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Titelbilden säger: “Vad är Meatrix?”
Vi ser ett typiskt familjejordbruk, några grisar, hönor och kor. En bonde kommer förbi och häller
lite mat i svinhon.
BONDEN
Här får du, Leo.
Leo, grisen, grymtar glatt. Och börjar äta.
MOOPHEUS
Psst, Leo!
Leo tittar upp och ser en skum ko, iklädd solglasögon och trench-coat, som står bredvid
ladan.
LEO
Vem är du? Och hur vet du vad jag heter?
MOOPHEUS
Jag heter Moopheus, och jag vet en hel del om dig. Har du hört talas om Meatrix?
LEO
Meatrix?
MOOPHEUS
Vill du veta vad det är?
LEO
OK.
MOOPHEUS
Meatrix finns överallt runt omkring dig, Leo. Det är den saga vi berättar för oss själva om var köttoch djurprodukter kommer ifrån. Det här familjejordbruket är en fantasi, Leo. Ät det blå pillret
och stanna här i fantasivärlden, ta det röda pillret och jag ska visa dig sanningen.
Leo tar det röda pillret. De är med om en galen övergång och hamnar i en enorm, dyster
fabrikshall fylld med grisar, som så långt ögat kan nå, står i små bås. Även Leo står i ett
bås.
MOOPHEUS
Välkommen till den riktiga världen.
LEO
Hallå där! Vad är det här för ett fruktansvärt ställe?
MOOPHEUS
Det här är fabriksuppfödning av djur, Leo. Det är från sådana här ställen som de flesta ägg-,
mjölk- och köttprodukter kommer ifrån.
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LEO
Hur gick det här till?
MOOPHEUS
Jag ska visa dig.
(MOOPHEUS tar med LEO till ett familjejordbruk, de står i siluett i förgrunden)
I mitten på 1900-talet började giriga jordbruksföretag förändra de hållbara familjejordbruken för att
maximera sina vinster till ett högt pris för både människor och djur. Fabriksuppfödning av djur
föddes.
Läskiga maskiner/robotar dyker upp over horisonten, himlen blir mörk. I ett rött
datorskärmperspektiv korsas en vertikal och en horisontell linje som tar sikte. Vi ser hur
familjejordbruket förvandlas till en produktionsfabrik. Punkter som omnämns dyker upp
längst ned i bild, den första är ”djurplågeri”.
Djuren packas så tätt som möjligt. De flesta ser aldrig solsken, vidrör aldrig marken eller andas
aldrig frisk luft. Många kan inte ens vända sig om.
De här grymma förhållandena skapar slagsmål och sjukdomar bland djuren. För att rätta till det,
började företagsmaskinen systematiska stympningar, som till exempel att hugga näbben av
kycklingar,
och de började tillsätta en konstant dos av antibiotika i deras mat, bara för att hålla de stackarna
vid liv.
Den här överanvändningen av antibiotika skapar superstammar av resistenta, sjukdomsalstrande
bakterier. Varje dag närmar vi oss en epidemi som inte kan stoppas.
(“antibiotikaresistenta bakterier” dyker upp längst ned i bild.)
LEO
Usch! Vad är det som luktar?
MOOPHEUS (halvkvävd)
5.5 miljoner kilo avföring!
Den förorenar luften och grundvattnet. Det är därför som samhällen i närheten av fabriksjordbruk
till så hög grad ofta lider av relaterade sjukdomar.
(“omfattande föroreningar” dyker upp längst ned i bild.)
LEO
Ja, det luktar som skkk….
MOOPHEUS
Schh! Och förutom det, har fabriksjordbruksföretag förstört samhällen och behandlat sina
arbetare illa i decennium. Sedan 1950 har över 2 miljoner små grisuppfödare försvunnit. Om de
fortsätter med samma hastighet kommer det inte att finnas några verkligt oberoende
familjejordbruk kvar.
(Vi ser ett landskap där robotarna krossar röda bondgårdar genom att “bajsa” grå fabriker
på dem, himlen blir mörkare och mörkare.) (”förstörda samhällen” dyker upp längst ned i
bild.)
Det är det som är Meatrix, Leo. Lögnen som vi berättar för oss själva om var våran mat kommer
ifrån.
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MOOPHEUS
Men det är inte för sent, det finns ett motstånd.
(En annan gris och en höna sluter upp vid Moopheus sida. Alla är klädda i svarta rockar
och solglasögon.)
LEO
Räkna med mig.
(En rasande Leo hoppar ut från båset och stannar till i luften som Neo gör i filmen The
Matrix.)
Hur kan vi stoppa dem Moopheus?
MOOPHEUS (Talar till användaren i förgrunden.)
Vi ska sprida information. Men det är du, konsumenten som har den verkligen makten. Stöd inte
fabriksjordbruksmaskinen! Det finns världsmånga alternativ.
(Han håller ut sin hov med ett stort rött piller i den.)
Klicka här så ska jag visa dig vad du kan göra för att slippa undan Meatrix.
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