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OIKOS Community är en internationell organisation som 
framförallt arbetar inom tre områden; att stärka det 
civila samhället, att främja kulturell mångfald samt att 
stödja intresset för naturen och urbana miljöfrågor.

OIKOS Communitys tre grundstenar är nätverk, 
interkulturella projekt och icke-formellt lärande.

De yttre resurserna minskar ju mer de används.
De inre de bara växer.
 - Helga Henschen

Låt ditt intresse bli din framtid

OIKOS Community
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Vad vet vi egentligen om maten vi 
äter? 
Vem producerar den och var
kommer den ifrån? 
Frågorna kring maten är många. 
Avståndet mellan producent 
och konsument är stort. Innan 
matvarorna hamnar i kyl-
skåpet har de hunnit passera 
en hel rad mellanhänder. 
Att vi funderar på vad som 
kan ha hänt på vägen tycks 
oundvikligt.

Maten vi äter
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Maten vi äter påverkar miljön. Vi måste anpassa våra matvanor om jorden ska överleva.
Många råvaror medför bl a koldioxidutsläpp. Höga utsläpp ökar växthuseffekten som 
förväntas höja jordens medeltemperatur och därmed påverka vad vi kan odla och äta 
framöver.

De minst miljöbelastande 
matvarorna är oförädlade 
vegetabilier odlade på 
friland med korta 
transportsträckor 
mellan producent 
och konsument.

Mat och miljö
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Utmaningarna inom livsmedelsområdet styrs av en ökad global befolkning som efter-
frågar mer mat. Den mat vi äter och den vi slänger står för en betydande klimat-
påverkan. Att fundera på alternativa odlingsmodeller är ett måste.

Utmaningarna
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OIKOS Community vill med detta projekt bidra med ny kunskap kring hur vi ska kunna leva 
på ett för miljön mer hållbart sätt. Vi vill också inspirera till ett större miljöengagemang 
när det gäller egna matvanor.

Miljöengagemang
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Chinampas är öar i sjöar eller våtmarker som man odlar på. De lämpar sig för intensivt 
jordbruk. Odlingstekniken förekommer i Mexiko och Centralamerika. Tekniken utveck-
lades under Acatonalli Tlatoani i Xochimilco på 1260-talet för att svara mot det växande 
behovet av mat åt befolkningen i Anáhuac i Mexikodalen.

Det finns fler exempel där samma 
odlingsteknik använts. Babylons hängande 
trädgårdar är kända som ett av forna
tiders sju underverk. De flytande träd-
gårdarna i Amiens, La Hortillonnages är ett 
annat exempel.

Originalidé: Carmen Sam Cristóbal, Arkitekt SAR-MsA
Konstnärlig ledare: Hebe Larrañaga

Layout av broschyren: Petter Ellgård

Chinampa

7



OIKOS Community Landskrona
Rådhusgatan 11
261 31 Landskrona
Tel: 0418-101 33

Postadress:
OIKOS Community
Box 205
221 00 Lund
Tel: 046-211 87 18

Besöksadress:
Lilla Kloster
Trollebergsvägen 2 (bredvid Västra stationstorget)

info@oikoscommunity.org
www.oikoscommunity.org

Huvudkontoret i Lund:

Våra sponsorer:
Tomatens Hus
Aspavägen 418
Vallåkra
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