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När jag säljer mina korgar får jag pengar för att klara av 
mitt hushåll. Kvinnogruppen har också ett system för sparande 
och utlåning där vi turas om att låna. Jag uppmuntrar hela tiden 
fler att bli medlemmar eftersom det är ett långsiktigt arbete som 
också kan finnas kvar för kommande generationer.”
Betty Wambua, 47 år, ordförande i Kvinnogruppen Kikuthuko, Kisesini, Kenya
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På landsbygden i Afrika – där fattigdomen är som störst – är jämställdhet nyckeln till 
minskad fattigdom. Om fler kvinnor i fattiga länder skulle kunna göra sina röster hörda 
och om de fick möjlighet att bruka jorden på samma villkor som män, kan skördarna  
i världen öka så mycket att minst 100 miljoner människor skulle slippa gå hungriga. Det 
visar uppskattningar från FN:s jordbruksorgan, FAO.

Närmare en miljard kvinnor i världen lever i extrem fattigdom, av dessa bor nära  
700 miljoner på landsbygden. De allra flesta brukar jorden för sin försörjning. 

Diskussionen om fattigdom och bistånd domineras ofta av de välmåendes perspektiv 
och kunskaper – experter, politiker och biståndsorganisationer definierar problem och 
föreslår lösningar. Allt för sällan lyssnar biståndsgivarna på de fattiga själva.

Kooperation Utan Gränser har i mer än 50 år arbetat med fattiga 
bönder i världen. Vi hjälper fattiga människor att själva bekämpa 
fattigdomen. 

Vi bidrar med resurser och kunskap – viktiga verktyg för att de fattiga själva ska kunna 
skapa sig en bättre framtid. Och vi ser att engagemang och samarbete ger resultat.  

Vi jobbar också aktivt med jämställdhet. Det är viktigt i en värld där merparten av 
allt jordbruksarbete utförs av kvinnor – medan männen oftast fattar besluten, förhandlar 
om priser och tar hand om pengarna.

För att göra kvinnornas röster hörda har vi intervjuat närmare 350 kvinnor i södra och 
östra Afrika. De kvinnor vi talat med uttrycker bland annat att de vill ha mer kunskap, 
möjlighet att spara och låna pengar och att sälja skörden på en marknad. Det skulle ge 
dem förutsättningar att förbättra sitt jordbruk och sin livssituation.

Vi vet att när kvinnor får mer att säga till om fattas beslut som 
gynnar hela familjen. Barnen får bättre mat, familjerna använder 
mer pengar till sjukvård och barnens skolgång. Fler flickor får också 
möjlighet att gå i skolan. Fattigdomens onda cirkel bryts. 

Att möjliggöra bättre levnadsvillkor för kvinnliga jordbrukare i fattiga länder handlar 
inte om välgörenhet – det är en fråga om mänskliga rättigheter. Det är också en fråga 
om bra bistånd. Att medvetet satsa på kvinnor skapar fler möjligheter för alla.

Under de senaste åren har det kommit en strid ström av påkostade rapporter från 
FN-organ och andra som visar att kvinnor fortfarande är missgynnade inom jordbruket 
och att deras rättigheter inte respekteras. Men jämställdhet är avgörande för jordbru-
kets utveckling och en tryggad livsmedelsförsörjning. Analyser visar även att de flesta 
av millenniemålen inte kommer att uppnås till 2015 om inte mer kraft läggs på utbild-
ning och jämställdhet.

Sedan 2008 är jämställdhet en av den svenska regeringens tre tematiska prioriteringar 
när det gäller politiken för global utveckling. Trots det går det i nuläget inte att ta reda 
på hur stor andel av det svenska biståndet som faktiskt går till kvinnor. Sida redovisar 
endast att 11 procent av den totala budgeten 2010 gick till projekt som har ”jämställd-
het som huvudsyfte”, vilket inte är detsamma som att pengarna kommer kvinnor till del. 

Jämställdhet minskar fattigdom

<< Foto: Tobin Jones
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I det regleringsbrev från regeringen som idag styr Sidas verksamhet finns inte några  
konkreta krav på att en viss andel av biståndet ska gå till kvinnor. Detsamma gäller  
tyvärr även regeringens nya skrivelse (2010/11:167) om biståndets resultat, som har tema 
jämställdhet och kvinnors roll för utveckling. 

För Kooperation Utan Gränser har jämställdhet sedan länge varit en självklar del i 
alla våra projekt. I Latinamerika har sedan 2008 mer än hälften av Kooperation Utan 
Gränsers biståndspengar gått till kvinnorna – med gott resultat. Därför har vi beslutat 
att det ska bli så även i Afrika och resten av världen från 2013. Men det räcker inte att 
vi tar ställning.

Nu är det hög tid att Sveriges regering går från ord till handling. Vi vill se att Sveriges 
samlade bistånd fördelas rättvist – att 50 procent eller mer av budgeten går till kvinnor. 
Vi vill se tydliga beslut och konkreta planer på hur detta ska bli verklighet. Jämställdhet 
ska inte bara vara retorik, utan synas i budgeten. 

Kooperation Utan Gränser vill att Sveriges regering:
1. I biståndsbudgeten för 2013 tydligt anger att 50 procent eller 
mer av biståndet ska gå till kvinnor. 

2. I regleringsbrevet till Sida och i övriga styrdokument som gäller 
det svenska biståndet tydligt anger att 50 procent eller mer av 
biståndet ska gå till kvinnor. 

3. Tar initiativ till att utveckla ett system som gör det möjligt att planera, 
budgetera och följa upp Sveriges bistånd utifrån principen att 50 procent 
eller mer av budgeten ska gå till kvinnor. 

4. Säkerställer att de som representerar Sverige i multilaterala jordbruksor-
gan som FAO och IFAD* och i bilaterala samarbeten har insikt och kunskap 
om hur viktig jämställdheten är för att minska fattigdomen, för att kunna 
driva den frågan tydligare.

Sveriges regering, ideella organisationer och andra aktörer måste bestämma sig för  
att fördela biståndet rättvist för att bidra till att fattiga kvinnor ska kunna få mer  
inflytande och möjlighet att förbättra sin egen och sina familjers situation.

Det är en förutsättning för att vi ska kunna utrota fattigdom och orättvisa en 
gång för alla.

Kooperation Utan Gränser

*FAO = FN:s Jordbruksorgan, IFAD = Internationella jordbruksutvecklingsfonden.
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Kvinnliga bönders syn på sitt arbete
Kvinnor i fattiga länder är missgynnade inom jordbruket 
och deras rättigheter respekteras inte. Många studier visar 
att jämställdhet är mycket viktigt för jordbrukets utveck-
ling och en tryggad livsmedelsförsörjning. Det saknas inte  
policydokument och rapporter om hur man bör stödja kvin-
nor som brukar jorden i utvecklingsländerna. Ändå händer 
väldigt lite, och alltför sällan hörs kvinnornas egna åsikter 
i debatten om problem och möjliga lösningar. För att göra 
deras röster hörda lät Kooperation Utan Gränser genom-
föra en intervjuundersökning med kvinnor på landsbygden 
i Afrika under våren 2011. 

Sammanlagt intervjuades 345 kvinnor i åtta afrikanska  
länder; Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe, 
Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Alla de kvinnor 
som intervjuats är engagerade i kooperativ, lokala bondeorga- 
nisationer, spar- och lånegrupper eller studiecirkelgrupper 

som stöds av Kooperation Utan Gränser genom lokala sam-
arbetsorganisationer. Intervjuerna genomfördes av Koopera-
tion Utan Gränsers samarbetsorganisationer i respektive land. 

Antalet intervjuer är för litet för att det ska vara möjligt 
att dra några generella slutsatser om afrikanska kvinnor i 
jordbruket eller kvinnor i Afrika som får stöd av Kooperation 
Utan Gränser. Trots detta ger intervjuerna en bild av villko-
ren för kvinnor som brukar jorden i Afrika, vilka problem 
och utmaningar de möter och de största behoven av föränd-
ringar de ser för att de ska kunna utveckla sitt jordbruk och 
förbättra sin livssituation. 

Genom hela denna rapport kommer kvinnornas egna  
berättelser att finnas med, både i form av sammanfatt- 
ningar av åsikterna hos de kvinnor som Kooperation Utan  
Gränsers samarbetsorganisationer har talat med, i citat och  
i längre intervjuer.

 Foto: Sergio Santimano 

Máfiato Anussa (till vänster) och hennes mamma Awessa Djana bor i Lipuzia, ett av de fattigaste områdena i Moçambique. Genom sitt medlem-
skap i bondeföreningen har Máfiato kunnat delta i ett flertal studiecirklar. Hon har lärt sig använda nya odlingstekniker, motståndskraftiga grödor 
och hur man förebygger spridningen av hiv och aids. Men den största skillnaden ser hon i hemmet. 

Männens beteende 
har förändrats, de hjälper  
till mer. Det som var 
omöjligt för två år sedan 
är vardag nu, som att 
männen också hämtar 
vatten och städar.”
Máfiato Anussa, 50 år, medlem 
i lokal bondeförening i Lipuzia, 
Moçambique
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Skillnader i utbildning och kunskap
De kvinnor som Kooperation Utan Gränser låtit intervjua 
efterlyser möjligheter till utbildning. Ett av deras huvudskäl 
till att vara med i kooperativ eller bondeorganisationer är också 
att få tillgång till kunskap. 

Kunskap betonas också av FN:s jordbruksorganisation, Food 
and Agriculture Organisation (FAO). I FAO:s årsrapport för 
2011, som har rubriken Women in Agriculture, Closing the gender 
gap for development, konstateras att skillnaderna när det gäller 
utbildning är betydande och utbredda. Kvinnliga familjeöver-
huvud hade lägre utbildning än sina manliga motsvarigheter 
i 14 av 15 länder för vilka FAO har data. Siffrorna visar att 
kvinnliga familjeöverhuvud är missgynnade i de flesta utveck-
lingsländer, oavsett region eller utvecklingsnivå, noterar FAO.

Samtidigt kan konstateras att klyftan när det gäller utbild-
ning har minskat avsevärt under senare år, bland annat tack 
vare millenniemål tre som just handlar om att avskaffa diskri-
mineringen mot flickor när det gäller skolgång. I de flesta av 
länderna som FAO har statistik om går numera lika många 
flickor som pojkar på landsbygden i grundskolan. På nationell 
nivå förefaller härmed problemet med att kvinnliga bönder 
är missgynnade när det gäller utbildning vara på väg att för-
svinna. Men fortfarande finns vissa skillnader, framför allt i 
Sydasien och i vissa länder i Afrika söder om Sahara. I länder 
som i övrigt lyckats uppnå jämställdhet när det gäller utbild-
ning, framför allt i Latinamerika, består också skillnaden mel-
lan könen bland ursprungsbefolkningarna, som även i andra 
avseenden är missgynnade.

Jordbrukare behöver emellertid inte bara formell skolutbild-
ning utan också kontinuerlig information om nya bruknings- 
metoder, nya sorters grödor som exempelvis klarar torka bättre, 
tekniska hjälpmedel och så vidare. Rådgivning är därför viktig, 
men i många länder skars den statliga rådgivningsservicen ner 
eller försvann helt under 1980- och 90-talens ekonomiska kris 
med påföljande krav på nedskärningar och privatiseringar från 
Internationella valutafonden och Världsbanken och har inte åter-
ställts sedan dess. 

Dessutom får kvinnor inte tillgång till den rådgivning som 
finns. I sin årsrapport för 2011 refererar FAO till en studie 
som omfattar nästan hundra länder. Den visade att endast fem 
procent av all rådgivning riktas till kvinnor och att endast 15 
procent av rådgivarna var kvinnor. Studien gjordes dock redan 
i slutet av 1980-talet, vilket kanske säger något om den vikt 
som lagts vid ämnet. Annan information visar att manliga råd-
givare inte riktar sig till kvinnliga bönder i samma utsträckning, 
på grund av att de har uppfattningen att kvinnor inte brukar 
jorden eller därför att de tror att männen automatiskt ska dela 
med sig av den nya kunskapen. Kvinnor har också svårare än 
män att lämna hem och barn och ibland anses det inte lämpligt 
att de deltar i möten med okända män, vilket begränsar deras 
deltagande i kurser och utbildningar. Sämre grundutbildning 
för kvinnor gör dessutom att de kanske inte kan läsa skriftliga 
kursmaterial eller annan information.

För att stärka kvinnliga bönder är det därför viktigt att 
främja deras möjligheter att delta i lokala organisationer och 
kvinnogrupper. Genom att samarbeta får kvinnor en starkare 

”Jag har använt en del av pengarna jag 
tjänat genom kvinnogruppen till att betala 
skolavgiften för mina barn. Jag har också 
köpt några getter genom gruppens system 
för utlåning. Men viktigast av allt är att 
jag har fått möjlighet att delta i studie-
cirklar och fått viktiga kunskaper om till 
exempel bokföring.”
Sabina Jonathan, 40 år, medlem i 
kvinnogruppen Kikuthuko, Kisesini, Kenya

Diskriminering mot kvinnor 
inom jordbruket

Foto: Tobin Jones
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förhandlingsposition, till exempel gentemot sina män eller när 
de ska sälja sina produkter, och möjligheter att diskutera gemen-
samma problem. Beroende på rådande kultur och normer kan 
det ibland vara nödvändigt att ordna utbildning och träning 
i särskilda kvinnogrupper. En nackdel är dock att männen då 
kan bli negativt inställda och bromsa eventuella förbättringar. 
Blandade grupper, till exempel studiecirklar, är därför att före-
dra om det är möjligt. 

Som svar på frågan om varför de intervjuade är 
med i kooperativ eller någon annan organisation 
som stöds av Kooperation Utan Gränser säger 
majoriteten att kunskap och lån är de viktigaste skälen. 
Möjligheter till utbyte med andra och att få nya idéer är 
också viktiga orsaker till att vara med. Kooperativen är 
deras viktigaste källa till ny kunskap, uppger kvinnorna. 
Men sex av tio av de kvinnor som intervjuats säger att 
de behöver mer kunskap för att utveckla sitt jordbruk . 
Många vill också att jordbruksrådgivare ska få mera 
kunskap om de problem som kvinnliga bönder möter. 

Svårt att få lån
Möjligheten att låna pengar var ett huvudskäl för att engagera sig  
i kooperativ och andra organisationer bland de kvinnor som inter-
vjuats i Kooperation Utan Gränsers undersökning. Många kvin-
nor hade redan tagit lån, andra uttryckte en önskan att göra det.

Många studier som FAO refererar till i sin årsrapport för 
2011 visar också att om kvinnor får bättre tillgång till finan-
siella tjänster som sparande, krediter och försäkringar leder 
det till förbättringar avseende barnens näringsstandard, hälsa 
och utbildning. Krediter är ofta nödvändiga för att bönder ska 
kunna göra investeringar i utsäde, konstgödning med mera. 
Men kreditmarknaden är inte könsneutral. I många länder är 
det svårt för kvinnor att ens få ett bankkonto och det faktum 
att de inte är registrerade som ägare till mark eller andra fasta 
tillgångar gör att de ofta nekas lån. 

FAO:s databas visar att hushåll som leds av kvinnor har 
mindre möjligheter att få låna pengar än hushåll med ett man-
ligt familjeöverhuvud i sju av nio länder. Endast i två länder, 
Ghana och Panama, finns ingen skillnad mellan könen i detta 
avseende. I många fall är enskilda organisationer som exempel-
vis arbetar med spar- och lånegrupper kvinnors enda möjlighet 
att få tillgång till krediter. 

En studie som FAO citerar anger att kvinnor i Uganda 
endast får en procent av de tillgängliga krediterna på landsbyg-
den. Kvinnor ser bristen på lån som ett avgörande hinder för 
att förbättra sin livssituation, till exempel genom att utvidga 
jordbruket eller genom att köpa mark, nya utsäden eller andra 
insatsvaror. I Kenya uppges fyra procent av kvinnorna få kre-
diter medan motsvarande siffra för män är betydligt högre och 

i Bangladesh får kvinnor på landsbygden nöja sig med fem 
procent av lånen – trots särskilda kreditprogram för kvinnor. 
Dessutom visar en rad studier från Bangladesh att även om 
kvinnor lyckas få lån är det långt ifrån säkert att de kan behålla 
kontrollen över pengarna. Istället förefaller medlen ofta använ-
das för att främja mäns ekonomiska aktiviteter.

För att kvinnors tillgång till finansiella tjänster ska öka krävs 
för det första att de får laglig rätt att ta lån och öppna bank-
konton. För det andra måste de veta vad olika typer av lån 
och andra tjänster innebär. Statliga institutioner, finansföretag 
och enskilda organisationer bör därför erbjuda grundläggande 
utbildning i ekonomi, anser FAO. Ansökningar och kontrakt 
måste också anpassas till kvinnors utbildningsnivå.

Under senare år har försäkringar för småbönder börjat växa 
fram. Dessa produkter är emellertid ofta utformade utan hänsyn 
till skillnader mellan könen. Undantag finns dock, exempelvis 
i Indien där ett mikrofinansinstitut erbjuder en försäkring mot 
skador på grund av vädret till medlemmar i kvinnliga självhjälp-
grupper. När det gäller sjukdom, dödsfall och andra händelser 
börjar både försäkringar och statliga trygghetssystem växa fram. 
Men för det mesta är kvinnor i utvecklingsländerna fortfarande 
hänvisade till mer eller mindre osäkra informella skyddsnät.

För att lån till kvinnor ska leda till att deras situation för-
bättras är det viktigt att de kontrollerar de tillgångar som köps 
eller förbättras tack vare lånen. Ofta är de emellertid registrerade 
i makens eller någon annan manlig släktings namn. Enskilda 
organisationer som arbetar med lån har därför börjat kräva att 
tillgångarna ska registreras på den kvinnliga låntagaren.

Mobiltelefoner och annan ny teknik kan underlätta för kvin-
nor i avlägsna landsbygdsområden som kanske har svårt att ta 
sig till en bank. Andra innovationer kan också få stor betydelse. 
I Malawi har till exempel en bank gjort det möjligt för kvinnor 
som saknar identitetshandlingar att öppna bankkonto. Banken 
har också infört nya bankkort som gör att endast kontoinneha-
varen kan ta ut pengar från kontot. FAO uppger att detta lett 
till att många kvinnor har öppnat bankkonton.

Majoriteten av de kvinnliga bönderna som intervjuats 
har små resurser. Inkomsterna från jorbruket räcker 
inte för att tillfredsställa deras och deras familjers 
grundläggande behov, åtminstone inte alltid. 
Fyra av tio uppger att de eller någon annan i hus-
hållet saknar kontanter åtminstone någon gång per 
månad, tre av tio svarar att de inte alltid har tillgång 
till sjukvård och två av tio har brist på vatten. 
Nästan lika många, 18 procent, säger att de saknar 
mat åtminstone någon gång per månad. 
Cirka hälften av kvinnorna har tagit lån för jord-
bruket, många genom spar- och lånegrupper. 
Av dem som hittills inte tagit något lån skulle hälften 
vilja göra det.
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Mark viktigaste tillgången

Mark är den viktigaste tillgången för hushåll som är beroende 
av jordbruk för sitt uppehälle. Kvinnors tillgång till och kon-
troll över mark är en rättighet. Att kontrollera användningen 
av mark är också avgörande för kvinnors ekonomiska själv-
ständighet eftersom jorden är grunden för att producera mat 
och få inkomster. Marken fungerar även som säkerhet för lån, 
vilket kan vara en fördel men också riskerar att ställa till pro-
blem. Den nationella bondeorganisationen i Moçambique är 
till exempel helt emot att mark används som säkerhet för lån 
eftersom småbönder då riskerar att förlora sin viktigaste, och 
ibland enda, tillgång. 

Men i de flesta afrikanska länder är mark också en social 
tillgång som är viktig för kulturell identitet och för deltagande 
i beslutsfattande och politisk makt.

Enligt flera studier som bland andra Sida refererar till i fakta-
bladet Quick Guide to What and How: increasing women’s access to 
land, ökar även produktionen inom jordbruket och livsmedels-
tryggheten om kvinnors ägande eller besittningsrätt till mark 
stärks. Kvinnornas position inom hushållet stärks; till exempel 
minskar våldet inom familjerna och barnens hälsa förbättras. 

Trots alla fakta som talar för att kvinnor borde ha samma 
kontroll över mark som män visar statistik från alla delar av 
världen att de är missgynnade. Enligt FAO:s databas över genus 
och markrättigheter är ojämlikheten allra störst i Nordafrika 
och Mellanöstern där endast fem procent av dem som kontrol-
lerar jordbruksmark är kvinnor. I Syd- och Sydostasien är mot- 
svarande siffra tolv procent, i Afrika söder om Sahara 15 procent 
och i Latinamerika och Karibien närmare 20 procent.

Bakom dessa siffror döljer sig emellertid stora variationer. 
Att döma av tillgänglig statistik är ojämlikheten ännu större 
i Västafrika, där kvinnor endast äger eller kontrollerar några 
enstaka procent av marken i flera länder, än i södra och östra 
Afrika. Av de afrikanska länder där Kooperation Utan Gränser 

arbetar är kvinnornas position när det gäller kontroll av mark, 
enligt FAO:s databas, starkast i Malawi. Där är cirka en tred-
jedel av dem som kontrollerar jordbruksmarken kvinnor. Mot-
svarande siffra för Tanzania, Zambia och Moçambique är 20 
procent, uppger FAO. I Uganda är endast 15 procent av dem 
som äger eller kontrollerar mark kvinnor. Men statistiken är 
ofullständig och många uppgifter är 10-15 år gamla. För Kenya 
och Zimbabwe saknas till exempel uppgifter.

Män äger också mera mark än kvinnor. Enligt FAO:s statis-
tik har familjer med ett manligt familjeöverhuvud mera mark 
att bruka än hushåll som leds av en kvinna. I länder som Bang-
ladesh, Pakistan och Ecuador har hushåll med manliga famil-
jeöverhuvud mer än dubbelt som mycket mark som familjer 
med ett kvinnligt överhuvud.

Också när det gäller innehav av boskap finns skillnader 
mellan könen, uppger FAO:s årsrapport för 2011. Män äger 
betydligt flera djur och är dessutom de som har hand om de 
stora djuren, som kor och hästar medan kvinnor sköter höns 
och getter.   

De kvinnor som deltog i Kooperation Utan 
Gränsers undersökning fick följande fråga: 
Hur ser du på kvinnligt ägarskap av mark?” Svaren 
visade att de flesta tycker att detta är en viktig fråga 
och anser att det är bra om kvinnor kan äga mark. 
Många framhåller att land i allmänhet tillhör män, 
men att kvinnor borde ha större möjlighet att äga 
mark. Emellertid finns kulturella hinder mot detta, 
påpekar kvinnorna. Flera tar upp problem vid 
skilsmässa eller om maken avlider. Enligt traditionen 
i vissa befolkningsgrupper tar mannens släktingar 
då över marken medan änkan och barnen riskerar att 
få lämna både hem och försörjningsmöjligheter. 

”Kunskapen jag har fått från Zambian 
National Farmers Union är ovärderlig. 
Studiecirklarna och studiecirkelmaterialet 
har gett mig mycket ny kunskap som jag 
ger vidare till mina grannar”. 
Martha Banda, 42 år, Katete, Zambia. 
Bonde och medlem i Zambian National Farmers Union.

Foto: Cecilia Abrahamsson
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Traditionella system 
reglerar markanvändning

I östra och södra Afrika är det vanligt att all mark i landet for-
mellt ägs av staten. Sedan tiden före koloniseringen finns emel-
lertid system för fördelning av den odlingsbara marken till olika 
familjer, släkter eller klaner, så kallad ”customary law” eller tra-
ditionell rätt. Denna fördelning sker genom hövdingar, byråd 
eller andra mekanismer och de personer som på detta sätt fått 
mark känner sig i regel som ägare till den och räknar med att 
den kommer att gå i arv inom familjen. Marken ses dock inte 
som en kommersiell tillgång och kan inte säljas. 

Trots utdelning av mark till vita jordägare under kolonise-
ringen, antagandet av nya lagar efter självständigheten och pri-
vatiseringar under 1980- och 90-talen är större delen av marken 
fortfarande inte formellt registrerad utan användningen regleras 
av traditionella system. I en del fall skyddar dessa traditionella 
system kvinnors rättigheter, till exempel om mannen avlider 
eller vid skilsmässa. Men det kan också vara tvärtom; att sys-
temet är kraftigt diskriminerande mot kvinnor. I vissa länder, 
som Tanzania, finns numera lagar som säger att en viss andel 
av medlemmarna i de byråd som har ansvar för fördelningen 
av jordbruksmark ska vara kvinnor.  

Kvinnor på landsbygden vet ofta inte vilka rättigheter  
de har. Om de gör det krävs styrka och mod – och ofta hjälp 
från enskilda organisationer eller ideellt arbetande jurister  
– för de ska kunna hävda sin rätt. Situationen blir ännu svå- 
rare av att tjänstmän på lokala myndigheter och domstolar 
inte alltid vet vad lagen säger. Korruption kan också göra att 
företrädare för statsmakt och rättsväsende tar den starkare 
partens parti. 

I och med koloniseringen tilldelades europeiska, vita jord-
ägare en del av den bästa marken i flera afrikanska länder för 
storskalig odling av grödor som kan ge en inkomst, som till 
exempel bomull, tobak och sockerrör. Dessa storgods finns 

ibland kvar och styrs av egen lagstiftning. Parallellt finns små-
jordbruken som regleras av de traditionella systemen där bön-
derna huvudsakligen odlar för familjernas egen försörjning.

Ofta finns också motsägelser mellan de traditionella syste-
men och de marklagar som antagits efter ländernas självständig-
het. Det händer även att konstitution och övergripande lagar 
som reglerar jämställdhet och ägandefrågor står i motsats till 
lagar som handlar om familjerätt och arv. Frågorna är känsliga 
och komplicerade och ländernas framsteg när det gäller att få 
lagar och regler att stämma överens har därför varit begränsa-
de. Moçambiques lagstiftning som erkänner kvinnors rätt och 
förenar traditionell och ”modern” lagstiftning är ett undantag 
i detta avseende. Kenyas nya konstitution som trädde i kraft 
2010 ger kvinnor laglig rätt att äga och ärva mark. 

Ägarskapsfrågorna kompliceras ytterligare av att många afri-
kanska länder, som följd av den ekonomiska krisen på 1980-
talet och under påtryckningar från Internationella valutafonden, 
Världsbanken och bilaterala biståndsgivare, började införa lagar 
som skulle ge individuell äganderätt. Orsaken var att individuell 
äganderätt ansågs nödvändig för öka småböndernas produk-
tivitet. Bönderna skulle få incitament att investera och kunna 
använda marken som säkerhet för lån. 

Utdelningen av individuella äganderätter har emellertid gått 
långsamt och resultaten har inte motsvarat förespråkarnas för-
väntningar. Därför menar många experter numera att det inte 
är äganderätten som sådan som är viktig utan om bönderna 
upplever att de har säkert besittningsskydd. Detta framhålls 
till exempel i ett Sida-memo, Working With Rural Land Issues. 
En annan fråga är om det är lämpligt att göra det möjligt att 
sälja jordbruksmark när många småbönder är helt beroende av 
jordbruket och alternativa möjligheter till försörjning saknas. 
Om mark blir en handelsvara riskerar småbönder att förlora 
kontrollen över den enda produktiva tillgång de har, exempel-
vis om de är i behov av kontanter på grund av sjukdom eller 
genom att byråd, tjänstemän på ministerier eller andra låter 

”Jobbet på kaffekooperativets fabrik 
hjälper mig att köpa mat till min familj 
och betala mina barns skolgång. Även 
om arbetet ibland är tungt är jag glad 
att jag har ett jobb.”
Janet Mutuku, 26 år, har arbetat på 
Kasinga Coffee factory, Kiinyuni, Kenya i två år.

Foto: Tobin Jones
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sig mutas av investerare med större resurser. Speciellt kvinnor 
och andra svaga grupper riskerar att förlora på införandet av 
individuell äganderätt.

Markfrågan på den 
internationella agendan

För några år sedan började Afrikanska Unionen (AU), Afri-
kanska Utvecklingsbanken och FN:s ekonomiska kommission 
for Afrika ta fram riklinjer för markpolicy och jordreformer i 
Afrika. Ett färdigt dokument presenterades år 2008 och antogs 
av AU. Riktlinjerna konstaterar bland annat att de patriarkala 
system för social organisation som dominerar i Afrika tenderar 
att missgynna kvinnor och att diskrimineringen ofta förstärkts 
genom utländska förebilder för marklagar som utgått från man-
nen som ägare eller den som har brukningsrätten. För att kvin-
nors tillgång till och kontroll över mark ska stärkas behöver både 
traditionella system och modern lagstiftning arbetas om i grun-
den. Riktlinjerna betonar kvinnors rätt att äga och ärva mark 
och att delta i de strukturer som administrerar markrättigheter. 

Afrikanska bondeorganisationers medverkan i utarbetandet 
av riktlinjerna var begränsad. Dock erkänner riktlinjerna vikten 
av att civila samhället involveras i utarbetandet av riktlinjer för 
markanvändning. Frågans betydelse har ökat ytterligare i och 
med det ökande intresset från utländska – och i någon mån 
inhemska – investerare för markköp eller leasing av mark. Före-
teelsen kallas ofta för ”landgrabbing” för att illustrera att det 
handlar om mark som tas från fattiga småbönder.

Även FAO håller på att utarbeta frivilliga riktlinjer för 
besittningsrätt till mark. Ett första utkast presenterades i juni 
2011 efter omfattande konsultationer med andra FN-organ,  
regeringar, civila samhället och den privata sektorn. Avsikten  
är att riktlinjerna ska bli ett stöd för stater och andra när det  

gäller nyttjande av mark och andra naturresurser. Den Euro-
peiska Unionen (EU) har också tillsatt en arbetsgrupp om mar-
krättigheter som Sverige har deltagit i. Även Sida har en arbets-
grupp om markfrågor (se avsnittet Arbetsgrupp om rätten till 
mark). 

 Om kvinnors rätt till mark
I några punkter sammanfattar FAO:s årsrapport 
för 2011 vad som behöver göras för att öka kvinnors 
tillgång till jordbruksmark: 
•  Diskriminerande lagstiftning måste reformeras 
och olika lagar som till exempel reglerar äktenskap 
och arv behöver göras samstämmiga. I samman- 
hanget är det också viktigt att beakta traditionell  
lagstiftning och samarbeta med traditionella ledare 
för att kvinnors rättigheter ska beaktas.
•  Utbildning för lokala myndigheter som arbetar 
med markfrågor behövs. Även kvinnorna själva måste 
få utbildning så att de känner till sina rättigheter. 
Kvinnor måste också bli representerade i de organ 
där beslut fattas, både på nationell och på lokal nivå.  
•  Byråkratiska procedurer behöver anpassas så att 
de främjar jämställdhet. Exempelvis måste det finnas 
plats för två namn på formulär för att registrera 
markinnehav så att gemensamt ägande för män och 
kvinnor främjas.
•  Statistik och annan information om kvinnors situa-
tion behöver tas fram så att utformning och målsätt-
ningar med olika åtgärder för att främja kvinnors rätt 
till mark kan anpassas efter de lokala förhållandena.

Kooperation Utan Gränser

”Sedan jag gick med i Apromm vågar jag 
lita på mig själv och min egen förmåga. 
Jag har bestämt mig för att studera och min 
dröm är att bli läkare.”
Catarina Mateus i Mecanhelas, Moçambique. 
Medlem i föreningen Apromm som stödjer utsatta kvinnor.
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Klimatförändringar största problemet

De kvinnor som intervjuats av Kooperation Utan Gränsers 
samarbetsorganisationer i åtta länder anger klimatförändringen 
som det allra största problemet när det gäller att förbättra deras 
jordbruk och levnadsförhållanden. 

Innebär då detta att klimatförändringen redan är ett faktum 
i södra och östra Afrika? Nej, inte nödvändigtvis. 

Människor upplever ofta att effekterna av den globala 
uppvärmningen redan är märkbara, främst som allmänt mera 
oförutsägbart väder, längre torkperioder och häftigare regn när 
nederbörden väl kommer. Men många forskare menar att det 
ännu är för tidigt att slå fast att detta är effekter av klimatför-
ändringen och inte naturliga variationer i väderlek. 

Torkan på Afrikas horn 2011 har också fått många att tala 
om den globala uppvärmningen. Men FN:s miljöprogram, 
UNEP, konstaterar att experterna ännu inte vet om katastrofen 
är en effekt av klimatförändringen.

Eftersom den hotande klimatförändringen är allmänt känd 
är det dock möjligt att den numera ses som en orsak till extre-
ma väderförhållanden av alla slag – även sådana som beror 
på naturlig variation. Det talas mycket om klimathotet och 
småbönder är beroende av vädret och därmed känsliga för kli-
matförändringar. Detta gäller även för de kvinnor som stöds 
av Kooperation Utan Gränsers lokala samarbetsorganisationer 
och därmed deltagit i intervjuundersökningen. 

Med få undantag är forskarna också överens om att klimat-
effekterna snart kommer att bli påtagliga. I FN:s klimatpanels, 
IPCC, fjärde utvärderingsrapport redogörs till exempel för all-
varliga effekter för Afrikas jordbruk med längre torrperioder 
och osäkrare nederbördsförhållanden. 

Jordbrukets möjligheter att föda jordens befolkning i framti-
den, trots klimatförändringen, är en av de orsaker till satsningar 
på ett mera ekologiskt jordbruk som lyfts fram av FN:s rap-
portör för rätten till mat, Olivier de Shutter. I en rapport som 
han lade fram i december 2010 konstater Olivier de Shutter att 
en fundamental omläggning av jordbruket behövs för att det 
ska bli mera miljömässigt hållbart, säkra tillgången till mat för 
alla och lyfta småbönderna i utvecklingsländerna ur fattigdom 
och undernäring. 

Istället för att jordbruket som hittills försöker efterlikna 
industriella produktionsmetoder bör det inriktas på att kopiera 
naturen, framhåller FN-rapportören. Detta innebär till exem-
pel att sträva efter att så mycket näring och energi som möjligt 
tillförs lokalt, integrera växtodling och djurhållning och diver-
sifiera odlingen. 

Resursbevarande odlingsmetoder av detta slag har stor 
potential, konstaterar Olivier de Shutter. Ett stort antal stu-
dier från olika afrikanska länder som gjorts av olika FN-organ 
och forskare visar, enligt de Shutter, att skördarna kan mer än 
fördubblas över en period på tre till tio år om dessa metoder 
tillämpas. 

Hela 90 procent av de intervjuade kvinnorna 
anser att ett förändrat klimat är problematiskt. 
Människor upplever ofta att vädret är mer oförutsäg-
bart än tidigare, med längre perioder av svår torka 
och häftigare regn när nederbörden väl kommer.

Hjälpmedel och insatsvaror saknas

De kvinnliga jordbrukare som intervjuats har en lång rad behov 
och önskar ett antal förändringar; exempelvis bättre tillgång till 
jordbruksredskap, utsäde, konstgödning och bekämpnings-
medel.

Studier som FAO redogör för i årsrapporten för 2011 visar 
att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det 
gäller tillgång till nya jordbruksredskap och användningen av 
köpta insatsvaror. Hushåll med ett manligt överhuvud använ-
der till exempel mer konstgödning i alla länder som studerats. 
I Ghana visade till exempel en undersökning att mindre än 
40 procent av kvinnorna använde förbättrat utsäde medan 
motsvarande siffra för män var 60 procent. Orsakerna var att 
kvinnor hade mindre tillgång till mark, arbetskraft och rådgiv-
ning. En liknande studie i Kenya angav även lägre utbildning 
för de kvinnliga bönderna och sämre tillgång till krediter som 
viktiga orsaker. 

Även om plogar och andra redskap ägs gemensamt visar det 
sig ibland att kvinnorna får tillgång till dem först efter det att 
männen är klara visar en studie från 2010, Gender discrimination 
and its impact on income, productivity and technical efficiency; 
evidence from Benin. Det kan till exempel innebära att kvin-
norna, till skillnad från männen, inte hinner ta en andra skörd.

FAO:s årsrapport konstaterar att om kvinnor får tillgång 
till ny teknologi, redskap och andra hjälpmedel kan de få mer 
tid för produktivt arbete – och därmed öka avkastningen inom 
jordbruket. Ett exempel gäller vatten; studier från Kenya, Ugan-
da och Tanzania visar att kvinnor och barn på landsbygden i 
genomsnitt använder ett par timmar per dag på att hämta vat-
ten. Ved är ett annat exempel; effektiva spisar kan minska beho-
vet av ved med mer än hälften vilket sparar tid och energi för 
kvinnorna och dessutom är bra för miljön. Hackor och andra 
redskap som är anpassade efter kvinnors behov kan också göra 
sådd, ogräsrensning och andra sysslor lättare och spara tid.

Tillgång till bra utsäde som är mindre känsligt för sjukdo-
mar och insektsangrepp liksom kunskap om nya arbetsbespa-
rande jordbruksmetoder, till exempel plöjningsfritt jordbruk är 
också viktiga. För att kunskap om utsäde, metoder och andra 
nyheter ska nå kvinnor behövs rådgivning som är anpassad efter 
deras behov. Kvinnliga rådgivare kan göra att kvinnorna kän-
ner sig friare att prata om sina svårigheter och kan dessutom 
göra det lättare för männen att acceptera att kvinnor deltar i 
möten och kurser.
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Tillgången till tekniska hjälpmedel och redskap, 
till växtbekämpningsmedel, utsäde och 
konstgödning framhålls som problematisk av 
70 – 80 procent av kvinnorna som har intervjuats.

Kvinnor missgynnade på marknaden

Hela 95 procent av de intervjuade kvinnorna ansåg att det är 
viktigt för dem att få bättre tillgång till marknader för att sälja 
sina produkter. 

Detta är ofta en avgörande aspekt, såväl för kvinnliga som 
manliga småbrukare. Tillgång till mark, krediter, rådgivning 
och kunskap och redskap och insatsvaror skapar förutsättningar 
för produktion. Men för att få kontanter och kunna betala för 
nödvändiga varor utöver livsmedel behöver även småbönder 
sälja en del av det de producerar. Intervjuerna visade att mer 
än hälften av kvinnorna sålde minst hälften av sin produktion. 

Men liksom när det gäller andra aspekter av jordbruket är 
kvinnliga bönder ofta missgynnade. På uppdrag av FAO har 
en studie av kaffeproducerande hushåll i Uganda genomförts. 
Studien omfattade 300 kaffeproducerande hushåll, varav en 
tredjedel hade ett kvinnligt familjeöverhuvud. Resultaten visade 
att kvinnorna var fattigare, hade färre kaffeträd och mindre till-
gång till arbetskraft. Detta innebar att de kvinnliga bönderna i 

genomsnitt hade betydligt mindre kvantiteter kaffe att sälja än 
de hushåll som leddes av män. Dessutom valde männen ofta att 
transportera sitt kaffe till marknaden där de fick bättre betalt. 
Kvinnorna sålde däremot i regel kaffet till handlare som kom 
till deras gårdar. Sannolikt var skälet till detta att männen, till 
skillnad från kvinnorna, i regel hade cyklar och därmed lättare 
kunde ta sig till marknaden.

För att kvinnliga bönder är det viktigt att kunna ta sig till 
marknader och andra försäljningsställen, skaffa sig information 
om var priserna är bäst och utnyttja de möjligheter att få bättre 
betalt som eventuellt finns. Ett sätt att underlätta detta kan vara 
att de går samman och därmed får större kvantiteter att sälja och 
en starkare förhandlingsposition. Då kan de också hjälpas åt med 
transporter, förhandlingar med uppköpare och så vidare.

Drygt hälften av kvinnorna uppger att de 
säljer hälften eller mer av det de producerar. 
Siffran kan tyckas hög med tanke på de små åkrar 
de brukar. Men sannolikt gör akuta behov av 
kontanter, brist på lagringsmöjligheter eller andra 
skäl att de säljer en stor del av skörden – för att 
sedan behöva köpa livsmedel, ofta till högre pris, 
under resten av året. Bättre tillgång till marknader, 
tillsammans med bättre utbildning, är de tydligaste 
behoven som de intervjuade kvinnorna nämner.  
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I västra Uganda bor Angela Mukababirwa, 38 år, med sin 
familj. Som mamma och kvinna delar hon vardagen med 
miljontals kvinnliga småbönder runt om i världen. Långa 
dagar med ansvar för barn, hem och jordbruk. Men med-
lemskapet i det lokala bondekooperativet har genom stöd 
från Kooperation Utan Gränser sakta förändrat hennes liv.

Angela bor tillsammans med maken Ivan Mukababirwa, 
44 år, och deras tre barn i ett hus med tre rum. De har 
ingen tillgång till el. De grönklädda kullarna sträcker sig 
vida runt familjens hus och man kan höra vattnet forsa 
fram från den närliggande floden. Trots det vackra landska-
pet och tillgången till vatten ställs familjen dagligen inför 
många utmaningar. Att nå de högst belägna jordplättarna 
kan ta timmar, allting måste bäras upp – och ner. Ett tungt  
arbete när det är dags för skörd.

Säljer kaffebönorna och 
bomullen till kooperativet
Både Ivan och Angela jobbar som lärare men deras lön räcker 
inte långt. Vid sidan av sina jobb arbetar de som bönder. 
Under januari är skolorna stängda och Angela lägger all tid 
på jordbruket och hushållssysslorna. De har sammanlagt 
4,5 hektar mark. 

– Vi odlar bananer, majs och bönor för egen konsum-
tion, kaffet och bomullen säljer vi till vårt kooperativ, säger 
Angela.  

Båda två är medlemmar i det lokala kooperativet Buthale. 
Genom sitt medlemskap får de möjlighet att sälja kaffe-
bönorna och bomullen till ett bättre pris än på den lokala 
marknaden.

– Eftersom alla medlemmar säljer sina kaffebönor till 
kooperativet har vi större möjlighet att förhandla oss till 
bättre priser, säger Ivan. 

Kvinnor är överarbetade
Många kvinnor i byn är ofta ensamt ansvariga för både 
hushållsarbete och jordbruk. Ett tungt arbete som pågår 
från soluppgång till solnedgång. Buthale-kooperativet  
har genom stöd från Kooperation Utan Gränser erbjudit 
medlemmarna flera utbildningar och studiecirklar. Tack vare 
detta har medlemmarna lärt sig mer om jordbruksutveck-
ling, marknadsföring och jämställdhet. Angela har deltagit 

i studiecirklar och inspirerar samtidigt andra unga kvinnor 
att bli medlemmar.

– Som kvinna får man dra det tyngsta lasset, vi kvinnor är 
ansvariga för både hus, barn och jordbruk. Genom koopera-
tivet får vi nya kunskaper som underlättar vårt arbete. Med de 
nya kunskaperna kan vi inspirera andra kvinnor, säger Angela.

Drömmer om att utveckla bomullsodlingen
För att kunna investera i nya mikroföretag och i medlem-
marnas befintliga jordbruk erbjuder kooperativet sina med-
lemmar att gå med i en spara- och låna-grupp. Något som 
har förändrat livet för familjen. Både Angela och Ivan sparar 
pengar varje månad. Genom sitt sparande har de sett till att 
de har tillräckligt med pengar för att betala barnens skolav-
gifter, men även fått möjlighet att investera i nya projekt.

– Vi har startat ett litet företag på sidan om, vi har byggt 
ett hus i den närliggande staden Kasese och håller på att 
bygga ett i närheten av där vi bor. Genom att hyra ut husen 
kan vi tjäna en extra slant, säger Angela.

Pengarna som familjen sparar vill de använda till att 
köpa mer land och utveckla sitt jordbruk.

– I år är första året vi odlar bomull, drömmen är att 
bli en bra bomullsodlare och kunna leva på vårt jordbruk, 
säger Angela. 

Text: Cecilia Abrahamsson  Foto: Edward Echwalu

Angela har 
världens 

tuffaste jobb

Angela går till floden för att hämta vatten flera gånger per dag.
– Som kvinna får man dra det tyngsta lasset, vi kvinnor är ansvariga 
för både hus, barn och jordbruk. Men i vår familj hjälps vi nu åt med 
både hushållsarbete och jordbruk, säger Angela.
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Om undersökningen

Sammanlagt intervjuades 345 kvinnor i åtta afrikanska  
länder; Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe,  
Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Alla de kvinnor som  
intervjuats är engagerade i kooperativ, lokala bonde- 
organisationer, spar- och lånegrupper eller studiecirkelgrup- 
per som stöds av Kooperation Utan Gränser genom lokala 
samarbetsorganisationer. 

”Jag är inte medlem i någon organisation 
eftersom jag har märkt att det är 
männen som tar alla ledande positioner 
i olika sammanslutningar.”
Crissy, 56 år, Malawi

Antalet intervjuer är för litet för att det ska vara möjligt att dra 
några generella slutsatser om afrikanska kvinnor i jordbruket 
eller kvinnor i Afrika som får stöd av Kooperation Utan Gränser.  
Trots det ger det ändå en bild av villkoren för kvinnor som bru-
kar jorden i Afrika, vilka problem och utmaningar de möter 
och de största behoven av förändringar de ser för att de själva 
ska kunna utveckla jordbruket och förbättra sin livssituation. 

Det faktum att intervjuerna genomfördes av personer i våra 
samarbetsorganisationer på plats gör att intervjusituationen och 
sättet frågorna har ställts på kan variera mycket mellan olika 
länder.  Det går inte heller att utesluta att de intervjuade kvin-
norna har svarat antingen det de visste var önskvärt eller det de 
hoppas uppnå, snarare än exakt som den aktuella situationen är.

”Jag är inte medlem i någon organisation
eftersom jag inte har råd att betala 
medlemsavgiften.”
Musiimenta, 43 år, Uganda  

Kvinnorna fick besvara ett antal frågor; vissa genom att välja 
mellan olika svarsalternativ och vissa genom att svara fritt. I 
varje land genomfördes mellan 25 och 55 intervjuer. Intervju-
erna genomfördes av Kooperation Utan Gränsers samarbets-
organisationer i landet. 

”Min man hindrar mig från att vara 
medlem i någon organisation och att 
delta i de aktiviteter som de ordnar.”
Atuhaire, 53 år, Uganda

”Barnen går inte i skolan eftersom 
jag inte har pengar till skolavgiften.”
Nasasira, 49 år, Uganda
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”Det är viktigt att barnen har 
möjlighet att gå i skolan så att de lär 
sig att läsa och skriva. Det ger dem 
möjlighet att få ett jobb.”
Fatima, 42 år, Moçambique

Deltagare
Sju av tio av kvinnorna har endast fem acres (cirka två hektar) 
eller mindre att bruka. De vanligaste grödorna som de odlar 
är majs och bönor. 

Drygt en tredjedel av kvinnorna har gått i skolan mellan 
fem och nio år, men det finns också ganska många som inte 
gått i skolan alls. 

Nästan 70 procent är gifta, 20 procent är änkor och resten 
skilda eller har aldrig varit gifta. Deras hushåll består för det 
mesta av sex till nio personer.

Kvinnornas svar 

Att få kunskap och möjlighet att låna pengar är de viktigaste 
skälen till att vara med i kooperativ, lokala bondeorganisatio-
ner, spar- och lånegrupper eller andra organisationer som stöds 
av Kooperation Utan Gränser.

Klimatförändringen pekades ut som det allra största pro-
blemet. 90 procent av kvinnorna anser att den är mycket eller 
i någon mån problematisk. 

Nästan lika många tycker att det är ett problem att koo-
perativet eller bondeföreningen inte ger adekvat stöd. Sex av 
tio menar att det är ett problem att kvinnor saknar inflytande 
i kooperativet eller bondeföreningen.

När det gäller vilka förändringar som är viktigast svarar  
allra flest att de vill ha bättre tillgång till utbildning för kvinn-
liga jordbrukare och bättre tillgång till marknader för kvinnliga 
bönder så att de kan sälja sina produkter. 

”Utbildning är det bästa jag kan ge 
mina barn för att de ska kunna skapa 
sig ett bra liv i framtiden.” 
Rose, 49 år, Kenya

Andra förändringar som anses som viktiga är: bättre tillgång till 
sjukvård, fler regeringsprogram för att stödja kvinnliga bön-
der, tillgång till jordbruksredskap eller andra tekniska hjälp-
medel, åtgärder mot klimatförändringarna, möjligheter att 
spara och låna pengar och mera stöd från kooperativet eller 
bondeföreningen.

Illustrationen visar vanligt förekommande ord i de öppna svaren i intervjuerna med afrikanska kvinnor.

Källa: United Minds
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Kvinnor utför hälften av jordbruksarbetet

Jämställdhet är en rättighet som slås fast i FN:s allmänna för-
klaring om de mänskliga rättigheterna och i en lång rad inter-
nationella deklarationer och konventioner. Ett förbud mot 
diskriminering på grund av kön finns med i de båda konven-
tionerna om medborgerliga och politiska rättigheter respektive 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 

År 1978 antog FN en särskild konvention om avskaffande 
av all slags diskriminering av kvinnor. Den innehåller bland 
annat en särskild paragraf om landsbygdens kvinnor – artikel 
14 – som slår fast att konventionsstaterna särskilt ska ta hänsyn 
till de speciella problem som möter kvinnor på landsbygden. 
Dessa kvinnor ska bland annat ha rätt till rådgivning och kre-
diter, lika behandling vid land- och jordbruksreformer och att 
organisera självhjälpsgrupper och kooperativ. 

Flera konventioner från ILO, FN:s arbetsorganisation, tar 
också upp kvinnors rättigheter i arbetslivet, till exempel krav 
på lika lön och förbud mot diskriminering.

I FAO:s årsrapport för 2011 är dock rättighetsperspektivet 
nedtonat – trots temat kvinnor och jordbruk. I stället foku-
serar rapporten på de ökningar av jordbruksproduktionen i 
utvecklingsländerna som skulle kunna uppnås om kvinnliga 
bönder hade samma förutsättningar som män. Enligt uppgift 
är detta en medveten strategi från de ansvariga för jämställd-
hetsfrågor på FAO. På de flesta jordbruksministerier i världen 
är kvinnors rättigheter ingen högt prioriterad fråga. Men kan 
man visa att satsningar på kvinnor kan öka tillgången på mat 
ökar intresset för jämställdhet.

FAO:s årsrapport har tagit fram vissa nya uppgifter och 
statistik om kvinnor och jordbruk. Dessa data motsäger delvis 
siffror som tidigare figurerat i debatten, men som nu kons-
taterats vara inaktuella eller felaktiga. Baserat på studier över 
tidsanvändning och andra uppgifter slår FAO bland annat 
fast att kvinnor svarar för 43 procent av arbetskraften inom 
jordbruket i utvecklingsländerna. I Afrika söder om Sahara 
och Syd- och Ostasien är siffran högre; kvinnor utför hälften 
av jordbruksarbetet i dessa länder. Dock finns stora skillnader 
mellan länderna och i exempelvis Moçambique och Lesotho 
svarar kvinnor för mer än 60 procent av jordbruksarbetet. 

Andelen kvinnor som arbetar med jordbruket har ökat 
kraftigt på senare år i många länder. Bland orsakerna till detta 
finns det faktum att många män migrerar till städerna och 
spridningen av hiv och aids som innebär att kvinnor får ta över 
arbetet när männen insjuknar eller dör. En vanlig uppgift har 

varit att kvinnor står för 80 procent av produktionen av mat 
i Afrika. FAO anser nu att uppgiften inte är meningsfull, på 
grund av definitionsproblem och därför att odling av livsmedel 
kräver olika resurser, arbetskraft, mark, kapital och så vidare, 
som kontrolleras av både kvinnor och män.

Hundra miljoner färre undernärda

Enligt FN lever 1,4 miljarder människor i världen på under 
1,25 dollar per dag, vilket innebär att de räknas som absolut 
– eller extremt – fattiga och 925 miljoner människor beräknas 
vara undernärda. Nästan tre av fyra av jordens fattigaste män-
niskor bor på landsbygden och de flesta av dem livnär sig på 
jordbruk eller sysselsättningar som är kopplade till jordbruk. 
UNDP, FN:s utvecklingsprogram, har uppskattat att 70 pro-
cent av de fattigaste människorna i världen är kvinnor. Detta 
skulle betyda att omkring 700 miljoner kvinnor och flickor 
på landsbygden lever i absolut fattigdom.

Många studier visar att produktiviteten på åkrar som kon-
trolleras av kvinnor är lägre än på mark som odlas av män. 
Sammanlagt har FAO hittat 27 studier som jämför produkti-
viteten mellan kvinnliga och manliga bönder, de flesta av dem 
från Afrika. De flesta studierna visade att manliga jordbrukare 
fick 20 till 30 procents högre skörd. Men de visade också att 
skillnaderna berodde på att männen hade bättre tillgång till 
arbetskraft, information, insatsvaror och maskiner. En stu-
die i Malawi visade till exempel att kvinnor fick upp till 20 
procents lägre majsskörd på sina åkrar. Men om de fick lika 
mycket konstgödning som männen använde försvann skill-
naden. Forskning från Kenya och Ghana bekräftar resultaten.

FAO har gjort uppskattningar av vad det skulle innebära 
om kvinnor i fattiga länder fick möjlighet att bruka jorden på 
samma villkor som män. Dessa uppskattningar omfattar cirka 
35 länder för vilka det finns uppgifter om hur stor andel av 
jordbruken som kontrolleras av kvinnor och andelen män-
niskor som är undernärda. De visar att om kvinnliga bönders 
skördar kunde öka med mellan 20 och 30 procent, alltså till 
samma nivå som männens livsmedelsproduktion, skulle maten 
räcka till att minska andelen undernärda människor med 12 
till 17 procent. 

Det skulle innebära mellan 100 och 150 miljoner färre 
hungriga i världen. På sikt skulle dessutom produktivitetsök-
ningen leda till ökad efterfrågan på arbetskraft och lokal pro-
ducerade varor och tjänster, påpekar FAO. 

Jämställdhet – en rättighet och 
ett sätt att främja produktion
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Juliana Kavinbu Kingóto, 41 år, bor i Kisesini utanför 
Kenyas huvudstad Nairobi. Genom stöd från Koopera-
tion Utan Gränser har hon kunnat delta i flera utbildningar 
som hennes kvinnokooperativ har anordnat. Det har varit 
tillfällen där deltagarna pratar om mäns och kvinnors lika 
värde. Diskussionerna leder till att kvinnorna får stärkt 
inflytande, både i sina familjer och i organisationerna där 
de är medlemmar. Julianas nya kunskap har lett till stora 
förändringar för familjen.

Insikterna från utbildningen resulterade i att Juliana 
och hennes man Josephat Ngila Mwela för första gång-
en gemensamt började bestämma hur de skulle spendera  
familjens pengar – ett stort steg mot ökad jämställdhet.  
Det viktigaste för paret just nu är att betala skolavgifterna 
för de tre barnen. Jospehat och Juliana står i skuld till 
skolan, men trots det är de hoppfulla inför framtiden.  
De drömmer om att bygga ett bättre hus och att installera el.

– Utbildningen har stärkt mig och alla andra i koope-
rativet som deltagit. Nu vet vi att vi själva kan förändra vår 
situation, säger Juliana.

Familjen äger ett litet jordbruk som de tidigare kunde för-
sörja sig på. Under de senaste åren har långa perioder av 
svår torka blivit allt vanligare. Många i östra Afrika vittnar 
om att klimatet blir allt svårare att förutse. Kooperation 
Utan Gränser ser också hur torkan påverkar människor på 
landsbygden som deltar i de biståndsprojekt som bedrivs. 
Juliana och Josephat är tvungna att köpa grönsaker på mark-
naden, eftersom de själva inte längre kan odla sin mat, och 
det är dyrt för dem. 

Kvinnorna i Julianas kooperativ har länge tillverkat och 
sålt hantverksprodukter som en extra inkomstkälla. Tack 
vare utbildning i hur man når nya marknader, ansluter sig 
till Fairtrade och sköter bokföring har de utvecklat för-
säljningen avsevärt.

– Medlemskapet i kooperativet har gjort att jag har 
fått en mer stabil inkomst, men det har även fått mig att 
inse hur viktigt det är att kvinnor får mer att säga till om, 
säger Juliana.

Text: Cecilia Abrahamsson  Foto: Tobin Jones

”Utbildningen har stärkt mig”
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Social och ekonomisk utveckling

Om skillnaderna mellan könen försvann inom jordbruket  
skulle det också leda till andra sociala och ekonomiska vinster,  
påpekar FAO.

Fakta från Afrika, Asien och Latinamerika, som samman-
ställts i FAO:s årsrapport, visar entydigt att hela familjerna tjä-
nar på att kvinnorna får ökad status och makt inom hushållen. 
När kvinnor för ökat inflytande över ekonomiska beslut avsät-
ter familjerna mera pengar till mat, hälso- och sjukvård och 
utbildning, visar omfattande forskning. Ett stort antal studier 
kopplar sedan många år tillbaka också högre inkomster och 
större inflytande inom familjen för kvinnor till bättre närings-
standard för barn. Det främjar i sin tur barns hälsa och skol-
resultat. Av en ny studie från Malawi framgår att om kvinnors 
tillgång till krediter ökar så ökar familjernas utgifter för mat 
och livsmedelstryggheten för unga flickor. Detta gäller inte om 
mäns möjligheter att få lån ökar. 

Det faktum att ojämlikheten mellan könen är större i Syd-
asien än i Afrika bidrar till att förklara varför undernäring bland 
barn är vanligare där än i Afrika söder om Sahara, konstaterar 
FAO med hänvisning till en forskningsrapport från 2003. Detta 
trots att länderna i Asien är mera ekonomiskt utvecklade än 
många av staterna i Afrika söder om Sahara. 

Ökad jämlikhet kan också ha långsiktiga effekter på den 
ekonomiska tillväxten genom att flickor får bättre utbildning 
och det mänskliga kapitalet därmed ökar. Bättre utbildning för 
flickor har också en annan positiv utvecklingseffekt; de får barn 
senare och föder färre barn. 

Effektivaste sättet att minska fattigdom

Att satsa på kvinnor är inte bara en fråga om mänskliga rättighe-
ter utan också viktigt för att öka produktionen inom jordbruket, 
minska antalet undernärda människor i världen och förbättra 
barns näringsstandard, hälsa och utbildning.

Men även satsningar på jordbruket i utvecklingsländerna i 
sin helhet, alltså både manliga och kvinnliga bönder, är viktiga. 
Enligt Världsbankens årsrapport 2008, som hade temat jord-
bruk, är ekonomisk tillväxt inom jordbruket två till fyra gånger 
så effektiv som tillväxt inom andra sektorer, som industri eller 
tjänster, om man vill minska fattigdomen.

År 2010 kom nya studier som visar att jordbruket är ännu 
viktigare än man tidigare trott för att reducera fattigdomen.  
I fattiga låginkomstländer är tillväxt inom jordbruket fem gånger 
så effektiv när det gäller att minska fattigdomen bland dem  
som har det sämst som tillväxt inom andra sektorer. I Afrika 
söder om Sahara kan jordbruket vara tio gånger mer effektivt 
när det gäller att lyfta de sämst ställda ur fattigdom än den till-
växt som sker inom andra områden. 

Det konstaterar Nordiska Afrikainstitutet i en samman-
fattning av och diskussion om ny forskning. Denna forskning 

bygger i sin tur på resultat från empiriska studier från ett 80-tal 
länder under perioden 1980 till 2002.

Forskningen visar att tillväxt inom jordbruket har störst 
effekt på fattigdomsminskning i de fattigaste länderna. Det 
är allra viktigast att satsa på det småskaliga jordbruket i dessa 
länder. Tillväxt inom denna sektor skapar ökad ekonomisk 
aktivitet på flera olika sätt:

•  Ökad efterfrågan på insatsvaror och på resurser för att 
bearbeta och förädla jordbruksprodukterna.

•  Ökad konsumtion när bondefamiljerna spenderar sina 
ökade förtjänster, främst på lokalt producerade varor och på 
hälsovård och utbildning.

•  Ökat antal arbetstillfällen utanför jordbruket, till exempel 
inom hantverk och service. 

•  Lägre matpriser tack vare den ökade produktionen vil-
ket ökar produktiviteten hos lantarbetare och andra med hårt 
kroppsarbete genom att de har råd med bättre mat. 

En stor del av de positiva effekterna på fattigdomen av till-
växt inom jordbruket inträffar alltså inte inom jordbrukssek-
torn utan sprider sig som ringar på vattnet till andra arbets-
kraftsintensiva sektorer på landsbygden, summerar Nordiska 
Afrikainstitutet.

Forskningen visar också att tillväxt inom jordbruket är mest 
effektiv för de allra fattigaste, det vill säga de människor som 
räknas som absolut fattiga och livnär sig på cirka en dollar per 
dag eller mindre. För dem som tjänar två dollar om dagen är 
ekonomisk utveckling inom andra sektorer viktigare.    

För att effekterna ska bli så stora som möjligt bör resur-
serna också vara så jämnt fördelade som möjligt. I länder med 
mycket ojämlik fördelning minskar effekterna av tillväxt inom 
jordbruket för de fattiga. Anledningen är att tillväxtens positiva 
effekter då i första hand tillfaller dem som äger jord eller andra 
produktiva tillgångar, till exempel storbönder.

Stigande priser ger konkurrens om mark

Under 1980-talet minskade de afrikanska ländernas satsningar 
på jordbruk mycket kraftigt som följd av den djupa ekonomiska 
kris de hamnat i. Rådgivning till bönder upphörde, statliga 
uppköpsorganisationer privatiserades, forskning lades i mal-
påse och så vidare. Internationella aktörer, främst Internatio-
nella valutafonden och Världsbanken, menade att den privata 
sektorn skulle fylla ut det tomrum som staten lämnade efter 
sig. Men privata aktörer saknades till stor del och följden blev 
stagnation eller tillbakagång. 

Situationen förvärrades av att biståndet till jordbruk mins-
kade drastiskt. I mitten av 2000-talet var detta stöd endast  
cirka 3,4 procent av det totala utvecklingssamarbetet, enligt 
statistik från OECD:s biståndsorgan, Development Assistance  
Committee (DAC). 

Cirka 20 år tidigare hade det legat på omkring 12 procent. 
Men år 2002 antog de afrikanska staterna ett program för  
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I södra Zimbabwe ligger Hazuidihope grönsaksträdgård. 
Trädgården bildar ett grönskande avbrott från den annars 
torra marken. Här bor och arbetar grönsaksodlaren May 
Chireya, 61 år.  

– Torkan har drabbat oss hårt, varje år måste vi gå allt 
längre för att hämta ved och vatten, säger May.

För sju år sedan var det svår torka i området. Då  
startade May och 13 andra bönder trädgårdsföreningen 
Hazuidihope.

 – Eftersom vi inte fick något stöd från staten och inte 
ville vara beroende av bidrag bestämde vi oss för att ta tag 
i problemet själva, berättar May.

Det tog flera månader att anlägga landet. Idag odlar  
föreningen bland annat tomater, bananer, morötter och 
spenat. 

– Skörden ger våra familjer mat på bordet och det som 
blir över säljer vi till en restaurang eller på den lokala mark-
naden. Genom stödet från Kooperation Utan Gränser har  
vi lärt oss hur man driver en trädgårdsförening. Vi har 
också fått utbildning i att sköta bokföring, hur man blir  

en entreprenör och lärt oss att odla torktålig cassava,  
berättar May.

När området för två år sedan återigen drabbades av 
svår torka hade trädgårdsföreningen odlat cassava så att  
de kunde ge till alla byinvånare som behövde något att äta. 

– För två år sedan gick jag också med i spar- och låne-
gruppen Shanduko som startades med stöd av Kooperation 
Utan Gränser. Nu när jag kan spara och låna behöver jag 
inte oroa mig för att sakna pengar till att betala skolavgif-
ter, köpa grödor och mediciner. Jag har tre barn och sex 
barnbarn som jag hjälper till att försörja, säger May.

May har också startat kaninuppfödning och det ger 
familjen en extra inkomst.

– Att få utbildning och att vara en del av en fungerande 
spar- och lånegrupp har gjort att jag kunnat förverkliga 
mina drömmar. Jag har börjat bygga på mitt efterlängtade 
tegelhus. Och viktigast av allt, jag kan betala mediciner 
och skolavgiften för mitt barnbarn Beatrice, 14 år, som är 
handikappad och bor på en internatskola några mil från 
oss, avslutar May.

Text: Cecilia Abrahamsson Foto: Mnatsi Zhou

En gammal dröm är 
på väg att bli verklighet

May Chireya tillsammans med sin dotter Choice, 38 år, och hennes son Trinity, 5 år.
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jordbruksutveckling, The Comprehensive Africa Agriculture  
Programme (CAADP). Länderna åtar sig där att göra analyser av 
möjligheter och hinder för jordbruket, identifiera prioriterade 
investeringar och samråda med den privata sektorn, bonde-
organisationer och andra berörda. Även om genomförandet  
gått långsamt har ett stort antal länder vid det här laget genom-
fört dessa åtgärder. Enligt CAADP ska varje land också anslå 
minst tio procent av statsbudgeten till jordbruksutveckling  
och sträva efter att öka jordbrukets tillväxt till sex procent  
per år. 

De senaste siffrorna, som i de flesta fallen är från 2009, visar 
att sju länder anslår tio procent eller mer av statsbudgeten till 
jordbruk. Förutom Malawi och Etiopien ligger samtliga dessa 
länder i Västafrika. Betydligt fler länder, 17 stycken, nådde 
upp till en tillväxt på minst sex procent 2009. Bland dessa län-
der finns Tanzania, Rwanda, Moçambique, Malawi, Lesotho, 
Angola, Namibia, Botswana och Etiopien samt ett antal länder 
i Väst- och Nordafrika.

Den så kallade livsmedelskrisen 2007–2008 - höjda världs-
marknadspriser på mat som ledde till hungerkravaller i dus-
sintals länder – skapade förväntningar om att biståndsgivarna 
skulle inse jordbrukets vikt och öka sitt bistånd. Men trots en 
rad möten på internationell nivå, tal och löften från politiker 
och inrättande av ett par nya fonder för jordbruksstöd har den 
faktiska ökningen varit liten. OECD DAC:s senaste statistik 
visar att stödet från DAC-länderna till jordbruk år 2009 endast 
var 4,5 procent av det totala utvecklingssamarbetet.

Varningar för situationens allvar saknas inte. Vid FAO-
konferensen i juni 2011 framhöll till exempel FN:s förre gene-
ralsekreterare Kofi Annan, numera styrelseordförande i Alliance 
for a Green Revolution in Africa (AGRA), att världens livsmed-
elsproduktion behöver öka med 70 procent fram till år 2050, 

då jordens befolkning beräknas ha ökat till över nio miljarder 
människor. Mot bakgrund av att världsmarknadspriserna under 
2011 åter stigit till samma nivå som 2007–2008 och att över 
900 miljoner människor i världen beräknas vara undernärda 
uppmanade han också världens länder att enas och trygga livs-
medelsförsörjningen.

Kofi Annan efterlyste initiativ från FAO för att öka insy-
nen i världens livsmedelslagar och sammanställa mera exakt 
information om dem för att undvika svängningar på markna-
den och spekulation. Han efterlyste mer rättvisa handelsregler 
och jordbrukssubventioner och påpekade att OECD-länderna 
spenderar cirka 380 miljarder dollar årligen på jordbruksstöd i 
de rika länderna – närmare 80 gånger mer än världens bistånd 
till jordbruk, enligt grova uppskattningar.

Kofi Annan kritiserade också storskaliga markinvestering-
ar som inte tar hänsyn till lokalsamhällena och ger dem nya 
möjligheter. Markinvesteringarna är en av flera trender som 
visar hur konkurrensen om jordbruksmarken i Afrika hårdnar. 
Odlingen av grödor för framställning av biobränslen bidrar 
också till att öka pressen på jordbruksmarken. I juni 2011 
träffades jordbruksministrarna från G20-länderna för att för 
att diskutera matpriserna och anta en handlingsplan. Denna 
plan kritiserades dock för att vara alltför vag och inte identi-
fiera tydliga prioriteringar, bland annat av Olivier de Shutter, 
FN:s rapportör om rätten till mat, och forskningsinstitutet 
Internation Food Policy Research Institute (IFPRI). Bland annat 
efterlyste de åtgärder för att bromsa produktionen av biobräns-
len. Men G20-ministrarna nöjde sig med att konstatera att de 
behöver fortsätta följa frågan. De Shutter konstaterade besviket 
att kommersiella intressen i länder som är stora producenter 
av biobränslen som USA och Brasilien gjorde det omöjligt att 
komma fram till något mera konkret.

”Genom korgförsäljningen får jag 
pengar så att jag klarar kostnaderna 
för mitt hushåll.”
Muia Muendo, 40 år, medlem i kvinnogruppen 
Kikuthuko, Kisesini, Kenya.

Foto: Tobin Jones
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Policydokument betonar kvinnors roll

Flera av de policydokument och strategier som styr det svenska 
biståndet tar upp frågor som handlar om jordbruk och jäm-
ställdhet. 

Policyn för jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll, 
som gäller 2010–2015, slår fast fyra områden som biståndet 
ska inriktas på, nämligen deltagande och inflytande, kvinnors 
ekonomiska aktörskap och arbetsvillkor, sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter och kvinnors säkerhet. 

Kvinnors viktiga roll inom jordbruket betonas. Sverige ska 
därför verka för att stärka kvinnors roll i och utkomster av 
livsmedelsproduktion, jordbruk och hållbar naturresurshante-
ring. Vidare ska Sverige stärka kvinnors och flickors nyttjande-, 
arvs- och äganderätt till mark och annan egendom samt främja 
kvinnors entreprenörskap och möjligheter att organisera sig.

Policyn för ekonomisk tillväxt för 2010–2014 innefattar 
jordbruk och framhåller att en stor del av de människor som 
lever i fattigdom är ekonomiskt aktiva inom jordbruket och i 
den informella ekonomin. Därför har satsningar med effekter 
på dessa områden särskild betydelse. Policyn säger också att 
kvinnor ska ges möjlighet att delta i tillväxtprocesser på lika 
villkor som män.

Livsmedelstillgång och hållbart nyttjande av ekosystem-
tjänster är ett av de områden Sverige ska inrikta sig på enligt 
policyn för miljö- och klimatfrågor, som också gäller 2010-
14. Även denna policy slår fast att kvinnors ägande- och nytt- 
janderätt till mark ska stödjas, genom bland annat stärkt lag-
stiftning på området. 

De största svenska insatserna på jordbruksområdet finns i 
Kenya och Moçambique med utbetalningar på 81 respektive 
67 miljoner kronor 2010. Dessutom stöder Sverige jordbruks-
sektorn i Etiopien, Zambia, Rwanda, Burkina Faso och Mali. 
En insats håller också på att dras igång i Liberia. 

I regeringens regleringsbrev till Sida för 2011 ingick ett upp-
drag att analysera erfarenheter av insatser inom jordbruk och 
livsmedelstrygghet. I sitt svar beskriver Sida ett antal pågående 
och avslutade insatser, som rådgivningsprogrammet NALEP i 
Kenya och ett landsbygdsutvecklingsprogram i Amhararegionen 
i Etiopien. Vidare beskrivs globala och regionala insatser, som 
bidrag till forskning inom Consultative Group on International 
Agricultural Research (CGIAR) och stöd till ett institut som 
arbetar med insektsforskning i Kenya och ett nätverk för till-
lämpning av bioteknik för att bland annat få fram grödor som 
klarar klimatförändringarna i Östafrika. 

I analysen av gjorda erfarenheter konstaterar Sida att  
jordbruket i utvecklingsländerna står inför stora utmaningar. 

Några områden som är särskilt viktiga för att öka produkti-
viteten tas upp. Sida framhåller att insatser bör fokusera på 
småskaligt jordbruk. Erfarenheter från ett avslutat program 
i Zambia visar att det är viktigt att involvera hela hushållen i 
arbetet med att förbättra familjernas livsmedelstrygghet och 
samtidigt utveckla deras marknadstänkande. Vidare är sats-
ningar på kvinnors tillgång till information och kunskap och 
till mark och andra naturresurser viktiga.

Ökad produktivitet inom jordbruket förutsätter säkrad till-
gång till mark, oavsett om traditionella regler eller modern lag-
stiftning tillämpas, framhåller Sida. Det avslutade programmet i 
Etiopien har visat att registrering av brukarrätter – och därmed 
bättre besittningsskydd – i kombination med kreditmöjligheter 
lett till ökad benägenhet att investera. Tillgång till marknader 
är en annan viktig fråga som bland annat funnits med i ett nu 
avslutat stöd till ekologiska producenter i Östafrika.

Investeringar i forskning och kunskap behövs för att öka 
produktiviteten och anpassa jordbruket till klimatföränd- 
ringarna. Programmet i Kenya har visat att förbättrad rådgiv-
ning till det småskaliga jordbruket kan leda till att produktion 
och inkomster ökar kraftigt, konstaterar Sida.

OECD-ländernas skydd av sina egna marknader drabbar 
småskaliga bönder i utvecklingsländerna hårt och bidrar till att 
urholka drivkrafterna för egen produktion, konstaterar Sida. 
De senaste decenniernas bristande investeringar, både från 
statliga och privata aktörer, och det minskade biståndet har 
också bidraget till att sektorn stagnerat. Om millenniemålen 
om minskad fattigdom och hunger ska uppnås till 2015 krävs 
ökade investeringar. 

Storskaliga investeringar i jordbruksmark i Afrika ger möj-
ligheter till arbetstillfällen och inkomster, men det finns också 
stora risker, till exempel kränkningar av småbönders rättigheter, 
brist på transparens och korruption, framhåller Sida. Bistånds-
aktörer har därför en roll att spela när det gäller att stödja posi-
tiva satsningar och minska riskerna för de fattiga.

Minskat svenskt bistånd till jordbruk

Enligt Sidas svar på regleringsbrevet minskade Sidas stöd till 
jord- och skogsbruk med cirka en fjärdedel mellan 2008 och 
2010. Siffror från Sidas statistikavdelning visar att minskningen 
skulle vara ännu större om man går ytterligare ett år tillbaka i 
tiden. Enligt Sidas siffror nådde nämligen stödet till jordbruk 
sin hittills högsta nivå under 2000-talet år 2007, då drygt en 
miljard kronor betalades ut. År 2010 hade siffran sjunkit till 
663 miljoner. Det innebär en minskning med cirka 33 procent. 

Svenskt bistånd till jordbruk 
och jämställdhet
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Sida uppger att minskningen inte är avsiktlig och att den för-
hoppningsvis enbart blir tillfällig. Några orsaker till nedgången 
är, enligt Sida, att jordbruk är ett svårt område att arbeta med 
och att stödet till regionala satsningar drogs ner kraftigt i sam-
band med neddragningen av biståndet sedan Sveriges BNP fallit 
under finanskrisen. Ytterligare ett skäl är att regeringen beslu-
tat att de landstrategier som styr utvecklingssamarbetet med 
varje enskilt land endast ska innehålla två eller tre prioriterade 
sektorer. Konkurrensen mellan olika sektorer gör därmed att 
jordbruket inte alltid ryms i strategierna.

Medlemmarna i OECD:s biståndskommitté, DAC, lämnar 
årligen information om sitt bistånd. Informationen läggs in i 
en databas som finns på OECD:s hemsida. Den statistik som 
finns tillgänglig när detta skrivs sträcker sig till och med år 2009.

Liksom Sidas uppgifter visar OECD:s sammanställning att 
det svenska stödet till jordbruk minskat kraftigt sedan 2007. 
Minskningen uppgår till cirka 20 procent per år. De siffror som 
OECD redovisar ligger dock långt under dem som Sida själv 
anger. En stor del av skillnaden förklaras av att Sida räknar in 
program för landsbygdsutveckling i jordbruksstödet. Dessa pro-
gram kan också omfatta exempelvis satsningar på infrastruktur 
och utbildning men Sida anser att de främst handlar om jord-
bruk. OECD/DAC kategoriserar däremot landsbygdsutveckling 
som så kallat multisektorstöd. 

Enligt den nya webbaserade informationstjänsten om det 
svenska biståndet, Open Aid, går två procent av det svenska 
biståndet till jordbruk. Enligt Open Aid är det belopp som gick 
till jord- och skogsbruk 2010 strax under 720 miljoner kronor.

 OECD:s statistik över hur det bilaterala stödet fördelar sig 
uppger att 2,5 procent av det svenska utvecklingssamarbetet 
gick till jordbruk år 2009. Med dessa 2,5 procent ligger Sverige 
under genomsnittet för DAC-länderna, som är 4,7 procent. De 
övriga nordiska länderna anslog mellan sex och åtta procent av 
sitt bistånd till jordbruk 2009, enligt DAC:s statistik.

Till de siffror som Sidas statistikavdelning och Open Aid 
redovisar tillkommer stöd till jordbruk via svenska enskilda 

organisationer. Enligt Sidas svar på regleringsbrevet uppgick 
jordbruksbiståndet via de så kallade ramorganisationerna till 
drygt 100 miljoner kronor 2010.

Även stöd som kanaliseras via utrikesdepartementet till-
kommer. För ett par år sedan införde regeringen en så kallad 
”särskild satsning” på livsmedelsförsörjning på hundra miljoner 
kronor. År 2010 gick 40 miljoner av dessa medel till Sveriges 
lantbruksuniversitet.  De återstående 60 miljoner kronorna gick 
till Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA). AGRA 
arbetar för att utveckla jordbruket i Afrika genom breda insatser 
som handlar om forskning, insatsvaror, markfrågor, tillgång till 
marknader, jordbrukspolitik med mera. Organisationen leds av 
afrikaner och har omfattande kontakter och nätverk i de afri-
kanska länderna men kritiseras ibland för ett alltför tekniskt 
synsätt och för att bidra till ökad användning av konstgödning 
och växtbekämpningsmedel. Medlen från Sverige används till 
insatser i Zambia, Malawi och Rwanda som ska öka småbön-
ders, särskilt kvinnors, livsmedelstrygghet och inkomster.

För 2011 har regeringen utökat den särskilda satsningen 
till 225 miljoner kronor som främst gått till afrikanska orga-
nisationer och universitet. Fokus är ökad produktivitet och 
fungerande marknader för livsmedelsproduktion. Insatser för 
att stärka kvinnors ställning och inflytande i livsmedelssektorn 
betonas särskilt.

Slutligen bidrar Sverige till de olika FN-organ som arbetar 
med jordbruk och livsmedelsfrågor. FAO får ett budgetstöd på 
40 miljoner kronor och därtill särskilda medel för olika insat-
ser, till exempel 130 miljoner fördelade på en treårsperiod för 
att stärka utvecklingsländernas kapacitet att hantera klimat-
förändringar, värna ekosystem och behålla biologisk mång-
fald. IFAD, FN:s jordbruksfond, får påfyllningar av medel 
från givarländerna vart tredje år. Vid senaste påfyllnaden gav 
Sverige 120 miljoner per år. FN:s livsmedelsprogram, WFP, 
arbetar med livsmedelsbistånd, framför allt i konfliktsituatio-
ner och vid naturkatastrofer. WFP får 550 miljoner kronor 
från Sverige 2011.

”Jobbet på kaffekooperativets fabrik ger 
mig den inkomst jag behöver för att 
kunna täcka mina hushållsutgifter. 
Jag uppmuntrar fler kvinnor att bli 
medlemmar i kooperativet så att även 
de får möjlighet att försörja sig på egen 
hand och deras barn får gå i skolan.”
Irene Wambua, 28 år, har arbetat på Kasinga Coffee 
factory, Kiinyuni, Kenya i ett år.

Foto: Tobin Jones
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Bristande jämställdhet i 
Sida-stödda insatser

Under första halvåret 2010 lät Sida göra en utvärdering av 
jämställdhetsperspektivet i fem Sida-stödda jordbruksprogram 
i Kenya, Zambia, Etiopien, Moçambique och Nicaragua. Utvär-
deringen visade att någon systematisk integrering av jämställd-
het inte hade ägt rum i någon av insatserna. Däremot ingick 
vissa aktiviteter för att involvera och stärka kvinnors ställning 
i programmen. Speciellt gällde detta för programmet i Zambia 
där jordbruksrådgivning riktades till både män, kvinnor och 
barn, vilket ledde till högre produktion och förbättrad livsmed-
elstrygghet. Den zambiska regeringen var inte intresserad av att 
ta över modellen när det svenska stödet avslutades 2008, men 
Sida har låtit göra ytterligare en studie av programmet och hop-
pas att det kan fungera som modell i andra länder.

Utvärderingens rekommendationer betonade bland annat 
vikten av att inte bara göra jämställdhetsanalyser utan också se 
till att de används, ta fram genusspecifika data om målgrup-
pen och utveckla mekanismer för resultatuppföljning. Vidare 
framhölls att Sidas genusexperter behöver ett tydligare operativt 
mandat såväl som mera kunskap om frågor som rör kvinnor 
och jordbruk. 

Åtgärdsplanen för hur de brister som påtalas i utvärderingen 
ska åtgärdas har dröjt över ett år. Orsakerna till att det tagit så 
lång tid uppges främst vara omorganisering och neddragning-
ar av personalen på Sida. I åtgärdsplanen framhåller Sida att  
jämställdhetsrådgivarna fått ett klarare mandat i Sidas nya  

organisation. Däremot behövs operativa riktlinjer för integre-
ring av jämställdhetsperspektivet; det handlar om hur detta ska 
göras, inte om jämställdhet ska in i alla insatser. I Sidas tidi-
gare organisation var detta inte lika tydligt, men regeringens 
prioritering av jämställdhetsfrågan gör att den fått ökad tyngd. 
Därför håller också praktiska metodhjälpmedel, exempelvis för 
hur mål och indikatorer ska utformas, på att tas fram av Sida.  

Anställda på Sida anser att de brister utvärderingen pekade 
på avspeglar allmänna svårigheter att arbeta med integrerings- 
eller ”mainstreaming-”frågor. Det tar tid att bygga upp medve-
tande och kunskap. Dessutom tenderar jämställdhet och andra 
frågor som ska integreras i all verksamhet och därmed berör 
alla att leda till att ingen är riktigt ansvarig.

Arbetsgrupp om rätten till mark

Eftersom rätten till mark är en viktig fråga har Sida haft en 
intern arbetsgrupp för landfrågor. Syftet med gruppen har varit 
att ta ett helhetsgrepp på de frågor som handlar om mark och 
identifiera vad Sida kan och bör göra inom området. Arbets-
gruppen lät göra en kartläggning av insatser inom området som 
Sida bidragit till under 2000-talet och en sammanfattning av 
slutsatser och lärdomar. Kartläggningen visar att drygt hälften 
av de genomförda insatserna handlat om landadministration 
och registrering, ofta för att främja en övergång till individuell 
äganderätt. Två tredjedelar av dessa insatser gäller länder i Öst-
europa och före detta Sovjetunionen. En annan vanlig typ av 

 Mer hållbarhet efterlyses
Jordbruket måste förändras i grunden och bli mera 
hållbart. Vi arbetar med insatser som motsvarar denna 
nya prioritering. Det skriver Kooperation Utan Gränser, 
Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan i ett brev 
till biståndsminister Gunilla Carlsson. 
 I brevet begär de bland annat stöd från regering-
ens särskilda satsning på livsmedelsförsörjning till 
ett program som tagits fram av Kooperation Utan 
Gränser. Programmet syftar till att göra det möjligt 
för 19 bondeorganisationer i åtta afrikanska länder 
att stödja medlemmarna att förbättra sina inkomster 
och försörjningsmöjligheter, försvara sina rättigheter 
och organisera sig.
 I brevet till biståndsministern konstaterar de tre  
organisationerna att en tydlig trend i den internationel-
la diskussionen om jordbruksutveckling är att genom- 
gripande förändringar mot mer hållbara produktions-
metoder i jordbruket efterlyses. Den tvärvetenskapliga  
rapporten Agriculture at a Crossroads från 2008 är ett  

exempel. Rapporten har tagits fram av 400 experter på  
uppdrag av Världsbanken och FN. 58 länder, däribland 
Sverige, har ställt sig bakom rapporten vars slutsatser 
visar att det krävs ökade investeringar i jordbruks-
utveckling och en genomgripande förändring mot 
mer hållbara produktionsmetoder för att maten och 
jordens resurser ska räcka till en befolkning som bara 
ökar.  Rapporten understryker också att det behövs 
satsningar som i högre grad än hittills genomförs 
i samarbete med småskaliga odlare och utgår från 
deras förutsättningar. 
 En annan rapport, The Future of  Food and Farming: 
Challenges and Choices for Global Sustainability, från 
den brittiska regeringen kräver en bredare uppsättning 
mål än att enbart öka avkastningen och en strategi 
för ”hållbar intensifiering”. FN:s specialrapportör för 
rätten till mat, Olivier de Schutter, driver samma linje 
(se Klimatförändringar största problemet). Samma 
sak gäller för IFAD, FN:s jordbruksfond, och UNEP, 
FN:s miljöprogram.
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insatser, som framför allt berör Afrika, handlar om att främja 
decentralisering av förvaltningen av mark och andra natur-
resurser. Mycket få insatser har jämställdhet eller mänskliga 
rättigheter som primärt fokus. Det finns också få insatser som 
handlar om traditionella system för markrättigheter. 

Arbetsgruppen för markfrågor har tagit fram ett faktablad 
om kvinnors rätt till land och hur Sida skulle kunna arbeta 
med frågan. Detta faktablad redovisar en lång lista på möjliga 
insatser för att stödja kvinnor när det handlar om utarbetan-
det av riktlinjer för landfrågor, lagstiftning och genomförande 
av den, tvistlösning och landadministration. Några exempel 
är stöd till kvinnoorganisationer för att delta i utarbetandet av 
reformer, bistånd till lokala analyser om effekter av existerande 
lagstiftning och utbildning av kvinnor såväl som jurister och 
tjänstemän om innebörden av nya lagar och regler.   

Marknad och investeringar

Som framgått skapar främst utländska företags storskaliga 
investeringar i mark, så kallad ”landgrabbing”, i Afrika oro. 
Ett antal studier som kom under 2010 pekar på en rad problem; 
att investerarna främst vänder sig till länder med undermålig 
lagstiftning och svaga institutioner, brist på transparens, svag 
förhandlingsposition som gör att småbönder ofta förlorar på 
transaktionerna och risker för korruption. 

Ett exempel på den komplexa problematiken är Moçam-
bique där Sida för några år sedan stödde bildandet av Malonda-

stiftelsen i Niassa-provinsen. Stiftelsen ska bland annat främja 
inhemska och utländska investeringar inom skogsnäringen i 
provinsen. Enligt Sidas hemsida har Malonda resulterat i att 
stora områden planteras med skog vilket ger virke och syssel-
sättning. Men en studie som gjordes av Sveriges lantbruksu-
niversitet 2008 visar på en rad problem. Majoriteten av de 
människor som påverkas saknar information, de har inte kon-
sulterats i enlighet med gällande lag och känner sig hotade av 
investerarna, som begränsar deras tillträde till mark som de 
behöver för sitt jordbruk.  

Men inom ramen för Sidas program för att dra nytta av 
näringslivets verksamhet för fattigdomsbekämpning, ”Business 
for development” (B4D), vill Sida undersöka om biståndsgivare 
kan bidra till att småbönder kan påverka markinvesteringarna 
och därmed få ut mer av dem. Tankesättet är att de storskaliga 
investeringarna äger rum oavsett vad andra inblandade parter 
säger och att det därför är bättre att försöka få till stånd en dia-
log med företagen. 

I ett antal studier ska Sida börjar med att kartlägga vilka före-
tag som investerar, vilka krav för social och ekologisk hållbarhet 
som ska ställas med mera – med den övergripande avsikten att 
ta reda på vad som krävs för att bonden ska möta marknaden.

I Liberia avser Sida att starta ett nytt program som ska gynna 
småbönder med särskild inriktning på kvinnor och ungdomar. 
Insatserna ska bygga på ett marknadstänkande och på att de 
fattiga stärks in sin roll som producenter och entreprenörer. 
Samtidigt är avsikten att den privata sektorn ska bli bättre på 
att möta behoven hos de fattiga.
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Jämställdhet – en självklar del 
i alla projekt

Närmare en miljard kvinnor i världen lever i extrem fattigdom, 
av dessa bor nära 700 miljoner på landsbygden. Jordbruket är 
livsviktigt för att de ska få mat på bordet och inkomster från 
skörden. 

Kooperation Utan Gränser har i mer än 50 år arbetat med 
fattiga bönder i världen. Jämställdhet är sedan länge en självklar 
del i alla projekt. Arbetsmetoden är hjälp till självhjälp, bland 
annat i form av utbildning som gör att småbönder kan leva på 
sitt jordbruk och mikrofinansprojekt som ger fattiga människor 
möjlighet att spara och låna.

Fattigdom handlar inte bara om brist på pengar, utan om 
brist på möjligheter. Därför driver Kooperation Utan Gränser 
på för att öka människors makt och inflytande och för att stärka 
kvinnors roll i samhället.

Att möjliggöra bättre levnadsvillkor för kvinnliga jordbru-
kare i fattiga länder är en fråga om mänskliga rättigheter. Många 
studier visar också att jämställdhet är mycket viktigt för jord-
brukets utveckling och en tryggad livsmedelsförsörjning. 

Fler kvinnor på ledande positioner

Kooperation Utan Gränser samarbetar alltid med organisationer 
på plats för att projekten ska leva vidare på lång sikt. Många av 
de bondeorganisationer vi arbetar med är fortfarande manligt 
dominerade. Men Kooperation Utan Gränser arbetar på olika 
sätt för att detta ska förändras och ser resultat – såväl inom 
bondeorganisationerna som inom kooperativ och andra sam-
manslutningar.

Ett konkret exempel är grundläggande utbildning för kvin-
nor. När kvinnor får möjlighet att lära sig att läsa och skriva 
ökar också deras möjlighet att göra sina röster hörda och att 
påverka inom organisationen. En viktig fråga är kvinnors möjlig 
heter att bli medlemmar i bondeorganisationer och kooperativ. 
Något som än idag kan vara ett problem eftersom de stadgar som 
finns ibland kräver att man ska äga mark för att kunna bli medlem.

Kooperation Utan Gränser satsar också på ledarskapsutbild-
ning för kvinnor och utbildningar i entreprenörskap för att 
kvinnor ska kunna öka sina inkomster. Något som ger resul-
tat både i organisationerna och i relationerna mellan män och 
kvinnor.

I National Farmers’ Union (ZNFU), den nationella bonde-
organisationen i Zambia, ökade till exempel andelen kvinnliga 

ledare i distrikten från 21 till 24 procent mellan 2009 och 2010. 
Andelen kvinnliga medlemmar i ZNFU ökade från 37 procent 
2009 till 44 procent 2010. 

Vid det senaste årsmötet ändrades stadgarna för Nyakatonzi 
Farmers’ Union (NFU) i Uganda så att tre kvinnor måste ingå 
i styrelsen nästa gång det är dags att utse en ny ledning. Även 
i de kooperativ som ingår i NFU finns det numera kvinnor i 
styrelserna.    

Genom gemensamt sparande och små lån gör spar- och 
låneföreningar det möjligt för många kvinnor att utveckla små 
projekt och affärsidéer.

Där kvinnor, tack vare spar- och låneföreningar, kunnat öka 
sina inkomster möts de av ökad respekt från sina män. Intro-
duktion av arbetsbesparande odlingsmetoder och redskap har 
på vissa håll inneburit att kvinnorna fått mera tid att ägna åt 
sådant som kan ge en inkomst. På andra platser har utbildning 
i jämställdhet för både män och kvinnor lett till att männen 
tar ett ökat ansvar för de traditionellt kvinnliga sysslorna och 
att samarbetet mellan män och kvinnor ökat. Det har både lett 
till bättre relationer inom familjerna och gett positiva effekter 
för arbetet med jordbruket. 

Eftersom markfrågor och rätten till land är en viktig fråga 
och betydelsen av den har ökat ytterligare genom de ökande 
storskaliga investeringarna har Kooperation Utan Gränser i 
södra Afrika inlett ett samarbete med organisationen Women 
and Land in Zimbabwe, som särskilt arbetar med kvinnors rätt 
till mark. Organisationen ska framför allt arbeta med stöd till 
andra bondeorganisationer när det gäller att stärka kvinnors 
ställning och bedriva lobbyarbete för kvinnors rätt till mark. 
Om Sida beviljar medel kommer också ett nytt program i  
Zambia som bland annat ska arbeta med markfrågor och  
besittningsrätt att inledas.  Kooperation Utan Gränser har också 
stött utbildning av statliga jordbruksrådgivare i Zimbabwe  
om jämställdhet. I vissa delar av landet har detta resulterat i  
att ansträngningar nu görs för att rekrytera fler kvinnliga råd-
givare. 

I Kenya finns ett projekt som bland annat har som mål att 
engagera fler ungdomar i inom jordbruket. Med utbildning 
och rådgivning i hur effektiv näringsverksamhet kan bedrivas 
är förhoppningen att höja statusen för jordbruket och att inspi-
rera fler unga kvinnor och män att satsa på yrket. Ett mål är 
att få fler ungdomar att engagera sig i jordbruket, som har låg 
status och är något de flesta unga vill lämna. I Rwanda utbil-
das bönder i att gå från självhushållning till en verksamhet som 
kan ge inkomst från skörden, bland annat genom rådgivning i 
bokföring och marknadsföring. 

Kooperation Utan Gränsers arbete 
med bistånd och jämställdhet
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Genom sitt medlemskap i det lokala kooperativet har  
Margret och Zakalia fått möjlighet att gå en jämställdhets-
utbildning, en utbildning som förändrat familjens vardag.

– Nu delar vi på hushållssysslorna. Vi jobbar tillsam-
mans, det finns inte längre något som är kvinno- eller mans-
göra, vi är en familj, säger Margret.

I byn Buthale i västra Uganda, nära gränsen till Kongo, 
bor Margret Biira och Zakalia Muhindo tillsammans med 
sina fem barn. Familjen odlar kaffe, bananer, bönor och 
potatis. De grönklädda kullarna sträcker sig vida och det 
är svårt att förstå att de flesta familjer i området lever på 
under två dollar om dagen. För att få ny kunskap och 
möjlighet att arbeta tillsammans med sina grannar gick de 
båda med i Buthale Cooperative Society. Förutom kunskap 
i nya och förbättrade odlingstekniker har de också mer tid 
över för familjen.

– Efter jämställdhetsutbildningen har rollerna i vår 
familj ändrats. Nu hjälps vi åt. Om Margret går till floden 

för att hämta vatten så förbereder jag maten, säger Zakalia.
Men det är inte bara arbetsfördelningen i hemmet som 

har förändrats. Förra året blev Margret ansvarig för kvin-
nofrågorna i kooperativet. Hon deltar på utbildningar och 
inspirerar samtidigt andra unga kvinnor att bli medlemmar. 
Nuförtiden tas alla beslut som rör familjen gemensamt.

– Vi tar hand om budgeten tillsammans, bestämmer 
hur vi ska fördela kostnaderna och vad vi ska investera i, 
säger Margret.

Grannar och nyfikna bybor har många gånger skrattat 
åt familjens nya roller. Men Zakalia och Margret har själ-
va bevisat att förändringen varit positiv för hela familjen. 
Inkomsterna har ökat och konflikterna är färre.

– Grannarna har märkt att vi har utvecklats som familj, 
nu tar de sakta efter oss, säger Zakalia.

Men de flesta kvinnor i Buthale lever fortfarande i en 
annan verklighet. De är ensamt ansvariga för både barn, 
hem och jordbruket. Dessutom utsätts de inte sällan för 

”Vi delar på arbetet 
och tar beslut tillsammans”

Vi jobbar tillsammans, det finns inte längre något som är kvinno- eller mansgöra, säger Margret Biira.

”Vi har utvecklats 
som familj.”
Margret Biira
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>> Extrainkomsten från kaffebönorna räcker till skolavgiften för 
Boaz, 13 år, och hans fyra syskon.
> Efter kooperativets jämställdhetsutbildning fattar Margret Biira och 
Zakalia Muhindo gemensamt alla beslut som rör familjen, ekonomin 
och framtiden. 

Familjen: Margret Biira 36 år, Zakalia Muhindo, 
42 år, Benon 15 år, Boaz 13 år, Babra 10 år, 
Bernard 7 år och Brifin, 4 år.

Margret Biira och Zakalia Muhindo är medlemmar 
i Buthale Cooperative Society, som i sin tur är 
en av 63 medlemskooperativ i Kooperation Utan 
Gränser partnerorganisation Nyakatonzi Growers 
Cooperative Union. Nyakatonzi är ett bondeägt 
kooperativ som utbildar sina medlemskooperativ i 
bland annat förbättrade jordbrukstekniker och mark-
nadsföring. De erbjuder även lagringsmöjligheter 
och hyr ut jordbruksmaskiner. Margret och Zakalia 
är en av 60 familjer som gått jämställdhetsutbild-
ningen. Under två dagar diskuterade familjerna 
typiska kvinno- och mansroller. De delade även 
drömmar och förhoppningar med varandra. Efter 
utbildningen har det hos de flesta familjer skett stora 
förändringar i fördelningen av de dagliga sysslorna. 
Familjerna fungerar nu som goda exempel för 
grannar och andra byinvånare.

våld. För att förändra situationen behöver hela familjen 
involveras i förändringsarbetet. Men de allra flesta gånger 
riktas de få tillgängliga resurserna bara till män.

– Regeringen behöver satsa mer på kvinnor, när det  
tillsätts resurser är det alltid männen som får ta del av  
dem. Det måste komma till mer riktade insatser mot  
kvinnor, säger Margret.

Genom kooperativet har Margret fått möjlighet att gå 
med i en spara- och låna-grupp. Hennes sparande och det 
faktum att de numera budgeterar tillsammans har gjort att 
familjen fått möjlighet att investera i nya projekt. 

– Vi tar små lån och köper kaffebönor från våra gran-
nar. Kaffebönor som vi i vår tur säljer till kooperativet. Den 
extra inkomsten gör att vi kan betala alla barns skolavgifter. 
Dessutom kan vi äta kött två gånger i veckan, något som 
tidigare bara varit en dröm, säger Margret.

Text: Cecilia Abrahamsson Foto: Edward Echwalu



28

Kooperation Utan Gränser

Ett hållbart jordbruk

Kooperation Utan Gränsers policy för miljömässig hållbarhet 
innebär att allt stöd till landsbygdsutveckling ska sträva mot 
ett hållbart jordbruk.

Exempel på insatser som ska främja hållbarhet och miljö  
är att bönder och skolelever i Malawi får lära sig hur de kan 
odla för att jorden på sluttningarna mot Malawisjön inte ska 
spolas bort när det regnar och hur man kan odla varierat så 
att jorden tillförs näring på naturlig väg. En organisation för 
ekologiska odlare i Zambia får stöd att förbättra kvaliteten 
på böndernas produkter och öka medlemmarnas inkomster. 
Många samarbetsorganisationer, exempelvis den nationella 
bondeorganisationen i Zambia, tillämpar så kallat plöjnings-
fritt jordbruk för att öka produktionen och minska negativa 
miljöeffekter.

Att introducera grödor som är mera tåliga mot torka och 
enklare att odla men som ändå ger mycket näring, som söt-
potatis och kassava, är ett sätt att anpassa sig till klimatför-
ändringar med mera oregelbunden nederbörd. Men grödor 
av detta slag underlättar också, som en samarbetsorganisation 
i Zimbabwe visat, för familjer som drabbats av hiv och aids 
att fortsätta livnära sig på jordbruket. Flera av samarbetsor-

ganisationerna, framför allt nationella bondeorganisationer, 
bedriver även påverkansarbete gentemot ländernas regering-
ar, exempelvis om jordbrukspolitik, rättigheter till mark och 
besittningsskydd, hur småbönders intressen ska kunna skyddas 
när kapitalstarka investerare till exempel vill använda marken 
för skogsplanteringar.

Minst hälften av biståndet till kvinnor

Ett viktigt steg för att kvinnor ska kunna göra sina röster hörda, 
förbättra sitt jordbruk och sin livssituation är att en större del 
av budgeten för biståndet kommer kvinnorna till del.

I Latinamerika har sedan 2008 mer än hälften av Koope-
ration Utan Gränsers bistånd gått till kvinnor. Från och med  
2013 kommer 50 procent eller mer av budgeten att gå till kvin-
nor – i alla de länder där Kooperation Utan Gränser arbetar.

Men det räcker inte att vi tar ställning.
Sveriges regering, ideella organisationer och andra aktörer  
måste bestämma sig för att fördela biståndet rättvist för  
att bidra till att fattiga kvinnor ska kunna få mer inflytande  
och möjlighet att förbättra sin egen och sina familjers  
situation. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utrota 
fattigdom och orättvisa en gång för alla.

Bra om en man håller i jämställdhetsutbildning

För att undvika att göra jämställdhet till en kvinno-
fråga kan det vara en fördel att en man håller i 
jämställdhetsutbildningen. 
 Det är en av slutsatserna i en studie om arbetet 
med jämställdhet i Kenya, Tanzania och Uganda som 
Kooperation Utan Gränser låtit göra. 
 Sedan sex år tillbaka arbetar Kooperation Utan 
Gränser och Vi-skogen gemensamt för att öka 
jämställdheten mellan kvinnor och män och för att 
stärka kvinnor i den verksamhet som bedrivs i östra 
Afrika. Programmet genomförs i Kenya, Tanzania, 
Uganda och Rwanda. Studien pekar på en rad positiva 
resultat hos samarbetsorganisationerna; jämställd-
hetsplaner har utarbetats, jämställdhetskommittéer 
inrättats och jämställdhetsansvariga utsetts. Bland de 
erfaren-heter som samarbetsorganisationerna lyfter 
fram finns emellertid att det är viktigt att fortsätta 
avsätta medel till utbildningar – även när man anser 
att jämställdheten är integrerad. Risken är annars 
att frågan tappas bort, bland annat på grund av per-
sonalomsättning. En annan nyckelfråga är att orga-
nisationernas ledningar är engagerade i jämställd-
hetsarbetet, att det finns jämställdhetskommittéer 
som driver på och att någon har formellt ansvar för 

jämställdhetsarbetet – annars är risken att ingen kän-
ner något ansvar för det. Jämställdhet behöver också 
finns med bland organisationernas programmål. 
 Erfarenheter från hushållsnivån visar bland annat 
att nya arbetssätt och hjälpmedel, som biogasspisar, 
är viktiga eftersom de minskar kvinnornas arbets-
börda och ger dem möjlighet att ägna mera tid åt 
jordbruk eller annat arbete. 
 En annan erfarenhet är att om kvinnors inkomster 
ökar så bemöts de också med ökad respekt från 
männen och får större utrymme att delta i möten och 
andra aktiviteter. Även ekonomiska problem kan göra 
att män ger upp sitt motstånd mot att kvinnorna 
exempelvis ägnar sig åt affärsverksamhet.
 Även om utbildning och andra aktiviteter främst 
riktas till kvinnor är det viktigt att inte utesluta 
männen. Traditionella ledare och andra inflytelserika 
personer, exempelvis från kyrkan, bör också inklu-
deras i arbetet. Att utbilda så kallade modellhushåll 
är en bra metod eftersom de blir konkreta förebilder 
för grannar och andra medlemmar i organisationen. 
Studien konstaterar också att kooperativ och andra 
organisationer bör göra det möjligt för både kvinnor 
och män att bli medlemmar – och uppmuntra detta.
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Nambori Nabak, 39 år,  är masaj och bor i Kimokouwa i 
Tanzania. Hennes släkt har under århundraden levt som 
herdefolk och följt sitt boskap. 

Idag är det annorlunda. Myndigheter och företag tar 
över betesmarker och den extrema torkan som klimat- 
förändringarna orsakar gör att många får gå långt för att 
hitta vatten till boskapen. Namboris familj valde därför att 
bli bofast. Genom bondenätverket hon är medlem i har 
hon lärt sig om jämställdhet, djurhållning och samarbete. 

Tidigare fick kvinnor inte äga boskap, men nu äger många 
getter och får. Både kvinnor och män deltar vid mötena 
och Nambori sitter till och med i styrelsen för sin grupp.

Masajerna tillverkar också vackra smycken som de,  
med Kooperation Utan Gränsers hjälp, hittat marknader 
för.  Det gör att familjerna får mat på bordet och kan skicka 
sina barn till skolan.  

Text: Cecilia Abrahamsson Foto: Anders Johannesson

Färgstarka smycken 
ger mat på bordet

Det viktigaste vi lärt oss är att vi kvinnor har samma rättigheter som männen, och att vi också kan bidra på många 
sätt till familjernas överlevnad, säger Nambori Nabak, medlem i ett bondenätverk i Kimokouwa i Tanzania.



30

Kooperation Utan Gränser

Som kvinna får man dra det tyngsta lasset. Vi kvinnor är 
ansvariga för såväl hemmet och barnen som för jordbruket. 
Genom kooperativet får vi nya kunskaper som underlättar vårt 
arbete. Med de nya kunskaperna kan vi inspirera andra kvinnor.”
Angela Mukababirwa, 38 år, medlem i det lokala kooperativet Buthale,  
Kateleba, Uganda
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Närmare en miljard kvinnor i världen lever i extrem fattigdom. 
Av dessa bor nära 700 miljoner på landsbygden och de allra flesta 
brukar jorden för sin försörjning.

I arbetet med rapporten Jämställdhet minskar fattigdom har vi inter- 
vjuat närmare 350 kvinnor i södra och östra Afrika. De uttrycker 
bland annat att de vill ha mer kunskap, möjlighet att spara och låna 
pengar och att sälja skörden på en marknad. Det skulle ge dem förut- 
sättningar att förbättra sitt jordbruk och sin livssituation.

Kooperation Utan Gränser jobbar aktivt med jämställdhet – en  
viktig nyckel till förändring. Det är viktigt i en värld där merparten av 
allt jordbruksarbete utförs av kvinnor – medan männen oftast fattar  
besluten, förhandlar om priser och tar hand om pengarna. Enligt  
FN:s jordbruksorgan FAO skulle 100 miljoner människor kunna 
slippa gå hungriga om kvinnor fick bruka jorden på samma villkor 
som män.

För att komma en bit på vägen är det nu hög tid att Sveriges rege-
ring går från ord till handling.

Läs kvinnornas berättelser och om hur ett mer rättvist fördelat 
bistånd skulle mätta fler magar.

ISBN: 978-91-977467-3-1

Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som hjälper fattiga 
att själva ta sig ur fattigdomen. I 24 länder ger vi människor verktyg att 
skapa sig ett bättre liv genom studiecirklar, mikrofinansprojekt och koopera- 
tivt samarbete. Kooperation Utan Gränser är en ideell förening, partipoli-
tiskt och religiöst obunden. Bakom Kooperation Utan Gränser står ett sex-
tiotal företag – alla med rötter i den svenska kooperationen.
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