskapelser. “De ramar in det som hälsosamt och 
hållbart, vilket det naturligtvis inte är heller”, berättade 
Leroy för The Defender.
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The Great Reset (“Den Stora Återhämtningen”) är arbetsnamnet på en plan för att omvandla den 
globala livsmedels- och jordbruksindustrin och den mänskliga kosten. Initiativtagare är Klaus Schwab, 
nationalekonom och grundare av och styrelseordförande i Davos World Economic Forum. Samarbete sker 
bl a med datorpionjären och filantropen Bill Gates. Klaus Schwabs idéer presenteras i boken Covid-19: 
The Great Reset som han skrivit tillsammans med den franske ekonomen Thierry Malleret.  
 Frågan är vem/vilka som i huvudsak gynnas av The Great Reset, bolagen eller människorna. 
Kritikerna är många, inte minst den internationellt kända indiska forskaren, människorättsaktivisten och 
Right Livelihood Award-pristagaren Vandana Shiva.
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 Impossible Foods  samfinansierades ursprungligen 
av Google, Jeff Bezos och Bill Gates. Nyliga laboratorieresultat 
visade att företagets imiterade kött innehöll glyfosatnivåer 
11 gånger högre än dess närmaste konkurrent.
 EATs största initiativ går under namnet FReSH, 
vilket organisationen beskriver som ett försök att driva 
omvandlingen av livsmedelssystemet. Projektets partners 
inkluderar Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever och till och 
med teknikjätten Google.
 ”Företag som Unilever och Bayer och andra 
läkemedelsföretag är redan kemiska processorer - så många 
av dessa företag är mycket väl positionerade för att dra 
nytta av denna nya livsmedelsverksamhet som kretsar kring 
bearbetning av kemikalier och extrakt som behövs för att 
producera dessa laboratorietillverkade livsmedel globalt”, 
säger Leroy.
 I Schwabs bok diskuterar han hur bioteknik och 
genetiskt modifierad mat bör bli en central pelare för att 
reparera globala problem med livsmedelsbrist, frågor som 
COVID har avslöjat och förvärrat.
 Han skriver “global livsmedelssäkerhet kommer 
bara att uppnås om reglerna för genetiskt modifierade 
livsmedel är anpassade för att återspegla verkligheten att 
genredigering erbjuder en exakt, effektiv och säker metod 
för att förbättra grödor.” 
 EAT utvecklade det som det hänvisar till som 
“den jordiska hälsodieten”, vilket WEF förkämpar sett som 
“framtidens hållbara dietlösning.” Men enligt Leroy är det en 
diet som ska ersätta allt annat. ”Kosten syftar till att minska 
kött- och mejeriproduktionen hos den globala befolkningen 
med så mycket som 90% i vissa fall och ersätta den med 
laboratorietillverkade livsmedel, spannmål och olja,” sa 
han.
 Shiva förklarade vidare, “EATs föreslagna 
diet handlar inte alls om näring, det handlar om stora 
företag och det handlar om ett företags övertagande av 
livsmedelssystemet.” 
 Enligt EATs egna rapporter är det osannolikt 
att de stora justeringarna som organisationen och dess 
företagspartners vill göra i livsmedelssystemet ”kommer 
att bli framgångsrika om de lämnas upp till individen” och 
de förändringar de vill införa på samhällets matvanor och 
mat ”kräver omramning på systemnivå med hårda politiska 
ingripanden som inkluderar lagar, skattemässiga åtgärder, 
subventioner och påföljder, omkonfigurering av handel och 
andra ekonomiska och strukturella åtgärder.”
 Men Shiva anser att detta är fel metod, eftersom 
’all vetenskap’ visar att dieter bör vara centrerade kring 
regional och geografisk biologisk mångfald. Hon förklarade 
att ”EATs enhetliga globala kost kommer att produceras med 
västerländsk teknik och jordbrukskemikalier. Att tvinga detta 
till suveräna nationer genom multinationell lobbyverksamhet 
är vad jag kallar matimperialism.” 
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