
Rätten till mat är en mänsklig rättighet. Ändå lider nära 900 
miljoner människor av undernäring. Paradoxalt nog försörjer sig 
majoriteten av de som har brist på mat av jordbruk.

Av världens allra fattigaste bor 75 procent på landsbygden. Trots 
det har de rika ländernas bistånd till jordbruket minskat kraftigt. 
Sverige är ett av de länder som skurit ner mest.

Rapporten berättar historien om de senaste decenniernas jord-
brukspolitik i utvecklingsländerna, och de rika ländernas svek. 
Men den visar också att de nu finns tecken som inger hopp.
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Fattiga bönders begränsade förhandlingsstyrka gör att 
de ofta får dåligt betalt. Christina Antonio och de andra 
medlemmarna i bondeföreningen Chitukuko i Moçambique 
hjälps åt med att bygga en fiskdamm.
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agnus Lundell



Gå ut på gatan och fråga vilken genomsnittlig svensk som helst om varför han 
eller hon anser att vi ska ge bistånd till utvecklingsländer. Säkert får du ett svar 
som på ett eller annat sätt handlar om att vi måste minska hunger och hjälpa  
fattiga människor till ett bättre liv.

Berätta nu för samma person att Sverige på två decennier minskat den andel 
av biståndet som går till de allra fattigaste med 80 procent, och att även andra 
rika länder har valt att kraftigt minska biståndet till det område där fattigdomen 
är som störst. Förmodligen möts du av stor förvåning.

Av världens allra fattigaste bor 75 procent på landsbygden i utvecklingsländerna. 
De allra flesta av dem lever av jordbruk. Trots det har de rika ländernas bistånd till  
jordbruket minskat kraftigt.

Även regeringarna i utvecklingsländerna har satsat mindre på jordbruket. San-
nolikhet delvis som en konsekvens av biståndsgivarnas minskade intresse för jord-
bruket. De styrande i fattiga länder lyssnar till vad de som håller i pengarna har 
att säga.

Men nu finns tecken som ger hopp. Biståndsgivarna börjar åter intressera sig 
för jordbruk. De ökade priserna på jordbruksprodukter skapar en situation där 
människor i fattiga länder äntligen ser en chans till anständig betalning för sitt slit. 
Det innebär också att möjligheten ökar för att biståndssatsningar ska bli hållbara. 
Även de styrande i utvecklingsländerna börjar intressera sig mer för jordbruket.

Den ökade medvetenheten om klimat och miljö kan också bidra till en ökat 
intresse för jordbruk. Jordbruket är en del av problemet, och därmed även en 
del av lösningen. Det finns stor potential i att vidta åtgärder som trädplantering, 
skydda jorden från erosion etc.

Ytterligare en hoppingivande faktor är att insikten har spridit sig att det inte 
går att skapa utveckling uppifrån. Det är bönderna själva som måste vara utgångs-
punkten. Organisering av bönder i bondeorganisationer och kooperativ är ett måste 
för att de ska få makt och inflytande både på marknaden och i samhället.

Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som i år fyller 50 år. Under 
hela denna tid har vi haft fokus på landsbygden i fattiga länder. I dag bedriver vi 
en omfattande biståndsverksamhet, som i huvudsak är inriktad på landsbygdsut-
veckling. I våra insatser möter vi dagligen tusentals bönder och bondefamiljer. Och 
det vi ser gör att vi nu bestämt säger ifrån – Sverige och andra rika länder måste 
åter börja satsa på bistånd till jordbruket!

Den här rapporten berättar historien om de senaste decenniernas jordbrukspolitik 
i utvecklingsländerna, och de rika ländernas svek.

Kooperation Utan Gränser

Dags att åter satsa på jordbruk!

Foto: M
agnus Lundell
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Den fattige lever i en bondefamilj

Afrikanska kvinnor med barn svepta i färggranna tygstycken på 
ryggarna som hackar sina torra åkrar under en brännande sol, 
sydasiatiska lantarbetare som barfota klafsar i vattnet på grön-
skande risfält eller latinamerikanska småbönder som skördar 
gyllengul majs från steniga tegar på en bergssluttning...

Bilderna från utvecklingsländernas landsbygd skiftar. Men 
för det mesta har de det gemensamt att de visar människor som, 
under hårt arbete och enkla förhållanden, mödosamt strävar 
för att utvinna sitt levebröd från det som jorden ger.    

Tre av fyra av jordens fattigaste människor bor på landsbygden.  
Familjerna livnär sig på jordbruk eller andra sysselsättningar 
som är kopplade till jordbruket. 

Eller, som Sidas hemsida, konstaterar: 
”Trots den snabba urbanisering som präglar den globala 

utvecklingen lever den helt övervägande majoriteten av värl-
dens fattiga idag på landsbygden, med sin försörjning baserad 
på eller starkt beroende av naturbruk – en situation som kom-
mer att förbli under överskådlig tid.”

Av utvecklingsländernas cirka 5,5 miljarder innevånare bor 
ungefär tre miljarder på landsbygden. 

Enligt den senaste statistiken över fattigdomens fördelning 
mellan städer och landsbygd, som är från 2002, bor cirka 880 
miljoner människor av dem som lever i absolut fattigdom och 
därmed är allra fattigast på landsbygden. Absolut, eller extrem, 
fattigdom innebär att ha en inkomst på motsvarande en dollar 
per dag eller mindre.

Det största antalet absolut fattiga människor på landsbygden 
finns i Sydasien. I både Sydasien och Afrika har antalet absolut 
fattiga på landsbygden ökat något sedan början av 1990-talet. 
I Latinamerika är antalet människor på landsbygden som lever 
en dollar per dag eller mindre i stort sett oförändrat. 

I Sydostasien har däremot fattigdomen på landsbygden 
minskat kraftigt. Framför allt gäller detta för Kina och Vietnam. 
Enligt senaste uppgifter har antalet absolut fattiga i Sydostasien 
nästan halverats sedan början av 1990-talet.

Statistiken visar vidare att 2,1 miljarder människor på lands-
bygden räknas som fattiga, det vill säga tjänar drygt två dollar 
per dag eller mindre. De allra flesta av dem livnär sig på jord-
bruk eller jordbruksrelaterat arbete. För ekonomin som helhet 
spelar jordbruket en betydligt större roll för Afrika söder om 
Sahara än för de andra världsdelarna. I genomsnitt sysselsätts 
cirka två tredjedelar av innevånarna i de afrikanska länderna 
inom jordbruk och jordbruksrelaterade sysselsättningar. I dessa 

länder kommer också ungefär 30 procent av bruttonational-
produkten (BNP) från jordbruket. Motsvarande siffra för de 
andra världsdelarna är betydligt lägre.   

...utom i Kina

Globalt sett har fattigdomen på landsbygden minskat under de 
senaste tio åren. Enligt siffror från 2002, vilket är det senaste 
året för vilket uppgifter som skiljer mellan urbana och rurala 
områden finns tillgängliga, sjönk den absoluta fattigdomen 
från 37 procent 1993 till 30 procent för utvecklingsländerna 
som helhet. 

Men om Kina räknas bort blir siffran betydligt mera ned-
slående; under samma tidsperiod minskade den absoluta fat-
tigdomen på landsbygden i utvecklingsländerna endast från 35 
till 32 procent. Antalet absolut fattiga på landsbygden minskade 
från en miljard till strax under 0,9 miljarder. 

Detta innebär att drygt hälften av landsbygdsbefolkningen 
i Afrika söder om Sahara fortfarande befinner sig under grän-
sen för absolut fattigdom. I Sydasien är motsvarande siffra 
40 procent. 

Kina är alltså det främsta undantaget från den ganska blyg-
samma minskningen av den rurala fattigdomen. En ny rap-
port som citeras i Världsbankens senaste årsrapport (World  
Development Report 2008) uppskattar att fattigdomen på 
landsbygden i Kina sjönk från omkring 76 procent i början på  
1980-talet till 12 procent 2001. Bakom denna dramatiska ut-
veckling ligger bland annat reformer som inneburit att bön-
derna fått brukarrätt till jord, höjda inköpspriser från staten 
i kombination med en viss prisliberalisering och den gröna 
revolutionen (främst en övergång till högavkastande rissorter). 
Samtidigt ökade ojämlikheten på den kinesiska landsbygden 
kraftigt.

Hungern i världen minskar inte

De senaste uppskattningarna visar att andelen människor  
i världen som lider av undernäring har minskat från 20  
till 17 procent. Men genom att att världens befolkning ökat  
har emellertid antalet undernärda inte förändrats jämfört  
med siffrorna från början av 1990-talet. Totalt beräknas drygt 
850 miljoner människor lida av undernäring. 

Antalet undernärda har sjunkit något i Asien och Latin-
amerika. I Afrika söder om Sahara har det däremot fortsatt öka 
och uppskattas uppgå till över 200 miljoner människor.

1. Bönder, fattigdom och utveckling

Sveket mot de fattigaste



5

Kooperation Utan Gränser

�
��

���
���
���
���
���
���
��� Andel absolut fattiga på 

landsbygden 1993 och 2002
Källa World Development Report 2008

Afrika
söder om Sahara

Sydasien Sydostasien Latinamerika

Paradoxalt nog lever majoriteten av de människor i världen 
som har brist på mat av jordbruk, boskapsskötsel eller fiske. 
Eftersom bönderna tillhör de fattigaste finns de också bland 
dem som främst riskerar att drabbas av hunger. 

Lägst tillväxt i Afrika 

Tillväxten inom jordbruket har varit störst i Asien, framför allt 
i Kina, konstaterar Världsbanken i sin årsrapport för 2008. I 
Afrika söder om Sahara har jordbrukets tillväxt legat på när-
mare tre procent per år under de senaste 25 åren, vilket är nära 
genomsnittet för samtliga utvecklingsländer. Men beräknar 
man istället tillväxten per innevånare på landsbygden hamnar 
den på 0,9 procent i Afrika, vilket är mindre än hälften av till-
växten per capita i någon annan region. Skillnaderna mellan 
länderna är dock stora.

Latinamerikas tillväxt har legat på samma nivå som den 
i Afrika, men eftersom antalet människor som arbetar med 
jordbruk där minskat kraftigt under samma period blir ändå 
tillväxten per capita tre gånger så hög som för Afrika.

I de flesta fallen är det de länder som haft en hög tillväxt 
per capita, som Kina, Vietnam och Malaysia, som också lyck-
ats bäst med att minska fattigdomen på landsbygden. Undan-
tag från detta finns dock, till exempel Brasilien och Pakistan. 
Enligt Världsbanken beror detta främst på den mycket ojäm-
lika fördelningen av mark, vatten för bevattning och andra 
tillgångar i dessa länder.

Förutom den låga tillväxten per capita utmärks det afrikanska 
jordbruket av låga skördar, räknat per hektar odlad mark, för 
stapelgrödorna, främst sorghum, majs och millet. Den gröna 
revolutionen, som spelade stor roll i Asien, nådde inte Afrika. 
Skälen för detta är många och komplexa. Världsbanken anger 
bland annat låga investeringar, brist på bevattningsmöjlighe-
ter, brist på vägar och annan infrastruktur och brister i den 
ekonomiska politiken från de afrikanska regeringarna. Andra 
anser dessutom att de av bland andra Världsbanken påtvingade 
staterna att skära ner utgifterna efter skuldkrisens utbrott på 

1980-talet var en viktig orsak till bristen på resurser för och 
satsningar på jordbruket. 

Från FAO:s konferenssalar till småbondeorganisationer  
i södra Afrika är det samma sak: Det är männen som 
bestämmer. 
 ”Trots gender-policy och stöd för jämställdhets-
frågorna i ord har FAO mycket kvar att göra”, kom-
men-terar Annette Hellström, LRF och styrelseledamot 
i Kooperation Utan Gränser, som ingick i den svenska 
delegationen vid FAO-konferensen i november 2007. 
”Även om en och annan kvinna från Afrika börjar 
komma fram är det fortfarande nästan bara män  
som går upp i talarstolen. FAO måste fokusera mer  
på jämställdhetsfrågorna.”
 Samma sak betonas av personer med praktisk erfa-
renhet av biståndsarbete på fältet: Är ambitionen att  
arbeta med alla blir det... nästan bara män. Explicita 
mål för andelen kvinnor som ska nås av olika typer av 
insatser och vara med i sammanhang där beslut fattas 
anges som ett sätt att förbättra situationen.    
 Statistiken talar för vikten av att även kvinnorna 
deltar. Enligt uppgifter som citeras av FAO producerar 
kvinnor upp till 80 procent av all mat i Afrika,  
60 procent i Asien och 30-40 procent i Sydamerika. 
Trots detta uppges kvinnor endast äga två procent  
av marken och få ungefär en procent av alla jordbruks- 
krediter. Bondeorganisationen International Federation 
of  Agricultural Producers (IFAP) har inrättat ett särskilt 
utskott för kvinnliga lantbrukare. Utskottets ordförande,  
Karen Serres, konstaterar att det är viktigt att kvinnor 
får ekonomiska möjligheter att äga och sköta jord-
bruksegendomar på egen hand om de så vill och att 
kvinnor själva måste kontrollera de pengar de tjänar.  

Kvinnor producerar, män bestämmer
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2. Millenniemål  
och mänskliga rättigheter

Små steg mot målen

FN:s Millenniedeklaration antogs år 2000. Den är en dagord-
ning för global utveckling som samtliga FN:s medlemsländer 
kommit överens om. 

Deklarationen innehåller ett antal konkreta åtaganden som 
är uppdelade i åtta mål, de så kallade millenniemålen.

Det första av millenniemålen handlar om fattigdom och 
hunger. Målet är uppdelat i två delmål. Det första av dem säger 
att andelen människor som 1993 hade en inkomst motsvarande 
en dollar per dag eller mindre ska halveras. Enligt delmål två 
ska andelen människor som lider av hunger vara halverad år 
2015 jämfört med 1990.

Sedan Millenniedeklarationen antogs har FN genomfört 
en rad åtgärder för att följa upp den. Det så kallade Millennie-
projektet sattes upp för att utarbeta en praktisk handlingsplan. 
Arbetet med att ta fram denna leddes av professor Jeffrey D. 
Sachs, som presenterade ett antal rekommendationer för FN:s  
generalsekretare i början av 2005. Millennieprojektet drivs 
vidare inom FN:s utvecklingsprogram, UNDP, som arbetar 
med att mobilisera stöd från FN-systemet och andra för att 
bistå utvecklingsländerna att uppnå millenniemålen. 

På sin hemsida konstaterar UNDP att framstegen är allt-
för långsamma i många delar av världen. Problemen är störst i 
Afrika söder om Sahara där, trots landvinningar på vissa områ-
den, majoriteten av länderna inte ser ut att uppnå millennie-
målen.  

I samband med en rapport om millenniemålen som presen-
terades i juli 2007 anslog FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon 
en något mera optimistisk ton. Han konstaterade att målet att 
halvera den absoluta fattigdomen ser ut att kunna uppnås på 
global nivå, främst tack vare framsteg i Sydost- och Sydasien, 
och att det även finns positiva tecken i Afrika. 

Men FN:s generalsekreterare påpekade också att de utveck-
lade länderna inte har levt upp till sitt åtagande att bidra med 
finansiellt stöd i enlighet med det sista millenniemålet. De 
ledande industriländerna lovade under G8-mötet i Gleneagles i 
Skottland år 2005 att fördubbla sitt bistånd till Afrika till 2010. 
Men istället sjönk biståndet mellan 2005 och 2006.

Som framgått i föregående avsnitt är framstegen på lands-
bygden blygsamma när det gäller det första delmålet, att halv-
era andelen människor som lever på mindre än en dollar per 
dag. Bortser man från Kina hade andelen absolut fattiga endast 
minskat marginellt, från 35 till 32 procent. 

Beträffande det andra delmålet, att halvera andelen  

människor som lider av hunger, är framstegen också begrän-
sade. Under 1990-talet sjönk visserligen andelen undernärda i 
världen från 20 till 17 procent. Men ser man istället på antalet 
människor som saknar tillräckligt med mat har i princip ing-
enting hänt. 

Vid FAO:s toppmöte, det så kallade World Food Sum-
mit, år 1996 antogs målet att halvera antalet människor som 
saknar tillräckligt med mat till 2015, alltså en mera ambitiös 
målsättning än den som anges i det första millenniemålet. Vid 
sin senaste konferens i november 2007 tvingades emellertid 
FAO konstatera att inga framsteg gjorts för att uppfylla detta 
mål. När nästan halva tiden gått har antalet undernärda endast 
minskat med tre(!) miljoner.

Bakslag för rätten till mat

Redan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 
1948 tog upp rätten till mat. Denna rättighet inkluderades 
sedan i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturel-
la rättigheter som antogs 1966. Denna konvention slår fast 
att alla länder ska använda det yttersta av sina resurser för att 
uppnå rätten till adekvat näring, att denna rättighet ska till-
lämpas utan diskriminering och att män och kvinnor har lika 
rättigheter till mat. 

FN har tillsatt en särskild rapportör om rätten till mat. 
Sedan år 2000 heter han Jean Ziegler. Rapportörens uppgift 
är att utöva påtryckningar på världens regeringar så att de gör 
allt de kan för att utrota hunger och undernäring. 

På sin hemsida betecknar Jean Ziegler det faktum att inga 
framsteg gjorts sedan FAO-toppmötet 1996 som ”ett bakslag 
i kampen mot hungern”.

FAO har inrättat en särskild enhet för rätten till mat, med 
syftet att stödja medlemsländerna i deras insatser mot hunger 
och undernäring.

På den årliga världslivsmedelsdagen, den 16 oktober, år 2007 
konstaterade FAO att rätten till mat överflyglats av andra rät-
tigheter som fått mera stöd, både politiskt och i den allmänna 
opinionen: 

”Om vår planet producerar tillräckligt med mat för att föda 
hela sin befolkning; hur kommer det sig då att över 850 miljoner 
människor fortfarande går och lägger sig med tomma magar”, 
undrade FAO:s generalsekreterare, Jacques Diof.

Den frågan besvarades emellertid redan i början av 1980-
talet av den indiske ekonomen Amartya Sen. I boken ”Poverty 
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and Famines” visade han att ett antal akuta svältkatastrofer inte 
orsakats av brist på mat utan av att vissa befolkningsgrupper inte 
kunnat köpa eller på andra sätt skaffa den mat de behöver.

FAO har beräknat att 24 miljarder US dollar per år skulle 
räcka för att halvera antalet undernärda människor i världen. 

Vinsten av detta, bland annat i termer av ökad produktivitet, 
skulle vara mångdubbelt större än den investerade summan. 
FAO har också påpekat att beloppet är litet i jämförelse med 
de mångdubbelt större belopp som OECD-länderna årligen 
lägger ut på subventioner för sitt eget jordbruk.     

Familjen Nyanda i byn Mutucebes i Zimbabwe rensar ogräs och vinterplöjer majsfältet. Paradoxalt nog lever majoriteten av de människor i världen som 
har brist på mat av jordbruk, av boskapsskötsel eller fiske.

FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter har definierat rätten till mat som: 
”Rätten för alla män, kvinnor och barn, ensamma och 
tillsammans med andra, att vid alla tidpunkter ha fysisk 
och ekonomisk tillgång till tillräckligt med näringsrik och 
säker föda eller medel för att kunna skaffa den på sätt 
som överensstämmer med mänsklig värdighet.”
På svenska kallas rätten till mat livsmedelstrygghet. Den 
engelska termen är ”food security”, livsmedelssäkerhet. 
På svenska används det ordet för att beteckna livsmedel 
som är säkra ur hälsosynpunkt.
Begreppet livsmedelssuveränitet, som ursprungligen 

myntades av bondeorganisationen La Via Campesina, 
går längre än livsmedelstrygghet. Det talar inte bara om 
alla människors rätt till mat utan också om var denna 
mat kommer ifrån och hur den producerats:
”Livsmedelssuveränitet är rätten för alla folk till häl-
sosam och kulturellt accepterad mat som produce-
rats på ett ekologiskt hållbart sätt och deras rätt att 
besluta om sina egna livsmedels- och jordbrukssystem. 
Livsmedelssuveränitet sätter dem som producerar, dist-
ribuera och konsumerar maten i centrum av livsmedels-
system och politik, istället för krav från marknader och 
företag.” 

Livsmedelstrygghet och livsmedelssuveränitet

Foto: M
agnus Lundell
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3. Kris och nedgång

Kritik mot den förda politiken

Som framgått har tillväxten inom jordbruket i de länder som 
är mest beroende av jordbruk, framför allt Afrika söder om 
Sahara, varit låg under de senaste 25 åren. 

Det finns många orsaker till denna svaga utveckling och 
åsikterna går isär om vilka faktorer som är viktigast. 

Jan Bjerninger, chef för Sidas avdelning för naturresurser 
och miljö, anser att några av de viktigaste orsakerna till till-
bakagången finns att söka i den makroekonomiska politiken 
hos de afrikanska länderna, brist på prioritering av jordbruket 
och subventionering av städerna samt brist på insikt hos alla 
berörda om att satsningar på jordbruket kräver anpassning till 
den lokala situationen.

”Nu är situationen betydligt bättre och diskrimineringen 
mot jordbruket har minskat”, anser Jan Bjerninger.  

Världsbanken gick i början på 1980-talet till frontalangrepp 
mot den förda jordbrukspolitiken i de afrikanska länderna. 
Detta skedde under en tid när u-ländernas position i världseko-
nomin hade försvagats som följd av sämre bytesförhållanden 
och stora utlandsskulder. Samtidigt hade Ronald Reagan och 
Margret Thatcher kommit till makten i USA respektive Stor-
britannien. De nyliberala ekonomer som förespråkade minskad 
makt för staten och ökat spelrum för marknadskrafterna fick 
därmed större inflytande. 

Världsbanken kritiserade framför allt den höga beskattning-
en av jordbruket i Afrika som främst bestod i att staten tvingade 
bönderna att sälja till låga priser. Den innebar att bönderna  
diskriminerades på bekostnad av städernas befolkning. Länderna 
var ofta mera intresserade av att favorisera den urbana befolk-
ningen eftersom den hade en starkare politisk röst och större 
möjligheter att protestera mot den förda politiken. Vidare var 
Världsbanken kritisk mot ländernas styrning av jordbruket, som 
innebar att statliga uppköpsorganisationer, kreditinstitut och 
andra institutioner satte priser, skötte uppköpen av böndernas 
produkter, beviljade lån och så vidare. 

I World Development Report 2008 noterar emellertid 
Världsbanken att beskattningen av jordbruket har minskat 
kraftigt i Afrika söder om Sahara; från ett genomsnitt på 28 
procent i början av 1980-talet till omkring tio procent under 
2000-talets början.

Världsbanken konstaterar också att den ekonomiska åtstram-
ning, de så kallade strukturanpassningsprogrammen, som de 
afrikanska länderna genomfört som svar på skuldkris, höjda 
oljepriser och allmän ekonomisk nedgång under 1980-talet 

gjort att de statliga organ som tidigare styrde olika aspekter 
av jordbruket till stor del försvunnit. Avsikten var att privata 
aktörer skulle ta över och därmed skulle kostnaderna sänkas och 
kvaliteten förbättras. Alltför ofta hände emellertid inte detta, 
medger Världsbanken. I vissa länder behöll staten sitt grepp 
och hindrade därmed den privata sektorn. På andra håll växte 
de privata aktörerna fram alltför sakta. Dessutom inriktade de 
sig främst på de kommersiella jordbruken.         

...och mot Världsbanken

Alla håller inte med om Världsbankens beskrivning av situatio-
nen. Istället för att se strukturanpassningsprogrammen som en 
del av lösningen på jordbrukets kris, främst i Afrika, anser de  
att kraven som Internationella valutafonden (IMF) och Världs-
banken ställde bidrog till att förvärra problemen. 

Staten retirerade, men istället för den kom – ingenting. De 
privata aktörer som skulle ta över fanns antingen inte eller så var 
de inte intresserade. Ett vakuum uppstod. Småbönderna läm-
nades åt sitt öde utan vare sig rådgivning, krediter eller avsätt-
ningsmöjligheter för sina produkter och återgick till självhushåll 
vilket medförde minskad jordbruksproduktion. 

I en nyutkommen skrift som polemiserar mot World Deve-
lopment Report 2008 hävdar en grupp forskare, knutna till 
Nordiska Afrikainstitutet, att det fanns ett embryo till ”grön 
revolution” i Afrika; med bland annat ökande majsskördar som 
följd av statligt subventionerade insatsvaror. Men till skillnad 
mot i till exempel Indien och Indonesien där bönderna fick 
långsiktigt stöd för att komma igång med odlingen av de nya 
högavkastande sorterna tvingades de afrikanska staterna dra sig 
tillbaka från jordbruket och produktionen minskade.

Dessa forskare anser också att World Development Report 
2008, med vissa modifieringar, förespråkar mera av samma 
politik som visat sig förödande under de senaste 25 åren: 

”Hur ska marknadsmisslyckandena rättas till så att spelpla-
nen blir jämn”, undrade Lars-Erik Birgegård, en av de forskare 
som sammanställt Nordiska Afrikainstitutets skrift, vid ett semi-
narium i samband med att Världsbanksrapporten presentera-
des. ”Jordbruket kan inte lösa fattigdomsfrågan på egen hand. 
Var ska människorna hitta inkomstmöjligheter? Den moderna 
sektorn är liten och Kina översvämmar marknaden med lätta 
konsumtionsvaror. Afrikas lätta industri kan inte överleva om 
handeln liberaliseras helt.”

”Även för jordbruket ser det mörkt ut om en fullständig 
liberalisering ska genomföras och jordbrukssektorn inte ens 
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får skydda sig mot OECD:s subventionerade produktion”, 
fortsatte han.  

Även svenska kyrkan konstaterar att World Development 
Report undviker frågan om hur Världsbankens eget agerande 
bidragit till de problem som finns inom jordbruket idag: 

Tillsammans med kristna biståndsorganisationer i flera euro-
peiska länder har svenska kyrkan tagit fram en rapport som 
visar hur motstridiga uppfattningar mellan Världsbanken och 
länders regeringar lett till en situation där varken staten eller 
den privata sektorn kan uppfylla böndernas krav. Resultatet 
har blivit ökad fattigdom, anser Gunnel Axelsson Nycander, 
handläggare för handel och livsmedelstrygghet. 

Världsbanken har också, enligt Svenska kyrkan, drivit på 
spridningen av miljömässigt ohållbar bevattningsteknik och 
jordbruksmetoder som leder till utarmning av biologisk mång-
fald. 

World Development Report upprepar även Världsbankens 
gamla krav på att de afrikanska länderna bör liberalisera sin 
handel. 

”Men medan beräkningar över vinsterna med en libera-
lisering ofta utgår från teoretiska modeller finns det en rad 
empiriska erfarenheter som visar att importliberalisering kan 
drabba fattiga jordbrukare hårt”, konstaterar Gunnel Axelsson 
Nycander. ”Världsbanken lyfter alltför sällan blicken från sina 
modeller för att väga in sådana erfarenheter och missar därmed 
möjligheten att föra en diskussion om vilka risker och möjlig-
heter liberaliseringar medför och under vilka förutsättningar 
och på vilket sätt de bör genomföras.”     

Minskade satsningar i u-länderna

Oljeprishöjningar och skuldkris gjorde att många utveck-
lingsländer, främst i Afrika och Latinamerika, gick in i en 
djup ekonomisk kris i början av 1980-talet. Krisen följdes av 
åtstramningsprogram i Internationella valutafondens (IMF) 
och Världsbankens regi, som ytterligare bidrog till den ekono-
miska recessionen och kringskar redan svaga staters möjligheter 
att agera, bland annat genom minskade offentliga utgifter och 
nedskärningar inom den statliga förvaltningen.   

Till detta kom en bristande förståelse i många av länderna 
för jordbrukets situation. I den mån landsbygden sågs som värd 
att satsa på handlade det om de kommersiella jordbruken, som 
kunde generera exportinkomster. Småbönderna som huvudsak-
ligen producerade för egna behov betraktades ofta som ekono-
miskt ointressanta och en kvarleva från gångna tider. Inom en 
snar framtid kunde de förväntas migrera till städerna.

Följden blev att en minskande andel av ländernas offentliga 
utgifter gick till jordbruket. Enligt statistik från FAO minskade 
jordbrukets andel av de offentliga utgifterna i Afrika från 6,4 

procent på 1980-talet till strax över 5 procent på 90-talet och 
4,5 procent år 2002. 

Biståndsgivarnas svalnande intresse bidrog sannolikt till att 
jordbrukssektorn hamnade i bakvatten. Många av staterna är 
biståndsberoende och vad givarna anser spelar stor roll, både 
därför att ansvariga i regeringskanslierna lyssnar på dem och 
genom att en stor del av de offentliga investeringarna finansie-
ras med biståndsmedel.     

I Latinamerika var minskningen ännu kraftigare än i Afrika, 
men där innebar den snabba urbaniseringen att en allt mindre 
andel av ländernas befolkningar livnärde sig på jordbruk. 

Även i Asien minskade jordbrukets andel av de offentliga 
utgifterna kraftigt. Där hade dock de stora satsningarna i sam-
band med den gröna revolutionen redan gett resultat. 

Överskott var problemet

Under 1970-talet var stora landsbygdsutvecklingsprojekt popu-
lära bland biståndsgivarna. Även Sverige stödde flera sådana 
projekt, främst i olika afrikanska länder.

Över huvud taget var jordbruksfrågor ett prioriterat område 
inom utvecklingssamarbetet. Enligt uppgifter från FAO gick 
inte mindre än 20 procent av det globala biståndet till jord-
bruk omkring 1980.   

Men sedan kom en kraftig nedgång. Orsakerna till den 
var flera. Kritiken mot de afrikanska ländernas jordbrukspo-
litik såväl som den ekonomiska krisen i dessa länder spelade 
en viktig roll.  

Både biståndsgivare och utvecklingsländerna själva har satsat mindre 
på jordbruket. För Elas Wanjira i Kenya ger exporten av passionsfrukt en 
betydelsefull inkomstökning.

Foto: B
jörn Lindh
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De stora, komplexa landsbygdsutvecklingsprojekten hade 
också i många fall gett sämre resultat än väntat. Utvärderingar 
som pekade på misslyckandena bidrog till att jordbruksfrå-
gorna hamnade i vanrykte på biståndsmyndigheterna i de rika 
länderna.

Det fanns även andra orsaker som hängde samman med de 
rika ländernas överskottsproduktion och EU:s omtalade ”kött-
berg”, ”smörberg” och så vidare:

”Där beslut fattas sågs livsmedelsproduktionen inte som 
ett problem”, konstaterade Lennart Båge, som är chef för FN:s 
jordbruksfond, IFAD, vid ett besök i Sverige i november 2007. 
”Istället för produktion var överskotten problemet. Den snabba 
migrationen till städerna i många u-länder bidrog också till att 
jordbruket betraktades som mindre relevant.” 

Nedgången berodde även på de ”nya” frågor som gjorde 
entré på utvecklingsagendan: 

Satsningar inom ramen för parollen ”utbildning för alla” 
gjorde att större resurser än tidigare gick till utbildningsfrågor. 
Även hiv/aids-epidemin absorberade stora resurser. Mänskliga 
rättigheter blev en allt viktigare fråga för många i-länder. Men 
framför allt blev demokrati och god samhällsstyrning det nya 
favoritområdet för biståndsgivarna.

”Det är som om vi glömde att man måste leva på något 
också”, säger Anita Ingevall på Sidas enhet för landsbygdsut-
veckling. ”Dessutom är nog de flesta av oss ganska fjärmade 
från jordbruket; det är ett svårt område att få in i det allmänna 
medvetandet.”

”Det är också lättare att arbeta med exempelvis utbildning 
eller hälsa. Där kan länderna göra upp handlingsplaner som 
man sedan försöker arbeta efter. Inom jordbrukssektorn är 
aktörerna självägande bönder, som staten bara har viss kontroll 
över”, fortsätter hon. ”Samtidigt har u-ländernas bönder svagt 
inflytande och svårt att sätta tryck på makthavarna.”

Summan av detta blev att stödet till jordbruket rasade.

Sverige drog ner mer än genomsnitt 

OECD är en sammanslutning av världens utvecklade länder, där-
ibland Sverige. Inom OECD finns biståndsorganet DAC, Deve-
lopment Assistance Committe. DAC sammanställer statistik 
över medlemsländernas utvecklingssamarbete. DAC har bland 
annat jämfört stödet till olika områden, däribland jordbruk,  
1984-85 med 2004-2005 för samtliga DAC-länder och land 
för land. Skilj dessa siffror från den som FAO refererar till 
ovan, som omfattar hela det globala biståndet, till exempel 
även Världsbankens stöd. 

Siffrorna visar att totalt 11,5 procent av DAC-ländernas 
utbetalda stöd gick till jordbruk 1984–85. År 2004–2005 var 
motsvarande siffra 3,4 procent.

För Sverige var minskningen ännu större än genomsnittet  
inom DAC: från 12,1 procent av det utbetalda biståndet  
1984-1985 till jordbruk var motsvarande andel nere på 2,5 procent  
2004–2005. Det vill säga en minskning med 80 procent. Det 
enda DAC-land som fortfarande har ett stöd till jordbruk på 
över tio procent 2004–2005 är Danmark. 

En annan tabell i DAC:s databas visar biståndet till jordbruk 
enbart för år 2005. Även här hamnar Sverige, med 2,9 procent 
till jordbruk, under DAC-genomsnittet på 3,3 procent. Stödet 
till jordbruk från Världsbanken är 8 procent. Från de regionala 
utvecklingsbankerna går 5 procent till jordbrukssektorn.

Även i absoluta tal sjönk stödet till jordbruket från omkring 
8 miljarder dollar i början på 1980-talet till cirka 3,4 miljarder 
dollar 2004.      

Inte heller de utländska direktinvesteringarna gynnar jord-
bruket. Av dessa privata kapitalflöden går mindre än en procent 
till jordbrukssektorn, enligt uppgifter från FAO. 

Sveket mot bönderna i siffror
Andel av totala bilaterala utvecklingssamarbetet 
från ett antal DAC-medlemmar till jordbruk (netto- 
utbetalningar) i procent:
   
                    1984–85           2004–05

Kanada 17,9 6,4
Danmark 14,4 10,4
Finland 12,0 6,1
Frankrike 8,1 2,0
Tyskland 8,9 2,6
Italien 14,1 1,1
Japan 14,9 5,1
Nederländerna 14,2 4,0
Nya Zeeland 19,3 2,3
Norge 21,3 4,5
Sverige 12,1 2,5
Schweiz 22,4 4,8
Storbritannien 12,6 2,4
USA 10,1 2,3

Totalt DAC 11,5 3,4

Källa: OECD-DAC 
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Paradoxen uppmärksammas

”Paradoxalt nog har biståndet till jordbruk och landsbygd, där 
majoriteten av de fattiga bor, minskat med ungefär 40 procent 
det senaste årtiondet, trots att inriktningen på fattigdomsfrå-
gor skärpts. De inhemska resurser som avsätts till jordbruk 
och andra produktiva aktiviteter för landsbygdens fattiga har 
också minskat i de flesta utvecklingsländer.”

Detta konstaterade IFAD-chefen Lennart Båge i ett tal inför 
den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering, 
Financing for Development, 2001. Han uppmanade därför 
konferensen att öka resurserna till kamp mot fattigdom och 
hunger på landsbygden. I ett tal inför FN år 2007 framhöll  
Lennart Båge åter att världen negligerat jordbrukssektorn under de 
senaste årtiondena. Ett tydligt tecken på detta var att biståndet 
till jordbruk hade sjunkit ännu mer; till fyra procent:

”Detta trots den bevisade kopplingen mellan tillväxt inom 
jordbruket och tillväxt i ekonomin som helhet och minskad 
fattigdom samt uppskattningar att en tredjedel av sjukdomar-
na i utvecklingsländerna skulle försvinna om undernäringen 
eliminerades.”

Afrika lovar satsa

Några år in på 2000-talet föreföll dock utvecklingen ha bör-
jat vända. 

Ett tecken på detta kom när New Partnership for Africa’s 
Development (NEPAD) – den Afrikanska Unionens föregånga-
re – vid ett möte i Maputo i Moçambique år 2003 antog ett pro-
gram för utveckling av det afrikanska jordbruket, Comprehen-
sive Africa Agriculture Development Programme (CAADP). 

Programmet syftar bland annat till att vitalisera jordbruks- 
sektorn, inklusive boskapsuppfödning, fiske och skogsbruk, 
genom investeringar som riktas till småbrukare. Deltagar-
na lovade att genomföra programmet skyndsamt och att 
öka anslaget från respektive lands budget till jordbruk och 
landsbygdsutveckling till tio procent inom fem år. I början 
av 2007 antog den Afrikanska Unionen Abuja-deklarationen  
om livsmedelstrygghet, som innehåller åtaganden vad gäller 
jordbruksutveckling, från åtgärder på hushållsnivå till ansträng-
ningarna för att öka den regionala handeln med jordbruks-
produkter i Afrika. 

Trots detta är de aktörer som varit inblandade i processen 

4. Jordbruket tillbaka på agendan

I Afrika söder om Sahara arbetar fortfarande två tredjedelar av befolkningen inom jordbruket och jordbrukssektorn står för trettio procent av BNP.  
Ray Munamkoye, medlem i Mutundalike kooperativet i Södra Zambia, plockar tomater.

Foto: Petter B
olm

e
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överens om att genomförandet av CAADP går långsamt. FAO 
har bistått länderna med att ta fram investeringsprogram och 
lämpliga projekt som ska bidra till att skynda på implemen-
teringen. 

Flera bedömare är tveksamma till om de afrikanska staternas 
politiska engagemang för jordbruksfrågorna verkligen har ökat. 

”Ja, med tvekan. Men i en del fall handlar det främst om 
att länderna vill tjäna pengar”, konstaterar till exempel Lennart 
Båge.

De stigande priserna på jordbruksprodukter (mer om detta 
nedan) framhålls allmänt som ett sannolikt incitament för 
ökade satsningar på landsbygdsutveckling.

Andra anser dock att CAADP mest handlar om retorik 
– åtminstone än så länge. Vid FAO-konferensen i novem-
ber 2007 framhöll emellertid Zambia att landet kommer att 
uppnå målet att satsa på tio procent av budgeten på jordbruk 
och landsbygdsutveckling under 2008. 

Biståndsgivarnas intresse ökar

Enligt FAO förefaller även biståndsgivarna ha återupptäckt 
jordbruksfrågorna. FAO påpekar att inga siffror finns tillgäng-
liga ännu, men åtminstone de multilaterala givarna har ökat 
sitt stöd sedan 2003. 

Även Världsbanken ser tecken på ett ökande intresse och 
menar att detta framför allt beror på de stigande världsmark-
nadspriserna på jordbruksvaror och på en ny politisk inriktning 
i mottagarländerna, med betoning på decentralisering, delta-
gande och partnerskap mellan offentliga och privata aktörer.

FAO framhåller också de privata stiftelsernas betydelse. 
Rockefellerstiftelsen spelade till exempel en avgörande roll för 
den gröna revolutionen i Asien. Bill och Melinda Gates stiftelse 
har hittills satsat flera miljarder dollar på bistånd, främst stöd 
till hälso- och sjukvård. Tillsammans med Rockefellerstiftelsen 
har emellertid Bill Gates nyligen bildat Alliansen för en grön 
revolution i Afrika (Alliance for a Green Revolution in Africa, 
AGRA). Det övergripande målet för AGRA är att minska fat-
tigdomen i Afrika genom att öka småböndernas produktivitet 
och inkomster samtidigt som miljön bevaras.

  
  

IFAP och andra bondeorganisationer 

Den internationella bondeorganisationen Inter-
national Federation of  Agricultural Producers 
(IFAP) representerar, enligt egna uppgifter,  
600 miljoner bondefamiljer i hela världen. 
IFAP, som bildades 1946, är ett internationellt 
nätverk, bestående av omkring 115 nationella 
bondeorganisationer i ett 80-tal länder. Svenska 
LRF är en av medlemmarna. Organisationen vill 
vara ett forum för informationsutbyte och en 
talesman för världens bondeorganisationer.
 IFAP:s ståndpunkter i sakfrågor som gäller 
jordbrukspolitik och handelsfrågor är ganska för-
siktiga och balanserade. Världsbankens initiativ 
att konsultera organisationer i civila samhället 
om innehållet i årsrapporten 2008 välkomnas 
till exempel, samtidigt som kritik mot de domi-
nerande jordbruksstrategierna under de senaste 
25 åren framförs. Beträffande handel konstaterar 
IFAP att det är viktigt att handeln bidrar till mins-
kad fattigdom och ett bättre liv för landsbygdens 
innevånare.  
 En exempel på en annan internationell bonde-
organisation är La Via Campesina, som bildades 
1993 och har som mål att utveckla solidaritet 
och enighet bland småbondeorganisationer.
Det största antalet medlemmar finns i Syd- och 
Centralamerika, men organisationen är represen-
terad över hela världen. 
 Det är en organisation av mer aktivistiskt slag. 
Agendan är betydligt radikalare än den som IFAP 
driver. Hemsidan talar om kamp mot orättvisor 
och nyliberalism, IMF och Världsbanken anklagas 
för att skapa misär och Världshandelsorganisatio
nen (WTO) ska bekämpas under slagordet  
”Ten years of  WTO is enough! La Via Campesina 
kräver att EU:s ekonomiska partnerskapsavtal 
med AVS-länderna stoppas.   
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Världsbankens rapport viktig 

I november 2007 kom Världsbankens årsrapport för 2008 med 
rubriken Agriculture for Development (Jordbruk för utveck-
ling). Det är första gången sedan 1982 som denna prestige-
fyllda årsrapport handlar om jordbruksfrågor.  

I rapporten argumenterar banken för att det är nödvän-
digt att främja jordbruket om millenniemålen ska kunna upp-
nås och att det är dags att åter sätta jordbruket i centrum av 
utvecklingsagendan.

Enligt banken visar studier att ekonomisk tillväxt inom 
jordbruket är minst två gånger så effektiv som tillväxt inom 
andra sektorer när det gäller att minska fattigdom. I Kina har 
jordbrukets tillväxt varit hela 3,5 gånger effektivare för att 
reducera fattigdomen än ekonomisk utveckling inom andra 
sektorer.  

I rapporten delas världens länder in i tre grupper: 
1. Länder som är baserade på jordbruk, främst Afrika söder 
om Sahara, där en höjning av jordbrukets produktivitet är 
nyckeln till utveckling.
2.  Länder i förvandling, det vill säga Syd- och Sydostasien, 
Mellanöstern och Nordafrika, där det handlar om att skapa ett 
större förädlingsvärde och stödja människor som inte längre 
behövs inom jordbruket att hitta andra sysselsättningar.
3.  Urbaniserade länder, vilka inkluderar stora delar av Latin-
amerika, Östeuropa och Centralasien, där bönderna i växande 
utsträckning behöver bli leverantörer till stora livsmedelskedjor.

I tio kapitel lägger Världsbanken fram sin syn på hur jord-
bruket kan bidra till utveckling, vilka åtgärder som behövs för 
att detta ska ske och hur dessa åtgärder ska genomföras.

Tre ”vägar ut ur fattigdomen” för landsbygdens innevånare 
redovisas: ökad produktivitet inom jordbruket, lönearbete 
inom eller utanför jordbrukssektorn och migration. Den som 
läser med ett kritiskt öga kan tolka en del av formuleringarna 
som att Världsbanken pläderar för en satsning på ett mera 
storskaligt och högteknologiskt jordbruk där småbönderna 
förvandlats till lantarbetare.  

Det mesta täcks in i rapporten; till exempel för Världs-
banken fram sina välkända krav på liberalisering av handeln, 
både i OECD-länderna och i utvecklingsländerna. Argumentet 
för liberalisering i fattiga länder är främst att skydd för hem-
mamarknaden inte gynnar de sämst ställda, som ofta är net-
toköpare av livsmedel. Att banken anser att subventioner till 
bönder, till exempel på konstgödsel och utsäde, för det mesta 
är ineffektiva är inte heller någon nyhet.

Trots klimathotet och andra aktuella miljöproblem avhand-
las miljöfrågorna huvudsakligen i ett avgränsat kapitel.

Supermarket-revolutionen

De internationella livsmedelskedjornas frammarsch i hela  
världen och deras allt större dominans av livsmedelshandel 
togs upp av Kooperation Utan Gränser 2006 i rapporten ”Små 
bönder – stora marknader”. I rapporten konstateras att utveck-
lingen innebär hot men också möjligheter för småbönderna. 
Genom att livsmedelsjättarna vill ha få och stora leverantörer 
och kan pressa priserna, slås många bönder ut, men de som 
lyckas sälja tillräckliga kvantiteter med tillräcklig kvalitet för att 
ges tillträde till stormarknaderna kan få en bättre situation.  

Ämnet tas också upp i Världsbankens årsrapport – dock 
utan någon mera genomgripande analys av effekterna av mark-
nadskoncentrationen. Rapporten citerar studier som visar att 
”supermarket-revolutionen” tenderar att stänga ute små och 
resurssvaga bönder från marknaden. Enligt rapporten finns 
dock sätt för de berörda länderna att öka dessa jordbrukares 
marknadstillträde; bland annat förbättrade transportmöjlighe-
ter, tillgång till krediter och ett gynnsamt investeringsklimat, 
som gör att flera aktörer etablerar sig inom detaljhandeln. 
Effektiva producentorganisationer kan också underlätta för 
småbönderna att komma in på marknaden. Vidare skapas 
arbetstillfällen på de större jordbruk som blir leverantörer åt 
livsmedelskedjorna, framhåller Världsbanken. Rapporten säger 
emellertid ingenting om att lönearbete inom jordbruket ofta 
är osäkert och lågt betalt eller om betydelsen av fackföreningar 
och mänskliga rättigheter.   

Rättvis handel (fair trade), det vill säga produktion som 
ger högre priser till producenterna och ofta även ställer krav 
på socialt acceptabla produktionsförhållanden och miljömäs-
sig hållbarhet, betraktas med viss skepsis i rapporten. Eftersom 
priserna ligger över marknadsnivå riskerar utbudet av ”fair 
trade”-produkter att bli större än efterfrågan. Dessutom före-
faller mellanhänder tjäna mest på de högre priser som dessa 
varor betingar, hävdar Världsbanken.   

Men rapporten innehåller också ett visst nytänkande; till 
exempel ett resonemang om behovet av någon form av försäk-
ring för småbönder i utvecklingsländerna för att minska deras 
utsatthet för torka, översvämningar och andra risker. 

Rapporten betonar vidare nödvändigheten att involvera 
böndernas egna organisationer i insatser för att utveckla jord-
bruket. Sådana organisationer har vuxit kraftigt på senare år 
och har varit framgångsrika i vissa avseenden. Men nya globala 
marknader ställer dem inför nya utmaningar – och innebär nya 
utmaningar för regeringar och biståndsgivare när det gäller hur 
dessa organisationer bäst kan stödjas, skriver Världsbanken. 

Betoningen av producenternas organisationer är sannolikt 
en effekt av att utkast till Världsbanksrapporten varit tillgäng-
liga för kommentarer i förväg från både FN-organ och bon-
deorganisationer runt om i världen.  
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Stigande priser och biobränsle 

Under 2007 rusade världsmarknadspriserna på spannmål och 
andra jordbruksprodukter i höjden. Efter 30 år av nedgång 
och diskussioner om hur jordbruksproduktionens överskott 

ska hanteras var situationen plötsligt den motsatta. 
Storleken på prisökningarna varierade från minst 30 procent 

och ibland långt mer än så. Vete var en av de produkter som 
ökade mest i pris. Medan bonden för några år sedan fick 70 
öre kilot för sitt vete på världsmarknaden låg priset i november 
2007 på 2,20 kronor.

Orsakerna till det senaste årets prisuppgång är flera. De 
främsta är att utbudet av spannmål och oljeväxter stagnerat till 
följd av väderproblem i viktiga produktions- och exportområ-
den, bland annat Australien och Europa. En annan orsak är att 
efterfrågan ökat kraftigt i vissa utvecklingsländer, framför all i 
ekonomiskt framgångsrika länder i Asien, där det finns en allt 
större medelklass som efterfrågar mera förädlade livsmedel. De 
människor i Kina, Indien med flera länder som fått det bättre 
ställt under senare år äter mera kött än tidigare. Produktionen 
av kött tar mera mark i anspråk än om människor livnär sig 
på ris och grönsaker. 

Världslagren för flera jordbruksråvaror har minskat till sina 
lägsta nivåer på mycket länge och i takt med att lagren sjunkit 
har priserna stigit. I fallet vete är världslagren till exempel de 
lägsta på sextio år.

Bönder på många håll i världen har redan märkt att kli-
matet blivit mera oförutsägbart. Den globala uppvärmningen 
beräknas leda till kraftiga skördeminskningar, vilket påverkar 
världsmarknadspriset. Ytterligare en orsak till de höjda priserna, 
som också hänger samman med klimathotet, är det växande 
intresset för bioenergi. Visserligen är det fortfarande mindre 
än en procent av världens åkerareal som används till att odla 
biobränsle, det vill säga etanol och biodiesel. Men arealen har 
fördubblats under 2000-talet och på grund av behovet att 
minska utsläppen av växthusgaser och därmed använda för-
nyelsebara bränslen istället för fossila sådana ökar intresset 
för biobränslen stadigt. Till detta bidrar att priset på olja ökat 
kraftigt och kan förväntas gå upp ännu mer. 

Bioenergi är en het fråga i debatten. Det som fram-
förallt varit i fokus är etanolproduktionen i Brasilien. 
I Kooperation Utan Gränsers rapport förra rapport 
”Med utveckling i tanken” riktas blickarna istället 
mot Afrika och i rapporten ger företrädare för flera 
afrikanska bondeorganisationer sin syn på saken.
 Rapporten visar att etanol- och biobränsle-
produktion kan bli en väg ut ur fattigdomen. Högre 
priser på livsmedelsråvaror, odling av grödor för 

bioenergi och skapandet av nya jobb är förändringar 
som kan ge Afrikas bönder en bättre livssituation.
 Men satsningar på biodrivmedel och övrig bio-
energi måste ske på ett socialt och ekologiskt håll-
bart sätt. Med bra styrsystem minskar riskerna. 
Rapporten visar på konkreta förslag till hur EU, stater, 
organisationer, enskilda individer med flera bör agera 
för att produktionen av biodrivmedel ska bli en reell 
chans för Afrika.

Etanolproduktion bra för Afrikas bönder?

...som ”lilla julafton”
När Världsbanken rapport Agriculture for Develop-
ment kom var det lite som ”lilla julafton”. 
Det säger Inge Gerremo, som har lång erfarenhet av 
arbete med jordbruksfrågor på Sida, och en tid även 
på Kooperation Utan Gränser. 
 Inge Gerremos uppfattning att rapporten är viktig 
delas av de flesta som arbetar med jordbruksfrågor  
och utveckling. World Development Report har 
tyngd och får stor spridning. Därmed kan den bidra 
till att lyfta fram jordbruks viktiga roll för utvecklings- 
länderna. 
 Detta hindrar inte att det finns kritiska synpunkter 
på rapporten, både av mera övergripande slag och 
mot enskildheter i den. Men denna kritik överskug-
gas, enligt de flesta, av det faktum att rapporten och 
dess huvudbudskap sätter fokus på de försummade 
jordbruksfrågorna. 
 ”Äntligen! Detta är vad vi har sagt i årtal”, kon- 
staterade till exempel Elisabeth Gauffin, vice ord-
förande i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och vice 
ordförande i Kooperation Utan Gränser, när rappor-
ten lanserades.
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Prisutvecklingen på jordbruksvaror under de närmaste åren 
är svår att förutse. Flera bedömare anser att den senaste tidens 
prisboom mycket väl kan komma att följas av en nedgång, men 
att den långsiktiga trenden fortsätter peka uppåt.

”Med all sannolikhet är detta ingen tillfällig bubbla utan 
priserna kommer att fortsätta öka”, säger till exempel IFAD:s  
chef, Lennart Båge. 

Möjlighet och hot

De stigande priserna på jordbruksprodukter innebär både en 
möjlighet och ett hot för utvecklingsländernas fattiga lands-
bygdsbefolkning.

De höjda priserna är en historisk möjlighet för de småbön-
der som under årtionden har strävat i det tysta för att livnära 
sig på sin jord. En stor del av utvecklingsländernas jordbrukare 
kan gynnas av bättre priser eftersom de både producerar för de 
egna familjernas överlevnad och säljer en del av produktionen 
för att köpa insatsvaror och livsmedel som de inte själva odlar, 
betala skolavgifter och så vidare. 

Bättre lönsamhet innebär också fler arbetstillfällen på lands-
bygden, större framtidstro och vilja att investera. Inte minst 
framtidstron är viktig eftersom statistik visar att de största 
investerarna i utvecklingsländernas jordbruk är bönderna själ-
va. Pengarna till dessa investeringar kommer bland annat från 
bidrag som släktingar som utvandrat till rikare länder skickar 
hem. 

Utvecklingsländernas bönder kan också hoppas på större 
draghjälp från staten. Om importen av livsmedel blir allt dyrare 
ökar incitamenten för att istället försöka höja produktionen 
inom ländernas gränser. Oavsett syn på statens roll i detta 
sammanhang är alla överens om att statliga institutioner har 
en viktig roll att spela när det gäller att ge bönderna långsik-
tigt säker rätt till jorden de brukar, bygga ut vägar och andra 
transportmöjligheter och skapa förutsättningar för forskning, 
kreditsystem och rådgivning.

Det är även troligt att ökade satsningar på jordbruk och 
landsbygdsutveckling från biståndsgivarna är att vänta, åtmins-
tone under förutsättning att den globala utvecklingsagendan 
behåller de senaste årens fokus på långsiktiga insatser för att 
bekämpa fattigdomen.  

Samtidigt saknas inte hotbilder; under de senaste 40 åren 
har de minst utvecklade länderna (de så kallade MUL-länderna) 
gått från att vara stora nettoexportörer av livsmedel till att bli 
nettoimportörer av jordbruksvaror. Detta betyder att dessa län-
der inte kan skydda sig mot höjda priser på världsmarknaden. 
Dyrare mat slår hårt mot städernas fattiga och mot småbönder 
och andra innevånare på landsbygden som är beroende av att 
köpa livsmedel under åtminstone någon del av året.

Under slutet av 2007 började den destabiliserande effekt 

som höjda matpriser kan ha i fattiga länder att märkas. I bland 
annat Yemen och Uzbekistan utbröt protester och i flera städer 
i Mauretanien fick armen kallas in för att återställa lugnet efter 
plundringar och vandalisering av livsmedelsbutiker. 

FAO varnade också för den svåra ekonomiska situation 
många länder i södra Afrika drabbas av om inte priserna sjun-
ker. Det gäller exempelvis för Swaziland och Lesotho, som 
redan lider av svår torka och har stort importbehov. Samma 
sak gäller för Senegal och flera andra länder i Västafrika som 
importerar stora mängder vete.

Klimatet ödesfråga

Den globala uppvärmningen är en ödesfråga för jordbruket 
i utvecklingsländerna. FN:s klimatpanel (IPCC) har räknat 
med att det ändrade klimatet kan komma att halvera produk-
tionen i vissa regioner.

”Framtiden för jorden och jordbruket hänger på politisk 
vilja”, sa ordföranden för bondeorganisationen IFAP, Jack 
Wilkinson, inför klimatmötet på Bali i december 2007. För 
bönder är den globala uppvärmningen inte bara siffror på ett 
papper utan konkret verklighet på åkrarna. Därför är åtgärder 
och anpassning till klimatförändringen ett prioriterat område 
för oss.”    

Även om effekterna fortfarande är svåra att förutse är det 
klart att klimatförändringarna kommer att få avsevärd bety-
delse. Redan nu märks vissa förändringar och undersökningar 
från delar av Afrika visar att bönder börjat anpassa sig till dem, 
till exempel genom att använda andra grödor och tidigare-
lägga sådden.

Vissa framhåller vikten av ökad diversitet och anpassning till 
naturliga processer som det bästa sättet att hantera klimathotet. 
Andra menar att detta inte kommer att räcka och att även nya 
landvinningar inom teknik och forskning, som genmodifierade 
grödor, kommer att behövas för att maten ska räcka.  

Jordbruket kan både vara en del av klimatproblemet och 
en del av lösningen. Det finns beräkningar som visar att jord-
bruk och avskogning i utvecklingsländerna svarar för över 20 
procent av utsläppen av växthusgaser från dessa länder. Detta 
innebär att det även finns stor potential att vidta åtgärder, till 
exempel plantera träd, skydda jorden från erosion, ta bättre 
vara på regnvatten och så vidare. 

Handel och partnerskapsavtal

Totalt subventionerade OECD-länderna sitt jordbruk med när-
mare 300 miljarder euro år 2006, EU svarade för den största 
andelen av detta belopp med 125 miljarder euro, alltså en bra 
bit över tusen miljarder kronor. 
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När den europeiska jordbrukspolitiken byggdes upp efter 
andra världskriget handlade det om att trygga livsmedelsförsörj-
ningen och ge bönderna en rimlig levnadsstandard. Politiken 
var framgångsrik och tullar, garanterade priser och andra åtgär-
der ledde till att EU blev nettoexportör. Ett särskilt exportbi-
drag som gjorde att de europeiska bönderna kunde konkurrera 
på världsmarknaden infördes. 

Utvecklingsländerna drabbades av denna politik, dels 
genom att import från utvecklingsländer som Brasilien och 
Argentina utestängdes från den europeiska marknaden och dels 
genom att EU:s överskott dumpades till konstlat låga priser 
som gjorde det svårt för fattiga bönder i utvecklingsländerna 
att konkurrera på sina egna hemmamarknader.

EU:s jordbrukspolitik förändrades 2003 så att det inte 
längre stimulerar till ständigt ökad produktion. Därmed är 
den något mindre handelsstörande än tidigare.

Världshandelsorganisationens (WTO) jordbruksavtal träd-

de i kraft 1995. De flesta är överens om att avtalet inte är rättvist 
mot u-länderna. Förhandlingar om ett nytt avtal pågår inom 
ramen för den så kallade Doha-rundan. En överenskommelse 
har träffats som slår fast att OECD-ländernas exportstöd ska 
bort och att de interna stöden ska minskas. Men förhand-
lingarna går mycket trögt och det är osäkert när de kommer 
att avslutas.

I december 2007 träffades interimsavtal mellan EU och 
majoriteten av de 78 länderna i AVS-gruppen (Afrika, Västin-
dien Stillahavsregionen) om handel med varor. Förhandlingar 
hade då pågått under lång tid. EU:s ambition var att sluta så 
kallade ekonomiska partnerskapsavtal som även skulle omfatta 
investeringar, handel med tjänster med mera. Förhandlingarna 
om dessa bredare avtal fortsätter.  Bakom detta ligger ett beslut 
i WTO som tvingar EU att omförhandla gällande avtal med 
AVS-länderna, eftersom det avtalet är diskriminerande gente-
mot andra länder.

Den europeiska jordbrukspolitiken har drabbat utvecklingsländerna. Bland annat har latinamerikanska länder utestängts från den  
europeiska marknaden.

Foto: A
rm

ando C
osta Pinto.
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De nya avtalen har vållat oro i många AVS-länder eftersom 
de i princip ska vara ömsesidiga, det vill säga för att AVS-län-
derna ska fortsätta att få förmåner i form av tullfrihet med 
mera får de, efter en övergångstid, inte samtidigt skydda sina 
egna marknader. Inte minst är oron stor för att AVS-ländernas 
jordbruk ska konkurreras ut av import från Europa. AVS-län-
derna har också kritiserat den press de utsatts för från EU att 
skriva under avtalen.

Avtalen och förhandlingsprocessen har också fått kritik från 
internationella och svenska enskilda organisationer. Koopera-
tion Utan Gränser är en av de svenska organisationer som står 
bakom rapporten ”Utveckling på Export – EU:s handelsavtal 
med Afrika och Latinamerika”, som publicerades i december 
2007.  

En lärdom: Börja underifrån!

Vad har FN-organ, biståndsmyndigheter, enskilda organisatio-
ner och andra lärt under de 25 år som gått sedan jordbruksfrå-
gan senast var en prioriterad fråga? 

En lärdom som det förefaller råda ganska bred enighet om 
är att det är nödvändigt att satsa på böndernas egna organi-
sationer: 

”Man missade organiseringen. Det var för mycket ’top-
down’. Vi måste börja underifrån”, säger till exempel IFAD-
chefen Lennart Båge.

”Utveckling sågs som en teknokratisk process. Men det 
handlar om människor och måste börja med lokal kunskap. 
Om människor inte organiserar sig är de svaga och har svårt 
att få gehör för sina krav.”

Detta gäller inte minst i förhållande till de internationella 
livsmedelskedjorna som i snabb takt expanderar i utvecklings-
länderna. Försäljningen genom stormarknader har växt mycket 

snabbt i flera världsdelar under senare år. Numera säljs till 
exempel mer än 60 procent av all mat i Latinamerika på stor-
marknader. Även i Asien sker denna expansion snabbt. I Afrika 
har de i-landsbaserade livsmedelskedjorna ännu inte etablerat 
sig i någon större utsträckning, men där expanderar istället 
regionala kedjor, ofta med ursprung i Sydafrika. Utvecklingen 
beskrivs i Kooperation Utan Gränsers rapport ”Små bönder 
– stora marknader”. 

För att kunna sälja till de stora livsmedelskedjorna och för-
handla med dem om rimliga villkor är det viktigt att bönderna 
går samman i intresseorganisationer och kooperativ.  

Chefen för Sidas avdelning för naturresurser och miljö, Jan 
Bjerninger, understryker också vikten av att bönderna organise-
rar sig och att makthavarna lyssnar på deras organisationer: 

”Forskning visar att det skedde under den gröna revolutio-
nen i Asien och att det bidrog till framgången där.”

Det finns emellertid också skeptiska röster som frågar sig 
hur arbetet med böndernas organisationer ska bedrivas, prak-
tiskt och konkret, och vilka förutsättningar denna strategi har 
för att lyckas. 

Annette Hellström på LRF framhåller att jordbruket måste 
ses som en del i samhället och att det är viktigt att arbeta med 
hela kedjan; från bonde till marknad.

Flera experter påpekar att det handlar om att utgå ifrån de 
möjligheter som marknaden erbjuder och sikta på att utveckla 
jordbruket. Avsikten är inte att alla ska fortsätta arbeta med 
hacka och spade på åkrarna utan att det skapas rationella och 
mera moderna jordbruksenheter. Detta innebär i sin tur att 
många människor blir överflödiga inom jordbruket. Men kom-
mer en ekonomisk utveckling igång kommer de att hitta andra 
sysselsättningar – utan att behöva flytta till städernas överbe-
folkade kåkstäder.
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5. Sveriges stöd till jordbruk 
och landsbygdsutveckling

Sida: från självhushåll till marknad

Det finns begränsningar för de fattigas möjligheter att förbättra 
sina inkomster genom självhushåll. Hållbara förbättringar kan 
bara åstadkommas genom att gå från självhushåll till mark-
nadsekonomi. 

Det konstaterar Sida i ett positionspapper från 2004 med 
rubriken ”Improving Income among Rural Poor” (Att förbättra 
inkomsten för landsbygdens fattiga). 

Sida framhåller vidare att denna förändring delvis redan 
ägt rum. Det finns knappast några jordbrukarsamhällen eller 
-hushåll som inte deltar i marknadens aktiviteter på något 
sätt. Utmaningen är därför lika mycket att öka inkomsterna 
för landsbygdens fattiga av produktion för marknaden som att 
öka själva deltagandet på marknaden. 

Sida ska arbeta med effektiva marknadsmekanismer som 
länkar ihop producenter och konsumenter såväl som med 
småböndernas situation. Jordbrukarnas begränsade förhand-
lingsstyrka är ofta ett hinder för inkomstbringade deltagande i 
marknadens aktiviteter. Samarbete mellan bönder och bönders 
organisationer bör därför främjas, framhåller Sida. 

Sidas avdelning för naturresurser och miljö arbetar för att 
förbättra levnadsvillkoren för landsbygdens fattiga. 

I flera länder, främst i Afrika, stöder Sida projekt för lands-
bygdsutveckling. Tonvikten i dessa projekt ser olika ut beroende 
på situationen i landet ifråga. I Etiopien arbetar projektet bland 
annat med bönders juridiska rätt till jord och i Kenya handlar 
det om rådgivning till bönder och kvinnors möjligheter att 
äga jord. I arbetet i Mali ligger tonvikten på hållbart jord- och 
skogsbruk. I Zambia deltar hela familjer i rådgivning och pla-
nering av produktion och försäljning, med syftet att både öka 
kvinnors deltagande och förbereda barnen på ett ökat ansvar 
om någon av föräldrarna skulle drabbas av hiv/aids.

Som framgått har den andel av det svenska biståndet som 
går till jordbruk och landsbygdsutveckling minskat kraftigt 
sedan början av 1980-talet.

Chefen för avdelningen för naturresurser och miljö, Jan 
Bjerninger, konstaterar att det finns faktorer som talar för en 
ökning nu, både i Sverige och globalt: den ekonomiska poli-
tiken och de institutionella ramverken i mottagarländerna är 
mera gynnsamma, prisökningarna på jordbruksprodukter gör 
sektorn mera intressant och klimatfrågan sätter fokus på jord-
bruk och hushållning med naturresurser.

Om det blir något ökat svenskt bistånd till jordbruket  
beror dock främst på utrikesdepartementets prioriteringar. 

Budgetpropositionen för 2008 ska konkretiseras i lands-

strategier som utarbetas av Sida efter direktiv från utrikesde-
partementet.

Stöd till bondeorganisationer

Flera svenska organisationer arbetar med jordbruksfrågor på 
internationell nivå och stöd till lantbruk och bondeorganisa-
tioner i utvecklingsländerna och Östeuropa.

LRF:s globala arbete går till stor del ut på att öka samver-
kan mellan bönder i världen och stärka bondeorganisationer 
i utvecklingsländerna.

LRF är medlem i IFAP. LRF:s vice ordförande, Elisabeth 
Gauffin, är ordförande i IFAP:s utvecklingsutskott där bonde-
organisationer från utvecklingsländerna träffas för att utbyta 
erfarenhet och lägga upp strategier för påverkan på interna-
tionell nivå. 

LRF är aktiv medlem i Kooperation Utan Gränser och ger 
betydande ekonomiska bidrag till biståndsverksamheten.

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) samarbetar med 
ett 50-tal organisationer runt om i världen som på något sätt 
arbetar med miljöfrågor. Flera av dem är småbondeorganisa-
tioner som bland annat verkar för att utveckla ett ekologiskt 
hållbart jordbruk.

SNF publicerar också studier och rapporter om internatio-
nella miljöfrågor samt bedriver påverkansarbete. Under 2007 
tog organisationen till exempel fram skriften ”Mat, klimat 
och utveckling”, som tar upp de utmaningar för försörjningen 
med mat som klimatförändringarna innebär och lyfter fram 
aktuell forskning. 

Naturskyddsföreningen är engagerad i biobränslefrågan.  
Efter hård kritik från bland andra SNF och Greenpeace beslu-
tade OKQ8 i oktober 2007 att skjuta upp lanseringen av  
biodiesel där cirka 20 procent skulle bestå av palmolja. Enligt 
SNF har palmoljeproduktionen problem med skogsskövling, 
markkonflikter och skogsbränder. Någon certifierad palmolja 
finns inte. SNF stöder miljöorganisationer i Indonesien och 
Malaysia som arbetar med problematiken. 

Genom sin internationella verksamhet ger Svenska kyrkan  
stöd till och samarbetar med fattiga bönder i utvecklingsländer. 

Vidare är påverkansarbete för rättvis handel med jordbruks-
produkter en viktig del i arbetet med att bekämpa hunger 
och fattigdom. Tillsammans med systerorganisationer i andra 
länder har Svenska kyrkan till exempel tagit fram studier om 
de negativa effekterna av handelsliberalisering för småbönder 
i utvecklingsländerna. 
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Budget, tema- och landstrategier

I den svenska biståndsbudgeten för 2008 finns ett antal all-
männa skrivningar om jordbruksfrågorna. Till exempel ”är 
de areella näringarna viktiga för fattigdomsbekämpning” och 
”landsbygdsutveckling är ett viktigt element i utvecklingssam-
arbetet”. Budgeten innehåller dock ingen information om vad 
detta innebär mera konkret. 

Jordbruk finns heller inte med bland de tre prioriteringar för 
biståndet som regeringen framhållit: demokrati och mänskliga 
rättigheter, jämställdhet samt miljö och klimat. Däremot har 
biståndsminister Gunilla Carlsson sagt att hon anser att jord-
bruksfrågorna är viktiga och att alla de tre prioriterade områ-
dena har relevans för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Regeringens styrning av biståndet ska framöver ske genom 
tematiska strategier. Cirka 15 sådana strategier ska tas fram 
under de närmaste åren. Jordbruksfrågorna kommer antingen 
att ingå i strategierna för tillväxt och miljö eller att behandlas 
i en egen strategi. 

Vad gäller samarbetsstrategierna med enskilda länder och 
regioner utarbetas de i ett växelspel mellan Sida och utrikes-
departementet där Sida pekar på viktiga områden, departe-
mentet ger direktiv och Sida tar fram utkast som sedan bereds 

av departementet innan regeringen fattar beslut. Ett 30-tal 
samarbetsstrategier ska tas fram inom det närmaste året, eller 
möjligen något längre tid än så.

Stöd till FAO, WFP och IFAD

I Rom finns tre FN-organ som alla arbetar med jordbruk, fat-
tigdom och hunger, FAO, World Food Programme (Världs-
livsmedelsprogrammet, WFP) och IFAD. 

FAO är FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske. 
Organisationens mandat är att arbeta för en tryggare livsmedels-
försörjning, bättre produktivitet inom jordbruket och förbätt-
rade levnadsförhållanden på landsbygden. Bland de viktigaste 
konkreta uppgifterna finns att samla in statistik över jordbruks-
utveckling och bidra med riktlinjer och råd inom områden som 
hänger samman med jord- och skogsbruk samt fiske. 

FAO är sedan flera år utsatt för hård kritik från många av 
givarna för bristande effektivitet och brister i ledningen. En 
utvärdering och ett handlingsprogram för att åtgärda bristerna 
har tagits fram.

Det svenska bidraget till FAO var 246 miljoner kronor 
år 2006, därav 30 miljoner i så kallat basbudgetbidrag från 

Inspektion av årets kaffeskörd. Edmund Lopez Muñus är ordförande i och en av grundarna av kaffekooperativet José Alfredo Zeledon i byn Las Vegas  
i Nicaragua. Att bönder organiserar sig i bondeorganisationer eller kooperativ är en förutsättning för att de ska kunna få ökat inflytande, både på  
marknaden och i samhället.
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utrikesdepartementet (UD) och 216 miljoner från Sida till 
olika projekt. 

WFP är FN:s fackorgan för livsmedelshjälp och världens 
största humanitära organisation. År 2006 distributerade WFP 
mat till närmare 90 miljoner människor i 78 länder. 

Sverige bidrog med 420 miljoner kronor år 2006 varav 410 
miljoner som basbudgetbidrag, alltså medel som WFP själv 
kunnat bestämma användningen för, från UD.

IFAD:s uppgift är att med hjälp av innovativa projekt bidra 
till att minska fattigdomen på landsbygden. Efter kritik mot 

bristande effektivitet och otydligheter i mandatet har IFAD 
genomfört en rad reformer under senare år.

IFAD är en finansieringsinstitution som får sina medel 
genom påfyllningar från givarländerna vart tredje år. 

UD:s enhet för multilateralt samarbete, där stödet till FAO, 
WFP och IFAD handläggs, noterar det ökande intresset för 
jordbruksfrågor i den globala utvecklingsdebatten. Om och i så 
fall hur detta kommer att få genomslag i Sverige, till exempel 
i form av ökat stöd till FAO och IFAD, är för tidigt att säga 
eftersom tydliga politiska signaler ännu saknas.      

Nyskördade bananstockar på väg till marknaden är en vanlig syn i Uganda. Jordbruk och avskogning i utvecklingsländerna svarar för över tjugo procent 
av utsläppen av växthusgaser i utvecklingsländerna. Satsningar på ett hållbart jordbruk innebär även en satsning på miljön.

Foto: Veronica A
hlqvist 
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Vägvisare och sektorstrategi

Vägvisaren, Kooperation Utan Gränsers strategi för 2007–2011 
identifierar tre prioriterade områden: 

– En livskraftig landsbygd, 
– Ett värdigt boende, och 
– Finansiella resurser för utveckling           

Landsbygdsutveckling och stöd till jordbruk är den dominerande 
inriktningen för biståndsarbetet. Huvuddelen av insatserna 
sker i samarbete med organisationer som arbetar med att stärka 
organisering, produktion, arbetstillfällen och marknadstillträde 
bland småbönder.

Inom landsbygdsutveckling liksom övriga prioriterade 
områden finns ett antal teman som bedöms vara av avgörande 
betydelse för den långsiktiga utvecklingen och som Koopera-
tion Utan Gränser därför integrerar i samtliga områden. Dessa 
teman är: demokratiskt deltagande, jämställdhet, miljömässigt 
hållbar utveckling och hiv/aids-bekämpning. 

En sektorstrategi för stödet till jordbruk och landsbygdsut-
veckling antogs av Kooperation Utan Gränsers styrelse i februari 
2007. Den har rubriken ”Market Based Agricultural Develop-
ment” (Utveckling av jordbruk baserad på marknaden).

Strategin betonar att jordbruk för självhushåll sannolikt är 
på väg att försvinna i Afrika såväl som Asien, Latinamerika och 
Östeuropa. Strategins fokus är därför stöd till mera professio-
nella bönder som ser jordbruket som en affärsverksamhet. 

Denna målgrupp består i sin tur dels av bondeorganisatio-
ner som arbetar för småböndernas intressen och dels av med-
lemmarna i dessa organisationer. 

Kooperation Utan Gränsers stöd ska framför allt gå till  
följande områden: 

– Marknadsinformation och –analys,
– Hållbar produktion,
– Marknadstillgång och försäljning, 
– Organisations- och affärsutveckling,
– Finansiella tjänster, och 
– Policyarbete och påverkan.

Samarbete med IFAP och AgriCord

Sedan 1980-talet stöder Kooperation Utan Gränser IFAP. LRF:s 
vice ordförande, Elisabeth Gauffin, är både ordförande i IFAP:s  

utvecklingsutskott och vice ordförande i Kooperation Utan 
Gränser:

”Bondeorganisationer i olika länder har kommit olika lågt. 
I många länder är strukturerna fortfarande svaga. Men IFAP:s 
utvecklingsutskott ger möjligheter för dem att utbyta erfaren-
heter och diskutera en egen agenda”, säger hon. 

IFAP samarbetar med AgriCord, ett nätverk av bistånds-
organisationer med relationer till bondeorganisationer i sina 
hemländer, och som arbetar med bistånd till jordbruk i utveck-
lingsländerna. Förutom Kooperation Utan Gränser består Agri-
Cord av danska, norska, holländska, belgiska, franska, kana-
densiska och japanska biståndsorganisationer. AgriCord har  
sekretariat i Belgien.

Projekt i Afrika och Latinamerika

Landsbygdsutveckling är det största verksamhetsområdet för 
Kooperation Utan Gränser. Organisationen stöder projekt för 
landsbygdsutveckling och samarbetar med bondeorganisationer,  
kooperativa organisationer och andra enskilda organisationer, 
både på nationell, regional och lokal nivå i länder i södra och 
östra Afrika samt Syd- och Centralamerika. 

Ofta handlar stödet om att genom utbildning stärka bon-
deorganisationerna så att de kan tillvarata sina medlemmars 
intressen och skapa bättre försäljningsmöjligheter för sina pro-
dukter. I Kenya nås till exempel 8 000 bönder av stöd till 
affärsutveckling och i Rwanda får bönder rådgivning i mark-
nadsföring med mera. 

I länderna runt Viktoriasjön driver Kooperation Utan 
Gränser och Vi-skogen projekt som kombinerar jordbruk 
och trädplantering och därmed bidrar till att bekämpa mil-
jöproblemen.

I södra Afrika samarbetar Kooperation Utan Gränser med 
den regionala bondeorganisationen Southern Africa Confede-
ration of Agricultural Unions och i Zambia får den nationella 
bondeorganisationen stöd. I Zambia, liksom i andra länder i 
södra Afrika, stöder Kooperation Utan Gränser insatser för att 
på ett hållbart sätt öka småböndernas produktion. 

I Zimbabwe samarbetar Kooperation Utan Gränser med ett 
 projekt som hjälper bondefamiljer som drabbas av hiv/aids 
att odla arbetsbesparande och torktåliga livsmedel, som söt-
potatis och kassava. 

Ett studiecirkelprogram, som startade för att hitta sätt 
att minska effekter av torka, har nått 100 000-tals bönder i  
Zimbabwe och används även i andra länder i regionen. 

I Guatemala och andra länder i Centralamerika stöder 

6. Kooperation Utan Gränser 
utvecklar landsbygden
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Kooperation Utan Gränser bland annat kaffekooperativ med 
utbildning av medlemmarna, marknadsföring, försäljning och 
aktiviteter för ökad jämställdhet. Flera av dessa kooperativ odlar 
ekologiskt och rättvisemärkt. 

I nordöstra Brasilien får ett nätverk som arbetar med poli-
tisk påverkan, marknadsföring och affärsutveckling för fattiga 
bönder stöd. I Paraguay stöder Kooperation Utan Gränser en 
lokal organisation som arbetar för att förbättra småbönders 
tillgång till mark. 

Palestinska bönder som drabbats av den israeliska ocku-
pationen får såväl humanitärt stöd som hjälp att bygga upp 
infrastruktur som förstörts av ockupationsmakten.     

Både i Sverige och i Afrika och Latinamerika arbetar Koo-
peration Utan Gränser också med påverkansarbete kring frågor 
som berör bönders villkor, rättvis handel, livsmedelsbistånd, 
med mera. Ett exempel är rapporten ”Var lojal – eller svält!”, 
som handlar om hur matbiståndet utnyttjas som politiskt 
påtryckningsmedel av regimen i Zimbabwe.  

Kooperation Utan Gränser  
blickar framåt
• Det internationella biståndet till jordbruk minskade kraftigt 
mellan början av 1980-talet och 2004-2005. Beroende på vad 
som räknas in var minskningen 60-70 procent. Under samma 
tid minskade det svenska stödet ännu mer. Mot bakgrund av 
att majoriteten av jordens fattiga, som är den prioriterade mål-
gruppen för utvecklingssamarbetet, bor på landsbygd och liv-
när sig på jordbruk är detta en paradox som Kooperation Utan 
Gränser avser att uppmärksamma och påtala i alla relevanta 
sammanhang.  

• Jordbruket håller på att få förnyad aktualitet i den interna-
tionella biståndsdebatten. Hur detta kommer att avspegla sig 
i det svenska utvecklingssamarbetet är ännu inte klart. Men 
Kooperation Utan Gränser anser att Sveriges stöd till lands-
bygdsutveckling och jordbruk åter bör öka kraftigt och kom-
mer att sätta tryck på berörda aktörer för att så ska bli fallet. 

• Bistånd till jordbrukssektorn är komplext. Stöd genom stat-
liga organ misslyckades och upphörde till stor del i samband 
med den ekonomiska krisen i början på 1980-talet. Satsningar 
genom den privata sektorn fungerade inte heller väl. Nu har 
böndernas egna organisationer kommit i rampljuset. Men vilka 
är förutsättningarna för att denna inriktning ska lyckas? Koo-
peration Utan Gränser avser bidra till debatten om detta med 
erfarenheter från sin 50-åriga verksamhet, samt givetvis att fort-
sätta med biståndet till jordbruk och landsbygdsutveckling.

• Den globala uppvärmningen kommer  att påverka förut-
sättningarna för jordbruket i de flesta av Kooperation Utan 
Gränsers samarbetsländer inom en snar framtid. Hur bör ett 
utvecklingssamarbete som har beredskap för detta utformas? 
Kunskap om dessa frågor kommer att samlas in och integreras 
i Kooperation Utan Gränsers verksamhet,  bland annat  i en 
kommande miljöpolicy. 

• Trots att kvinnor uppges svara för cirka 80 procent av mat-
produktionen i Afrika och mellan 30 och 40 procent i Latiname-
rika finns få kvinnor på beslutsfattande nivåer. Detta gäller från 
FN-organ till lokala bondeorganisationer. Kvinnor diskrimine-
ras också i andra avseenden. Kooperation Utan Gränser avser 
att samla goda exempel såväl som mindre lyckade erfarenheter 
och sammanställa dessa för att ytterligare betona vikten av att 
få med kvinnor i arbetet för en livskraftig landbygd.    

• Hur kan erfarenheter av småbönders ökade kontakter med 
marknaden, både från Kooperation Utan Gränsers arbete och 
från insatser som stöds av andra AgriCord-medlemmar, följas 
upp, utvärderas och återföras till verksamheten? Kooperation 
Utan Gränser kommer att arbeta för att systematiskt ta vara 
på gjorda erfarenheter, dra nytta av dem i framtida verksamhet 
och använda dem i påverkanssyfte i biståndsdebatten.
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Lönsamma kunskaper för familjen Malumba i Uganda:  
– I studiecirkeln lärde vi oss odla och sälja mer effektivt. Idag kan 
hela familjen äta sig mätt. Vi har också ökat våra inkomste

Rättvisemärkt för Esperanza Qazom Yat i Guatemala: 
– Tack vare kooperativets stöd kunde jag börja odla ekolo-
giskt kaffe. Ekologiskt och Rättvisemärkt ger dessutom bättre 
betalt.

Hjälp till självhjälp 
– tre exempel från Kooperation Utan Gränsers verksamhet

Mikrofinanslösningar betyder nya möjligheter i Uganda: 
– Vi hade inte kunnat få lån i en vanlig bank. Nu fungerar spar- 
och kreditföreningen som vår egen bybank.

Fo
to

: G
us

ta
f 

Th
un

qu
is

t
Fo

to
: M

el
ke

r 
D

ah
ls

tr
an

d
Foto: Petra K

alla



24

Intervjupersoner

Axelsson Nycander, Gunnel, Svenska kyrkan
Bjerninger, Jan, Sida 
Ekéus, Oscar, UD
Gauffin, Elisabeth, LRF
Gerremo, Inge, konsult
Gustavsson, Björn, UD
Hellström, Annette, LRF
Hårsmar, Mats, UD
Ingevall, Anita, Sida
Johansson, Göran, Kooperation Utan Gränser
Tibblin, Anna, Kooperation Utan Gränser  

Referenser

Agebjörn, Anika, Utveckling på export? EU:s handelsavtal 
 med  Afrika och Latinamerika, Globala Studier, 2007
Agrima Naturbruk Ltd., Mid-Term Evaluation of the 

AgriCord  Farmers Organisations and Trade Capacity Deve-
lopment Programme 2002–2006, 2006

Expert group on development issues (EGDI), Agricultural 
Development in Sub-Saharan Africa, Workshop Proceedings, 
2006

FAO, Financing of Agriculture: Issues, constraints and 
perspectives, 2007

IFAD, IFAD’s perspectives on the 2008 World Develop-
ment Report

IFAD, President Båge’s Statement to Thrid Session of the 
Preparatory Committee for the International conference on 
Financing for Development 16-17 October 2001

IFAD; World Food Summit Five Years Later – Statement 
by Lennart Båge, President of IFAD 10 June 2002

IFAD, Statement by Lennart Båge delivered on behalf of 
the three Rome-based UN agencies, FAO, IFAD and WFP, 
2007 

Kooperation Utan Gränser, Bonde i världen, En dag på 
jobbet i fem länder, odaterad 

Kooperation Utan Gränser, Market Based Agricultural 
Development, 2007

Kooperation Utan Gränser, Små bönder – stora markna-
der, 2006

Kooperation Utan Gränser, Var lojal – eller svält!, 2007
Kooperation Utan Gränser, Vägvisaren, Nya steg i rätt rikt-

ning, 2007

LRF; Svenska kyrkan och Svenska Naturskyddsföreningen, 
Jordbrukspolitik och internationell solidaritet, 2006

Lutherhjälpen, Bönder, handel och hunger, 2005
Nordic Africa Institute, African Agriculture and the World 

Bank, Development or Impoverishment?, 2007
Rönnnbäck, Klas, Världsmarknad i obalans, småbrukare, 

storföretag och den globala jordbrukshandeln, Globala stu-
dier, 2006

Sida, Improving Income among Rural Poor, Strategic Gui-
delines for Sida Support to Market-Based Rural Poverty Reduc-
tion, 2004

Svenska FAO-kommitténs skriftserie nr 4, U-ländernas 
handelsförmåner – vem gynnas?, 2007

Svenska kyrkan, Världsbankens blinda fläckar, Kommen-
tarer till Agriculture for development, 2007 

World Bank, Agriculture for Development, World Deve-
lopment Report 2008, 2007

World Bank, Agriculture for Development policy brief, 
Agriculture and Poverty Reduction, 2007

World Bank, Agriculture for Development policy brief, 
Agriculture and Economic Growth, 2007

World Bank, Agriculture for Development policy brief, 
The Gender Dimension, 2007 

Web-sidor

www.fao.org
www.ids.ac.uk
www.ifad.org
 www.ifap.org
www.oecd.org
www.viacampesina.org
www.fwp.org
www.lrf.se
www.regeringen.se
www.sida.se
www.snf.se
www.unmillenniumproject,.org
www.utangranser.se

Referenser



Rätten till mat är en mänsklig rättighet. Ändå lider nära 900 
miljoner människor av undernäring. Paradoxalt nog försörjer sig 
majoriteten av de som har brist på mat av jordbruk.

Av världens allra fattigaste bor 75 procent på landsbygden. Trots 
det har de rika ländernas bistånd till jordbruket minskat kraftigt. 
Sverige är ett av de länder som skurit ner mest.

Rapporten berättar historien om de senaste decenniernas jord-
brukspolitik i utvecklingsländerna, och de rika ländernas svek. 
Men den visar också att de nu finns tecken som inger hopp.
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