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Jordbruket står inför en rad utmaningar. Det måste 

ta hänsyn till miljön, mätta allt fler munnar och 

bidra till att minska fattigdomen i världen. Det 

kommer att bli svårt. Men det går. 

 

Vi vet att satsningar på jordbruk minskar fattigdom och 

hunger. Men vi vet också att jordbruket i världen har direkt 

och indirekt påverkan på i stort sett alla de stora miljöproble-

men, från förlust av biologisk mångfald till klimatförändring. 

Vi är kanske den första generationen som har kunskap och 

resurser att förändra utvecklingen. Ändå gör vi inte tillräckligt 

av det vi vet behövs. 

 

We Effect har tagit fram den här rapporten för att ge en 

översikt över den kunskap som finns om det hållbara, 

småskaliga jordbruket som en nödvändig och effektiv väg för 

att bekämpa fattigdom och hunger. Samtidigt som det kan 

bidra till minskad påverkan på klimat och miljö. 

 

För att ställa om jordbruket så att det kan möta framtidens 

utmaningar krävs förändringar. Vi i Sverige kan göra skillnad, 

genom vårt bistånd och genom att föra en politik för ett mer 

effektivt och hållbart jordbruk med en mångfald av grödor 

och produktionsmetoder. Ett sådant jordbruk producerar 

inte bara mat utan ger bönderna så mycket mer – renare 

vatten, naturlig gödning av jorden, motståndskraft mot 

skadedjur och en mer näringsriktig, varierad kost. Det skapar 

arbetstillfällen och ger familjer en möjlighet att försörja sig. 

Några viktiga punkter för det svenska biståndet är att: 

 

• Satsa en större andel av biståndet på jordbruk. Idag 

går bara några få procent av det svenska biståndet till att 

utveckla jordbruket i fattiga länder. 

• Satsa på småskaligt jordbruk. Det finns flera miljoner små 

familjejordbruk i fattiga länder som bara har någon hektar att 

odla på och att leva av. Stöd till det jordbruket når många av 

jordens allra fattigaste människor.   

• Satsa på jordbruk som är hållbart och bygger starka 

samhällen. Det gäller social och ekonomisk hållbarhet, men 

självklart också klimat och miljö som är en förutsättning för 

de sociala och ekonomiska framstegen.  

• Satsa på kvinnorna. De utgör mer än hälften av den  

fattigaste befolkningen på landsbygden och minst hälften av 

jordbruksbiståndet bör därför gå till dem. 

Självklart behövs mycket mer än så, internationella avtal 

måste göras om och fattiga länder måste också själva satsa 

mer på ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i 

sitt jordbruk. Men den insikt vi vill förmedla i vår rapport är 

enkel: 

Den som vill kämpa för jordens fattiga, måste också kämpa 

för deras jordbruk. 

Anneli Rogeman, 

vd We Effect

”DEN SOM VILL KÄMPA FÖR  
JORDENS FATTIGA, MÅSTE OCKSÅ  
KÄMPA FÖR DERAS JORDBRUK.”

JORDBRUK SOM MINSKAR FATTIGDOM
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Nancy Wairimu Kamande, Kenya - 5 -



“Småskaliga jordbrukare  
saknar ofta tillgång  

till nödvändig teknologi” 
Läs mer på sidan 12

Miguel Adolfo Gonzalez, Nicaragua - 6 -



JORDBRUKET 
NYCKELN TILL ATT

MINSKA FATTIGDOM

Jordbruket har en nyckelroll för att trygga livs

medelsförsörjningen i världen och lyfta människor 

ur fattigdom, men det står samtidigt inför en 

rad utmaningar. Det handlar dels om en fortsatt 

växande världsbefolkning med nya krav på mat, 

bränsle och råvaror, dels om att det behövs en  

förändring mot mer hållbara och klimatsmarta 

brukningsmetoder. 

Hela kedjan från jord till bord behöver bli resurssnålare 

och med minskat svinn. Tryggad livsmedelsförsörjning 

handlar förstås också om rättvis fördelning. Den mat som 

produceras måste göras tillgänglig för dem som behöver 

den mest och produktiviteten och livsmedelskvaliteten i 

områden där människor idag lider av hunger, näringsbrist 

och fattigdom måste öka på ett hållbart sätt. 

DE FATTIGASTE LEVER AV JORDBRUK

Enligt FN finns det cirka 1,2 miljarder människor i världen 

som är extremt fattiga, vilket innebär att de livnär sig på 

1,25 dollar per dag eller mindre.1 Tre av fyra av dessa 

människor bor på landsbygden och de allra flesta lever 

av jordbruk eller sysselsättningar som har anknytning till 

jordbruk.2

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO, 

senaste beräkningar säger att närmare 800 miljoner 

människor i världen är hungriga och undernärda.3 Även 

i denna grupp bor omkring tre av fyra på landsbygden 

1. Världsbanken, Poverty overview, 2014.

2. Världsbanken, Agriculture for Development, World Development Report 2008, 2007.

3. FAO, IFA, WFP, State of Food Insecurity in the World, 2015.

där de livnär sig på jordbruk, fiske eller skogsbruk. Men 

produktionen räcker sällan för att de ska undvika hunger 

och undernäring. Det skapar negativa spiraler. Under-

näringen försvagar människors fysiska förmåga och ökar 

mottagligheten för sjukdomar, vilket i sin tur minskar 

deras möjligheter att exempelvis sköta familjens jordbruk 

på bästa sätt. 

Inte nog med att flera hundra miljoner människor går till 

sängs hungriga varje dag. Sammanlagt lider två miljarder 

människor av brist på mikronäringsämnen och 500 miljo-

ner är drabbade av fetma i världen4. Hållbar konsumtion 

är med andra ord en viktig fråga både för fattig och rik, 

såväl i Nord som i Syd.

EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT LYFTA MÄNNISKOR UR 

FATTIGDOM

Världsbankens årsrapport för 2008 hade rubriken Agricul-

ture for Development (Jordbruk för utveckling).5 Det var 

första gången sedan 1982 som denna tungviktare bland 

multilaterala organisationer lanserade en årsrapport som 

handlade om jordbruk. I rapporten framhöll Världsbanken 

att det var dags att åter sätta jordbruket i centrum för 

utvecklingsagendan eftersom ekonomisk tillväxt inom 

jordbruket är minst två gånger så effektiv som tillväxt 

inom andra sektorer när det gäller att minska fattigdom. 

Men trots att flera år har gått sedan rapporten publice-

rades har stödet till jordbruk i utvecklingsländerna bara 

ökat marginellt. 

4. FAO, Statistical Yearbook 2013, World food and agriculture, 2013.

5. Världsbanken, Agriculture for Development, World Development Report 2008, 2007.
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Enligt en studie från 2010 är jordbruket ännu viktigare än 

man tidigare trott för att lyfta människor ur fattigdomen.6 

Studien omfattade ett 80-tal länder och sträckte sig över 

en tidsperiod på dryga 20 år. Den visade att tillväxt inom 

jordbruket i låginkomstländer kan vara fem gånger så 

effektiv som tillväxt inom andra sektorer när det gäller att 

minska fattigdomen bland dem som har det sämst ställt. 

I Afrika söder om Sahara kan jordbruket vara tio gånger 

mer effektivt än andra näringar när det gäller att lyfta 

dem som har det sämst ställt ur fattigdom och misär.

Studierna visar att en stor del av de positiva effekterna 

inom jordbruket sprider sig som ringar på vattnet och 

påverkar fler sektorer än jordbruket genom ökad efterfrå-

gan på varor och tjänster.7 Det skapar i sin tur fler arbets-

tillfällen inom hantverk och service och ökar den lokala 

konsumtionen. Fattigdomsminskningen som sker genom 

ett mer produktivt jordbruk blir emellertid större om mark 

och resurser är något så när jämnt fördelade på befolk-

ningen. I länder med mycket ojämn fördelning minskar 

effekterna av tillväxten för de fattiga eftersom de positiva 

effekterna i första hand tillfaller dem som äger mark och 

andra produktiva tillgångar.   

6. Nordiska Afrikainstitutet, Hårsmar, M., Why is agriculture so important to reducing 

poverty? Policy Notes, 2010/7.

7. Ibid.

8. UNDP, Africa Human Development Report 2012 – Towards a Food Secure Future, 2012.

9. FAO, Statistical Yearbook 2013, World food and agriculture, 2013.

10. Ibid.

Även FN-organet UNDP betonar vikten av produktivitets-

höjningar inom det småskaliga jordbruket.8 UNDP anger 

tre skäl för detta. För det första skulle en ökad produktivi-

tet i jordbruket bidra till lägre priser på lokala livsmedel, 

vilket minskar fattigdomen även för dem som inte arbe-

tar i jordbruket. För det andra skulle ökad produktivitet 

för småskaliga jordbruk i viss mån kompensera för den 

ojämna fördelning av tillgång till mark, som ofta råder i 

utvecklingsländer. Även bönder med små jordlotter skulle 

få ökade inkomster. För det tredje är det småskaliga jord-

bruket ofta arbetskraftsintensivt vilket innebär att ökad 

produktivitet skulle kunna höja sysselsättningen på lands-

bygden i dessa länder.

JORDBRUK GER JOBB – DÄR INGA ANDRA FINNS

Andelen sysselsatta i jordbruket är i regel högre ju fat-

tigare ett land är. Enligt FAO är Östafrika den region i 

världen som har högst andel människor som arbetar i 

jordbruket – 73 procent.9 För Sydasien är motsvarande 

andel 47 procent10 och för Kina 35 procent11. Inom EU 

är endast 5 procent av befolkningen jordbrukare12 och i 

Sverige endast 2,5 procent13. Dessa skillnader syns även i 

jordbrukets andel av BNP. I Etiopien och Sierra Leone står 

Antal extremt fattiga på 

landsbygden (miljoner 

människor)
Samtidigt som antalet extremt 

fattiga på landsbygden 

minskar i världen, ökar det 

i Afrika. Det gör att en allt 

större del av världens allra 

fattigaste befolkning lever på 

landsbygden i Afrika.   

Källa: FAO

Andel av världens 

extremt fattiga som 

lever på landsbygden
Nästan tre fjärdedelar av 

alla som lever i extrem 

fattigdom i världen bor på 

landsbygden och de flesta 

av dessa är helt beroende 

av jordbruket för sin 

försörjning.  

Källa: FAO

Allt fler fattiga på landsbygden i Afrika

11. Trading Economics, Employment in agriculture (% of total employment) in China 

2014. www.tradingeconomics.com/china/employment-in-agriculture-percent-of-total-

employment-wb-data.html.

12. European Commission, EU Agricultural Economics Briefs, How many people work 

in agriculture in the European Union, 2013. http://ec.europa.eu/agriculture/rural-area-

economics/briefs/pdf/08_en.pdf.

13. FAO, Statistical Yearbook 2013, World food and agriculture, 2013.
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till exempel jordbruket för nästan hälften av BNP, medan 

motsvarande siffra för Sverige är 1,8 procent14. 

Skillnaderna i förutsättningar mellan bönder i industria-

liserade länder och i utvecklingsländer handlar bland 

annat om organisering, tillgång till effektiv rådgivning, 

utbildningsnivå, möjlighet att få del av finansiella tjäns-

ter, närhet till marknader samt tillgång till teknologi och 

insatsvaror. 

Att fler arbetar inom jordbruket i låginkomstländer beror 

bland annat på att jordbruket är mindre mekaniserat där 

och arbetskraften billigare. Ytterligare en förklaring – som 

hänger samman med de två föregående – är att de små-

skaliga familjejordbruken dominerar i fattiga länder. Den 

brukade jorden i dessa länder utgörs till 95 procent av 

småskaliga jordbruk på mindre än fem hektar och endast 

fem procent utgörs av storskaliga jordbruk.  

I industrialiserade länder brukar de storskaliga jord-

bruken 90 procent av all jordbruksmark.15 

Det betyder att det i fattiga länder finns flera hundra  

miljoner hushåll som bedriver ett småskaligt familje-

jordbruk på några få hektar. 

ÖKAD JÄMSTÄLLDHET GER MER HÅLLBART JORDBRUK

Enligt FAO svarar kvinnor för i genomsnitt 43 procent av 

arbetskraften inom jordbruket i utvecklingsländerna.  

I Afrika söder om Sahara och Syd- och Ostasien är siffran 

högre. Här utför kvinnor hälften av jordbruksarbetet,  

i vissa länder ännu mer.16

Sammanlagt är ungefär 70 procent av världens fattigaste 

människor kvinnor, varav de flesta lever på landsbygden 

och försörjer sig på jordbruk.17 En positiv utveckling för 

kvinnorna i de traditionella familjejordbruken kan därför 

spela en avgörande roll inte bara för jämställdheten, utan 

14. Ibid.

15. FAO, What do we really know about the number and distribution of farms and family 

farms in the world?, ESA Working Paper No 14-02, Sarah K. Lowder mfl, 2014.

16. FAO, The State of Food and Agriculture, Women in Agriculture, closing the gender gap 

for development, 2011.

även för att minska den globala fattigdomen.

Kvinnornas roll inom jordbruk och matproduktion ökar 

dessutom på de flesta håll i världen. Utvecklingen är 

särskilt tydlig i Afrika söder om Sahara. Männen väljer i 

ökande utsträckning att flytta in till städerna. I och med 

detta hamnar en allt större del av ansvaret för jordbruket 

på kvinnorna; man talar om en feminisering av jordbruket. 

Bättre jämställdhet inom jordbruket skulle även inne-

bära andra vinster, utöver att kvinnors rättigheter stärks. 

Studier från Afrika, Asien och Latinamerika har visat att 

hela familjen ofta tjänar på att kvinnor får ökad status 

och makt inom familjen. Kvinnor avsätter i regel mer 

pengar till mat, hälsovård och utbildning. Det ger barnen 

bättre tillgång till näringsriktig mat och flickor får bättre 

utbildning. Att flickor får utbildning för ofta med sig att 

de blir gravida senare i livet och föder färre barn, något 

som bland annat innebär viktiga hälsovinster för kvinnor i 

utvecklingsländer18

Enligt FAO är skördarna 20 till 30 procent högre i jord-

bruk som kontrolleras av män. Skillnaden kan kopplas till 

att män ofta har bättre tillgång till arbetskraft, informa-

tion, insatsvaror och maskiner. En annan förklaring är att 

kvinnorna ofta får ta hand om de minst bördiga jordarna. 

Om kvinnor fick samma möjligheter som män skulle 

dessa skillnader kunna minskas drastiskt.19 Om kvinnliga 

bönders skördar kunde öka med 20 till 30 procent, alltså 

till samma nivå som männens, skulle maten räcka till att 

minska andelen undernärda människor med 12 till 17 

procent. Det skulle i sin tur betyda mellan 100 och 150 

miljoner färre hungriga i världen.20 

17. Kooperation Utan Gränser (nuvarande We Effect), Världens tuffaste jobb, 2010.

18. Ibid. 

19. FAO, The State of Food and Agriculture, Women in Agriculture, closing the gender gap 

for development, 2011.

20. Ibid. 
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inom jordbruk
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3  –  10 %
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Jordbrukets del  
av BNP

För följande länder har 

regionens snittsiffra använts, 

eftersom landdata saknas: 

Benin, Burkina Faso, Burma, 

Djibouti, Estland, Grekland, 

Guinea-Bissau, Haiti, Irak, 

Iran, Israel, Kamerun, Kuwait, 

Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 

Nordkorea, Oman, Palestina, 

Qatar, Serbien, Somalia, 

Tjeckien, Venezuela, Väst 

Sahara, Östtimor.

Källa: FAO

För följande länder har 

regionens snittsiffra använts, 

eftersom landdata saknas: 

Kina, Nordkorea, Sudan, 

Västsahara

Källa: FAO

Världens fattigaste  
länder är beroende  
av jordbruket 

Kartan visar med färger hur stor 
del av respektive lands BNP som 
utgörs av jordbruket och genom 
streckmarkeringar hur stor andel av 
sysselsättningen som jordbruket 
står för. Bilden är tydlig:  
Världens fattigaste länder är i 
stor utsträckning beroende av 
jordbruket. 

 EL SALVADOR
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PARAGUAY

HONDURAS

NICARAGUA
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MALAWI 
ZAMBIA

ZIMBABWE
MOÇAMBIQUE

UGANDA
KENYA
TANZANIA

SRI LANKA

BOSNIEN-
HERCEGOVINA

ALBANIEN

MOLDAVIEN

KOSOVO
MAKEDONIEN

PALESTINA

FILIPPINERNA

BURMA/MYANMAR
KAMBODJA
VIETNAM

We Effect i världen

We Effect arbetar 
med att utveckla det 
småskaliga jordbruket i 
24 av världens fattigaste 
länder, vilka är namngivna 
på kartan.
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Trots detta har kvinnor ofta begränsat inflytande över 

beslut som rör jordbruket. Det är därför av avgörande 

betydelse att göra kvinnor delaktiga i beslut som rör jord-

brukets utveckling samt bevarande, hållbart nyttjande 

och rättvis fördelning av den biologiska mångfaldens 

nyttigheter. Fattiga kvinnors ställning behöver stärkas 

och deras kunskaper, färdigheter och erfarenheter tas 

tillvara21.

BÖNDERNA BEHÖVER ORGANISERA SIG

Afrikanska unionens ledare lovade redan 2003 att satsa 

mer på jordbruket, i den så kallade Maputodeklarationen. 

Endast en handfull afrikanska länder har i dagsläget levt 

upp till de löften som gavs i deklarationen. Politikerna 

prioriterar alltför sällan det småskaliga jordbruket, vilket 

är ett hinder för långsiktigt hållbara lösningar på jordbru-

kets strukturella problem. Småbrukare på landsbygden 

i utvecklingsländer är dessutom ofta svagt organiserade 

och marginaliserade. Det gör deras politiska inflytande 

begränsat och de har ofta små möjligheter att utkräva 

politiskt ansvar för de uteblivna satsningarna. 

Om bönderna går samman i kooperativ och andra sorters 

medlemsorganisationer kan de däremot bli ekonomiskt 

starkare. Det kan innebära att det blir enklare att bekosta 

investeringar, men också att bönderna får tillgång till 

nya marknader och en starkare förhandlingsposition 

gentemot stora livsmedelskedjor och andra uppköpare. 

Organiseringen öppnar även för lärande, utbildning och 

dialog. 

Dålig lönsamhet och hårt manuellt arbete inom lant-

bruket lockar idag allt färre unga människor i låg- och 

medelinkomstländer. Starka bondeorganisationer och de 

möjligheter de kan erbjuda i form av påverkan, tillgång 

till finansiella tjänster, kunskap, nya inkomstmöjligheter 

och sociala sammanhang kan bidra till att höja statusen 

för jordbruket. 

SMÅ INVESTERINGAR KAN GÖRA STOR SKILLNAD

Ett sätt att förbättra de ekonomiska förutsättningarna 

för småskaligt jordbruk och för landsbygden vore att 

utveckla förädlingen av livsmedel, något som lyftes 

fram i en rapport från FN:s tidigare specialrapportör 

för rätten till mat, Olivier de Schutter. 22 En strategi för 

att åstadkomma det är att satsa på lokala investeringar 

inom förvaring, förädling, förpackning och försäljning 

av produkterna. Så enkla saker som en torkanläggning 

eller möjligheter att förpacka frukter och grönsaker på 

ett kommersiellt gångbart sätt kan ge småbrukare nya 

inkomster, som ger deras verksamhet bärkraft.

Men småskaliga jordbrukare saknar för det mesta tillgång 

till nödvändig teknologi, kapital och finansiella tjänster. 

Många bor i avlägsna och fattiga områden där bristen på 

infrastruktur och långa avstånd till marknader försvårar 

försäljning och uppbyggnaden av livsmedelsförädling. 

FAO konstaterar att bönder som har små marginaler ofta 

föredrar att spara eventuella vinster som en försäkring att 

använda vid eventuella kriser framför att investera peng-

arna.23 

Familjejordbruk i utvecklingsländer har ofta små möjlig-

heter att få krediter. Ett sätt att öka tillgången till krediter 

kan vara att småbrukare går samman och bildar spar- 

och lånegrupper. Ofta har dessa jordbruk även behov 

av andra former av finansiella tjänster som till exempel 

försäkringar. Även andra former av nätverk som produ-

centkooperativ kan främja investeringar och förädling av 

livsmedel. 

MARK EN ALLT VIKTIGARE TILLGÅNG

Småskaliga jordbruk har ofta begränsade möjligheter att 

utvecklas på grund av brist på mark eller osäkra mark-

rättigheter. När bönder inte vet om de kommer att få 

bruka jorden i framtiden minskar i regel intresset för 

21. International assessment of agricultural science and technology (IAASTD). Studien 

genomfördes 2005-2008 och resulterande i en global och fem regionala rapporter samt 

syntesrapporten Agriculture at a crossroads.

22. UN, Report submitted by the Special Rapporteur on the right to food, Olivier de 

Schutter, 2010.

23. FAO, Food Loss and Food Waste, 2014 & FAO, Food Wastage Footprint, Impacts on 

Natural Resources, 2013.
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investeringar. Ett annat skäl är att bönder ofta arrenderar 

eller får lov att använda mark som ägs av större jord-

ägare, utan att ha några garantier att få bruka jorden i 

framtiden. 

Kvinnor är särskilt missgynnade när det gäller tillgång till 

mark. Enligt FAO kontrollerar kvinnor cirka 12 procent 

av marken i Syd- och Sydostasien, 15 procent i Afrika 

söder om Sahara och omkring 20 procent i Latinamerika. 

Bakom dessa siffror döljer sig emellertid stora variationer 

mellan länderna.24 

I många utvecklingsländer har mark också blivit en inter-

nationell investeringsvara. Mark köps eller arrenderas 

under en längre period av utländska investerare. Ibland 

är syftet att bedriva hållbart skogs- eller jordbruk på land-

områdena. Då kan utländskt kapital bidra till att utveckla 

jordbruket i en positiv riktning för den lokala befolk-

ningen. I andra fall kan uppköpen vara enbart ett sätt att 

förvalta kapital eller skapa kortsiktiga vinster. De värsta 

avarterna av dessa uppköp kallas ofta för land grabbing, 

vilket syftar på att den lokala befolkningen tappar kon-

troll över marken samtidigt som det inte sker några lång-

siktigt hållbara investeringar i jordbruket.25 I synnerhet är 

det företag i kapitalstarka länder som leasar eller köper 

upp mark.26 En effekt av de utländska uppköpen är att 

priserna på mark riskerar att stiga, vilket kan göra det svå-

rare för de småskaliga odlarna att utveckla sina jordbruk.

24. FAO, The State of Food and Agriculture, Women in Agriculture, closing the gender gap for development, 2011.

25. IIED, FAO & IFAD, Land grab or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa, 2009.

26. Holden, J. and Pagel, M, Transnational land acquisitions, 2013.

Så arbetar We Effect i utvecklingsländer

• WE EFFECT har verksamhet i 25 länder i Asien, 

Afrika, Latinamerika och Europa. Vårt bistånd är 

alltid långsiktigt, förebyggande och hållbart. För 

att förändringarna ska bestå arbetar vi tillsam-

mans med lokala organisationer på plats. Och 

alltid utifrån grundtanken ’hjälp till självhjälp’.  

• WE EFFECT arbetar dels med konsekvenserna av 

fattigdomen: brist på mat, avsaknad av en värdig 

bostad, otrygghet och brist på inflytande. Men vi 

vill också förändra de strukturer som orsakar fat-

tigdom: regler och lagar som inte gynnar fattiga 

människor, brist på demokrati, jämställdhet och 

mänskliga rättigheter. 

• FÖR ATT MÄNNISKOR ska kunna ta klivet ur fat-

tigdomen behöver de kunna producera mat, få 

inkomster från skörden och ha en värdig bostad. 

We Effect fokuserar därför på följande områden 

för att minska fattigdom och orättvisor:  

landsbygdsutveckling, bostäder, tillgång till mark, 

jämställdhet och finansiella tjänster.  

• VÅRT FOKUS på landsbygdsutveckling motive-

ras av att majoriteten av världens fattiga bor på 

landsbygden och att investeringar i ett småska-

ligt jordbruk är ett av de mest effektiva sätten att 

minska fattigdom. I arbetet med landsbygdsut-

veckling ingår att försöka påverka beslut som kan 

leda till ett hållbart och klimatanpassat jordbruk, 

samt till jordbruksreformer och handelsregler 

som gynnar fattiga. Resultatet blir mat på bordet, 

inkomst från skörden och att människor tillsam-

mans blir en röst i samhället.  

• WE EFFECT arbetar med finansiella tjänster 

bland annat genom spar- och lånegrupper, mik-

rolån, försäkringar och hjälp med prisförhand-

lingar. 
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Matreswaran Vanithanchani  
och Matreswaran Anushiya,  
Sri Lanka.
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JORDBRUKETS FRAMTIDA 
UTMANINGAR OCH  

MÖJLIGHETER

OLIKA SORTERS JORDBRUK 

Det globala jordbruket rymmer allt från stora, 

mekaniserade jordbruk, som finns i både 

industrialiserade länder och utvecklingsländer, till 

utvecklingsländernas små familjejordbruk, ofta 

bestående av någon enstaka hektar mark eller 

mindre, som i regel sköts med handredskap och 

mer traditionella metoder. 

Jordbruket erbjuder en rad möjligheter när det 

gäller att lyfta människor ur fattigdom och hunger, 

vilka har beskrivits ovan. Men det står samtidigt 

inför en rad utmaningar. 

Förutsatt att dagens konsumtions- och befolkningstren-

der fortsätter beräknar FN:s livsmedels- och jordbruksor-

ganisation, FAO, att den globala livsmedelsproduktionen 

behöver öka med ungefär 60 procent fram till år 2050.27 

Samtidigt flyttar många från landsbygden och avfolk-

ningen utgör ett hinder för en ökad produktivitet. Ett 

annat hinder är motsägelsefullt nog att kampen om mar-

ken och naturresurserna på många håll ökar. Det gäller i 

synnerhet många fattiga länder där resurserna är bristfäl-

liga och den största befolkningsökningen förväntas ske. 

Att åstadkomma den ökning av produktionen som krävs 

genom att fortsätta som hittills är inte möjligt. Det kon-

staterades i den hittills största tvärvetenskapliga studien 

av jordbruket som gjorts.28 Studien, som presenterades 

2008, har följts av en rad andra rapporter som slår fast 

att stora delar av jordbruket i världen behöver förändras 

i grunden för att klara att försörja en växande befolkning 

och samtidigt öka hållbarheten och minska jordbrukets 

klimat- och miljöpåverkan. 

Det finns många olika definitioner på vad som avses med 

ett miljömässigt hållbart jordbruk, men i begreppet bru-

kar ingå att jordbruket ska sträva efter en mångfald av 

grödor och produktionsmetoder, bygga på lokala förut-

sättningar och resurser samt ta vara på ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänster är de nyttigheter som ekosystemen 

tillhandahåller, till exempel luft- och vattenrening,  

pollinering av grödor, naturlig skadedjursbekämpning 

och inbindning av kol. 

Förutom de miljömässiga aspekterna innefattar en  

hållbar utveckling även en social och en ekonomisk 

dimension. Den förra går ut på att bygga ett samhälle 

där grundläggande mänskliga behov tillgodoses och den 

senare eftersträvar tryggad försörjning och balanserad 

ekonomisk utveckling.

Jordbruket är globalt sett en av de största källorna till 

utsläpp av växthusgaser. Ett hållbart jordbruk skulle 

däremot kunna bidra till att minska den negativa klimat-

27. FAO, World Agriculture Towards 2030/2050: The 2012 revision.

28. International assessment of agricultural science and technology (IAASTD). Studien 

genomfördes 2005-2008 och resulterade i en global och fem regionala rapporter samt 

syntesrapporten Agriculture at a crossroads.
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påverkan, genom produktionsmetoder som binder kol i 

marken och genom plantering av träd samt en minskad 

användning av fossila bränslen. Men det jordbruk som 

bedrivs med hållbara metoder växer inte i tillräckligt 

snabb takt för att möta framtidens utmaningar.  

På 1960-talet ledde den så kallade gröna revolutionen 

till dramatiska produktionsökningar på flera håll, främst 

genom att nya högavkastande sorter av ris och vete 

började användas29. Flera länder i Asien lyckades snabbt 

minska den utbredda hungern. Risskördarna per hektar 

fördubblades till exempel i Indien och ökade nästan  

trefaldigt i Indonesien. I Afrika söder om Sahara har  

däremot produktiviteten stigit endast marginellt. Få län-

der är idag självförsörjande på baslivsmedel och behovet 

av livsmedelsbistånd är fortfarande stort.30 Den gröna 

revolutionen ökade alltså inte tillgången till livsmedel 

överallt. Dessutom har den kritiserats för storskalighet, 

användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel, 

ohållbar markbearbetning med mera. Även fördelnings-

effekterna är omtvistade; medan vissa forskare hävdar att 

den gröna revolutionen ökat de ekonomiska klyftorna på 

landsbygden anser andra att de fattiga också gynnats av 

produktionsökningarna. 

Nu behövs en ny verkligt grön revolution. Men till skillnad 

från den som ägde rum för 50 år sedan måste den beakta 

miljö- och klimataspekter, samt utgå från situationen för 

det småskaliga jordbruket i utvecklingsländerna som idag 

utgör merparten av producenterna och dessutom pro-

ducerar den största andelen av maten. Det är viktigt att 

bygga på biologisk mångfald snarare än stora monokul-

turer och att gå ifrån idén att en och samma lösning ska 

passa alla. Ett sådant diversifierat jordbruk bör utgå ifrån 

de lokala omständigheterna och innefatta miljöanpas-

sade metoder som trädjordbruk, agroforestry, och natur-

lig skadedjursbekämpning. Dessutom bör det hushålla 

med vattnet så det produceras mer mat per liter vatten, 

bland annat genom att odla mindre vattenkrävande  

grödor och att lagra regnvatten till torrperioderna.

Frågan om jordbruket kan försörja en växande världs-

befolkning handlar också om rättvis fördelning och huru-

vida de jordbruksvaror som produceras kan tas bättre 

tillvara. I alla led i produktionen förekommer det i dag  

ett stort svinn. I rika länder handlar det mest om svinn i 

handeln och hushållen, medan det i låginkomstländer 

främst är skörde- och lagringsförluster. FAO har beräknat 

att en tredjedel av alla livsmedel inte används som föda 

utan förstörs någonstans i kedjan från produktion till  

konsumenternas bord.31

29. Ibid.

30. Forskning och Framsteg. 2006.04.01. http://fof.se/tidning/2006/3/afrikas-grona-

revolution-kom-av-sig 

Auditor Mudenda, Zambia

31. FAO, Food Loss and Food Waste, 2014, www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/.
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Miriam Mbazima är ordförande för We Effects part-

nerorganisation Dairy Association of Zambia (DAZ) 

och hon driver också sin egen mjölkgård. 

HUR BIDRAR MJÖLKPRODUKTION TILL ATT ÖKA 

INKOMSTERNA FÖR ETT FATTIGT HUSHÅLL? 

Mjölk är mat och näring – och i slutändan pengar. 

En vanlig mjölkko ger fem liter mjölk. Med lånet från 

ZANACO kan en bonde bland annat förbättra fodret 

och kons hälsa och öka produktionen från fem till 

femton liter. Med den ökade inkomsten kan han eller 

hon förbättra livet för sig och sin familj avsevärt. 

VAD GÅR PROJEKTET LOAN A COW UT PÅ?

Många mjölkproducenter har svårt att få banklån för 

att utveckla sin verksamhet. Med projektet Loan a 

cow hjälper vi medlemmarna att organisera inköpet 

av mjölkkor. Istället för konventionella säkerheter på 

lånet används djuren som säkerhet och lånen finansie-

ras genom intäkter från mjölkproduktionen. 

HUR ARBETAR NI MED ATT UTVECKLA 

VÄRDEKEDJAN?

I dagsläget tar mjölkbonden sin råmjölk till det koo-

perativt ägda uppsamlingscentret, sen hämtas mjöl-

ken och körs till ett mejeri där den förädlas till olika 

mejeriprodukter. Nu utbildar vi bönderna i förädling 

och förpackning, så att det istället ska kunna ske på 

uppsamlingscentret. Då kan mjölken säljas lokalt och 

mjölkböndernas vinst kommer öka eftersom pastöri-

serad mjölk är mer värd än råmjölk. 

HUR ARBETAR NI MED LOBBYING?

Det finns ett stort behov av fler uppsamlingscenter. 

Vi har bedrivit påverkansarbete gentemot regeringen 

och hittills har tre nya center öppnats. Vi trycker 

också på regeringen för att lagarna kring försäljning 

av råmjölk ska bli tydligare. Vissa bönder säljer sin 

råmjölk direkt på lokala marknader, vilket innebär 

hälsorisker eftersom mjölken inte är pastöriserad. 

NI ARBETAR MED BIOGAS OCKSÅ, HUR KOMMER 

DET SIG? 

På landsbygden råder stor brist på elektricitet, därför 

är biogas ett utmärkt alternativ för matlagning, värme 

och att kyla exempelvis mjölk. Många bönder oroar 

sig för hur de ska kunna förvara mjölken utan tillgång 

till elektricitet. Genom att använda biogas till mjölk-

kylen skulle fler ha möjlighet att starta mjölkproduk-

tion; gasen är ju gratis – den kommer från kodyngan. 

WE EFFECT PÅ PLATS

” BIOGASEN FRÅN KODYNGAN ÄR GRATIS ”
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“En hållbar utveckling  
innebär även att bygga ett 

samhälle där grundläggande 
mänskliga behov tillgodoses”

 Läs mer på sidan 15 

Eddy Herrera Altamirano,  
Nicaragua - 18 -



JORDBRUKET 
MÅSTE STÄLLAS OM

Jordbruket i världen har direkt och indirekt påver

kan på i stort sett alla de stora miljöproblemen, 

från förlust av biologisk mångfald och klimat

förändring till vattenbrist och luftföroreningar.

KLIMATFÖRÄNDRINGEN HOTAR JORDBRUKET

Den pågående klimatförändringen är en av de allra 

största utmaningarna för jordbruket och den kommer att 

slå hårdast mot människor som redan i dag är fattiga och 

utsatta. Den globala uppvärmningen kommer med andra 

ord att särskilt drabba dem som har bidragit minst till den 

rådande situationen. 

I rapporten Better Growth Better Climate, utgiven av 

The Global Commission on the Economy and Climate 

från 2014 konstateras att en stor del av det småskaliga 

jordbruket i utvecklingsländer redan i dag befinner sig 

under hård press på grund av markförstöring, vattenbrist, 

avskogning och överbetning. Enligt rapporten innebär 

den ökande växthuseffekten att pressen på dessa jord-

bruk nu ökar ytterligare. Särskilt utsatta är de småskaliga 

jordbruken i Afrika.

De höjda temperaturerna ökar risken för både torka och 

översvämningar. Stora områden i Afrika där det i dag går 

att bedriva jordbruk kommer sannolikt att förvandlas till 

öken. Andra områden, framför allt i mer höglänt terräng, 

kan få bättre temperatur- och nederbördsförhållanden 

och därmed ökade skördar, åtminstone till en början. I 

vissa områden kommer klimatförändringen att leda till 

översvämningar och förändrade flodsystem, något som 

i nästa led kommer att påverka bevattningen av jordbru-

ket. Den tilltagande uppvärmningen kan också driva fram 

förändrade väderförhållanden, som en ökad intensitet 

hos orkaner.

FN:s klimatpanel uppskattar att havsytan kan komma 

att stiga med drygt en halv meter fram till 2100 som en 

direkt följd av klimatförändringen.32 Vissa länder och 

områden kommer att påverkas mer än andra. Det gäller 

i synnerhet låglänta områden i utvecklingsländer, som 

stora delar av Bangladesh. 

En sämre avkastning från jordbruket på grund av klimat-

förändringen och svårigheter att hitta rent vatten ökar 

också risken för spridning av sjukdomar. Fattiga och 

utsatta människor har ofta redan som utgångsläge en 

sämre hälsa och lider av en rad olika sjukdomar.33 

JORDBRUKET BIDRAR TILL KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Klimatförändringen påverkar jordbruket – men jordbru-

ket är också en orsak till dessa förändringar. Utsläpp av 

växthusgaser från jordbruk, skogsbruk och annan form 

av markanvändning bidrar starkt till den ökande växthus-

effekten.

Det finns olika sätt att räkna ut hur mycket av de sam-

mantagna växthusgaserna som härstammar från det 

globala jordbruket. Enligt The Global Commission on the 

Economy and Climate står jordbruket, inklusive boskaps-

uppfödning, tillsammans med skogsbruket för cirka 24 

procent av utsläppen av växthusgaser.34 

32. IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science 

Basis. 

33. Global Commission on the Economy and Climate, Better Growth Better Climate, 2014.

34. Ibid
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Jordbrukare i Choma, Zambia



Framförallt är det de industriellt drivna jordbruken som 

står för utsläppen av växthusgaser. Mindre familjebase-

rade jordbruk i utvecklingsländerna har ofta betydligt 

mindre utsläpp. En utmaning för dessa är således att öka 

produktiviteten på ett hållbart vis utan att utsläppen ökar.

De växthusgaser som kommer från jordbruket handlar 

bland annat om utsläpp av metangas från risodlingar, 

utsläpp av lustgas (dikväveoxid) från gödsel, samt 

användning av fossila bränslen i jordbruket och vid trans-

porter av jordbruksvaror. Vidare har den snabba ökningen 

av köttproduktion lett till ökade utsläpp av metangas från 

nötkreaturs matsmältning. Köttproduktionen har också 

inneburit att stora markområden används för att produ-

cera soja för djurfoder. Såväl djurfoder som kött transpor-

teras över jordklotet, något som i sin tur ytterligare ökar 

utsläppen av koldioxid. 

Även skogsavverkning kan bidra till den ökande växt-

huseffekten, framför allt genom att avverkningen frigör 

koldioxid genom nedbrytning av biologiskt material. Här 

finns en direkt koppling till jordbruket eftersom skog ofta 

avverkas för att skapa utrymme för jordbruk. Om skogen 

återplanteras kan däremot koldioxiden bindas igen, men 

även då kan en skövling av skog leda till att den biolo-

giska mångfalden påverkas negativt. 

Många fattiga människor lever nära skogen och påverkas 

av skogsavverkning. Det gäller inte minst ursprungs-

befolkningar och etniska minoritetsgrupper. För dessa 

grupper fungerar skogen och den biologiska mångfalden 

ofta som en försäkring och en central försörjningskälla, 

eftersom odlade livsmedel drygas ut med produkter från 

skogen under lågsäsong eller i krissituationer. 

ANNAN NEGATIV MILJÖPÅVERKAN  

FRÅN JORDBRUKET

Ungefär 30 procent av all mark i världen används för att 

odla grödor eller som betesmark för boskap.35 Vidare står 

bevattningen av jordbruket för 70 procent av mänsklig-

hetens förbrukning av sötvatten.36 Denna användning av 

mark och vattenresurser leder till en kraftig påverkan på 

natur och miljö.

Användningen av handelsgödsel, bekämpningsmedel 

och andra kemikalier, främst i det industriella jordbruket, 

orsakar föroreningar av luft, vatten och mark, något som 

hotar att störa ekosystemen och i sin förlängning leda till 

negativa konsekvenser för människans hälsa. Det globala 

jordbruket är den huvudsakliga källan till föroreningar av 

nitrat och ammoniak både i grundvattnet och ytvattnet. 

Därtill bidrar jordbruket till att sprida fosfatföreningar i 

vattendrag. 

UNCTAD uppskattar att 75 miljarder ton bördig jord  

försvinner varje år. Främst sker detta i områden där  

storskaligt skogs- och jordbruk expanderar. 37

Konsekvenserna av jordbruk som inte tar hänsyn till mil-

jön blir alltså inte bara negativ påverkan på klimatet utan 

också en utarmning av marker, ökade salthalter i jordar 

och övergödning av vattendrag, vilket riskerar att på sikt 

påverka skördarnas storlek och jordbrukets lönsamhet.  

Enligt FAO krävs allt mer fossila bränslen för att produ-

cera livsmedel. Skillnaden i bränsleåtgång är emellertid 

stor mellan det storskaliga industrialiserade jordbruket i 

rika länder och småskaligt jordbruk i utvecklingsländer. 

FAO har tidigare beräknat att det i USA går åt motsva-

rande 7,7 ton olja för att producera det årliga behovet av 

livsmedel för 400 personer. I Senegal används bara 0,25 

ton olja för att producera livsmedel för 400 personer.38 

ETT HÅLLBART JORDBRUK SOM ÄR PRODUKTIVT

För att jordbruket ska klara de kommande utmaningarna 

måste det byggas på hållbart tänkande och diversifiering 

där målet inte är att kortsiktigt få ut maximalt stora skör-

dar, genom överanvändning av handelsgödsel och andra 

35. FAO, Statistical Yearbook 2013, World food and agriculture, 2013.

36. Ibid.

37. UNCTAD, Trade and Environment Review – Wake Up Before It Is Too Late, UNCTAD, 

2013.

38. FAO, The Energy and Agriculture, 2000.
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kemiska insatsvaror. Det framhåller bland annat UNCTAD 

i rapporten Trade and Environment Review – Wake Up 

Before It Is Too Late.39 Det finns idag en rad olika strate-

gier för att samtidigt öka den miljömässiga hållbarheten 

och den globala livsmedelsproduktionen. Gemensamt 

för dessa är strävan efter att i första hand använda lokala 

resurser och kunskap om naturliga processer, snarare än 

att tillföra kemiska insatsmedel, för att öka produktio-

nen. Allt oftare används agroekologi som ett samlande 

begrepp för dessa strategier.40

För att både klara den framtida livsmedelsförsörjningen 

och minska miljöbelastningen krävs framför allt en för-

ändring av det jordbruk där några få grödor odlas med 

hjälp av konstbevattning, kemikalier och handelsgödsel 

för att öka avkastningen. 

Istället behövs ett mer hållbart och diversifierat jordbruk 

där exempelvis vattnet tas tillvara mer effektivt, bland 

annat genom att odla grödor som kräver mindre vatten 

och att lagra regnvatten. Ett centralt uttryck i samman-

hanget är att skapa resiliens i jordbruket, vilket betyder 

att systemen ska utformas och skötas så att de klarar olika 

former av påfrestningar, alltifrån torka och skadedjursan-

grepp till fluktuerande marknadspriser och förändringar i 

jordbrukspolitiken.

Flera internationella studier visar att ett hållbart jordbruk 

kan ge god avkastning eller till och med öka skördarna i 

många sammanhang. Enligt rapporten till FN från Olivier 

de Schutter visade en uppföljning av närmare 300 pro-

jekt för att skapa ett mera hållbart jordbruk i 57 fattiga 

länder i olika världsdelar att produktiviteten ökade med 

i genomsnitt 79 procent. Projekten innebar att miljon-

tals småbrukare fick större inkomster och särskilt ökade 

avkastningen för potatis, sötpotatis och kassava.41 

I ovan nämnda rapport refereras även till en utvärde-

ring av 40 projekt i 20 afrikanska länder där syftet var att 

stärka hållbarheten vid små familjejordbruk. Projekten 

använde en rad miljöanpassade metoder, som markvård, 

agroforestry och naturlig bekämpning av skadeangrepp 

på grödorna, för att öka avkastningen. Under en period 

av tre till tio år ledde detta till att skördarna i genomsnitt 

fördubblades.42 

Ibland kan till synes små innovationer för hållbarhet ge en 

hög avkastning. I Kenya har forskare och bönder tillsam-

mans utvecklat en ekologisk strategi för att minska ogräs 

och insekter som skadar grödorna. Strategin består i att 

få bort skadedjur från majsodlingarna genom att odla 

ärtväxter som skadeinsekter undviker tillsammans med 

majsen. Samtidigt lockas insekterna till kringliggande 

odlingar av en sorts klibbigt gräs, som fungerar som en 

fälla för skadeinsekterna. Där den använts har strategin 

fördubblat produktionen av både majs och mjölk.43 

Även i Malawi har förbättrad hållbarhet i jordbruket visat 

sig kunna förenas med en stigande avkastning. Bland 

annat har kvävefixerande träd använts som ett alternativ 

till industriellt framtagna kvävegödselmedel för att öka 

majsproduktionen. Metoden ledde till ökad avkastning 

från ett ton per hektar till mellan två och tre ton per  

hektar.44 

Exemplen ovan visar att hållbarhet kan förenas med bibe-

hållen eller ökad produktivitet. Även IIED konstaterar att 

allt mer talar för ett jordbruk som bygger på hållbarhet, 

lokala resurser och mångfald. Fördelarna förefaller vara 

särskilt stora i områden som drabbas av extremt väder 

och kraftig miljöpåverkan. IIED tar upp exempel från 

Centralamerika, Bolivia, Kenya och Kina som visar hur en 

mångfald av grödor inneburit mindre skador på odling-

arna än monokulturer i samband med stormar, översväm-

ningar eller andra extrema väderhändelser.45  

39. UNCTAD, Trade and Environment Review – Wake Up Before It Is Too Late, UNCTAD, 

2013.

40. UN, Report submitted by the the Special Rapporteur on the right to food, Olivier de 

Schutter, General Assembly, 2010.

41. Ibid.

42. Ibid.

43. Ibid.

44. Ibid.

45. IIED, Agroecology, What it is and what it has to offer, 2014
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María Teresa Fernández Ampié (ovan till vänster) är 

ordförande för Nätverket för landsbygdskvinnor  

(CMR), i Nicaragua, som samarbetar med We Effect 

sedan 2005. CMR arbetar bland annat med att 

utveckla värdekedjan för små jordbruk som drivs av 

kvinnor och med deras rätt till land. 

VARFÖR BEHÖVS EN SÄRSKILD ORGANISATION 

FÖR KVINNLIGA JORDBRUKARE?

I blandade organisationer var det svårt för kvinnor att 

få makt och att få bestämma på riktigt. I början av vårt 

arbete med kvinnorna ställde de sig upp på mötena, 

presenterade sig och sade: ”Jag är hemmafru, och så 

hjälper jag min man med jordbruket.” Idag presente-

rar de sig stolt och säger: ”Jag är jordbrukare!” 

HUR ARBETAR NI FÖR ATT ÖKA JORDBRUKARNAS 

INKOMSTER? 

Först med grunden – att skapa medvetenhet om 

deras rättigheter. Sedan med att öka kunskapen om 

hur viktigt det är att diversifiera sina odlingar och att 

odla på ett hållbart sätt. Det leder till bättre skördar 

av olika slags grödor som ger mer pengar under hela 

året. Dessutom äter familjerna bättre och mer varie-

rat, till exempel spenat och aubergine. Grönsakerna 

som blir över säljer de på marknaden. 

VAD BETYDER DET ATT UTVECKLA VÄRDEKEDJAN? 

Det handlar om att ta små, men betydelsefulla steg. 

Ett kooperativ i Jinandega sålde till exempel förut 

bara sina bananer på den lokala marknaden till låga 

priser och riset sålde de till uppköpare för ett pris 

som låg under produktionskostnaden. Nu skördar, 

tvättar, förpackar och fraktar de bananerna vidare 

själva och har fått ett kontrakt med Walmart.  

Framöver vill de tillverka bananchips och på så sätt 

öka värdet och inkomsterna ännu mer. 

HUR SER FRÅGAN OM LANDRÄTTIGHETER UT UR 

ETT KVINNOPERSPEKTIV? 

Utan mark har du inget att säga till om. Du kan inte 

bestämma vad du vill odla, inte utveckla ditt jordbruk, 

få lån eller krediter. Har du egen mark får du inkom-

ster som du själv bestämmer över. Fördelningen av 

mark är fortfarande djupt orättvis, även om kvinnors 

ägande har ökat från 8 procent av marken i mitten 

av 1990-talet till 24 procent år 2013. Rätten till mark 

hänger också ihop med våld mot kvinnor, som är ett 

stort men nedtystat problem i många byar. Har en 

kvinna inte rätt till marken, vågar hon inte lämna  

sin våldsamma man. Om hon går så går hon med  

ingenting. 

WE EFFECT PÅ PLATS

” UTAN MARK HAR DU INGET ATT SÄGA TILL OM ”
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EKONOMISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  

ETT HÅLLBART JORDBRUK

Flera internationella regelverk påverkar jordbruket 

i utvecklingsländer, till exempel de lånevillkor som 

är utformade av internationella finansinstitutioner 

som utvecklingsbanker, regelverket inom Världs

handelsorganisationen, WTO, multilaterala och 

bilaterala handelsöverenskommelser samt olika 

jordbrukssubventioner.46

I många utvecklingsländer har importerade livsmedel 

tagit en avgörande del av marknaden på bekostnad av 

lokalt producerade livsmedel. Det har försämrat villkoren 

för de småskaliga jordbruken och den lokala livsmedels-

produktionen har stagnerat i flera länder. Enligt UNCTAD 

beror det på att WTO:s regelverk har gjort det möjligt för 

de industrialiserade länderna att behålla subventioner, 

handelshinder och ekonomiska stimulanser av export av 

jordbruksvaror.47 

Med en annan utformning skulle de globala jordbruks- 

och handelsregleringarna kunna bidra till en omvandling 

av jordbruket i en mer hållbar och rättvis riktning. I dag 

sker snarare det motsatta; regelverken konserverar det 

rådande systemet. En slutsats är att synen på det glo-

bala jordbruket bör präglas av ett rättighetsperspektiv. 

Utgångspunkten ska vara att stärka de utsatta och fattiga 

människornas rättigheter och deras ekonomiska möjlig-

heter att köpa och själva producera mat.48 

I det sammanhanget har biståndspolitiken en nyckelroll. 

För cirka 40 år sedan var jordbruk ett prioriterat område 

inom utvecklingssamarbetet. Som mest gick hela 20 pro-

cent av det globala biståndet till jordbruk, enligt FAO. 

Men på 1980-talet kom en drastisk nedgång. Det fanns 

flera orsaker till den. Kritik mot de afrikanska ländernas 

jordbrukspolitik och den ekonomiska krisen i dessa 

länder bidrog till nedgången. Biståndsprojekt som gett 

sämre resultat än väntat spelade också in. Det gjorde 

även det faktum att man vid den här tiden inte såg ett 

problem i att livsmedelsproduktionen inte var tillräckligt 

stor. Den allmänna debatten på 1980-talet dominerades 

istället av överskottet på jordbruksprodukter, exempelvis 

inom EU. Tilltagande migration till städerna och en lägre 

prioritering av jordbruksfrågor inom biståndet bidrog 

också till jordbrukets marginalisering.49 

När livsmedelspriserna steg kraftigt 2008 och orsakade 

hungerkravaller i över 30 länder utlovade allt fler av 

världens ledare ökat bistånd. Även om inte alla löftena 

infriades ökade jordbruksbiståndet något. Men det ledde 

inte till ett avgörande trendbrott. En olycklig konsekvens 

av att jordbruket fått mindre tyngd inom biståndet är att 

kompetensen och det tekniska kunnandet har rustats ned 

hos biståndsmyndigheter och flera biståndsorganisatio-

ner. 

46. UNCTAD, Trade and Environment Review – Wake Up Before It Is Too Late, UNCTAD, 

2013.

47. Ibid.

48. Ibid.

49. Kooperation utan gränser (nuvarande We Effect), Sveket mot de fattigaste, 2008.

- 24 -



Ett annat problem som nämnts tidigare är att bara ett 

fåtal afrikanska stater lever upp till de löften de gav i 

Maputodeklarationen 2003 att öka satsningarna på jord-

bruk till att omfatta 10 procent av respektive lands bud-

get. Den låga nivån för jordbruksbiståndet från OECD-

länderna, inklusive Sverige, utgör i det sammanhanget 

en mycket olycklig signal till dessa länder att jordbruket 

har låg prioritet. En högre nivå av jordbruksbistånd skulle 

tvärtom kunna sporra dessa länder att själva satsa mer på 

jordbruket. 

Biståndet bör också ha som mål att stärka utvecklings-

ländernas jordbruksorganisationer, så att de kan ställa 

krav på regeringen i det land där de är verksamma att 

öka stödet till jordbruket och skapa mer gynnsamma 

regelverk.

Stödet till jordbruk i utvecklingsländer har minskat
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Andel av det svenska biståndet som går till jordbruk, skogsbruk och fiske jämfört med genomsnittet för OECD-länderna.  

Källa: OECD/DAC, http://stats.oecd.org/qwids
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VÄGEN FRAMÅT 

Jordbruket i låg och medelinkomstländer står 

inför en trefaldig utmaning. Samtidigt som

fler munnar ska mättas måste jordbruket miljö

anpassas och bidra till minskad fattigdom. Vägen 

framåt är ett jordbruk som bidrar till en hållbar 

och rättvis värld fri från fattigdom. 

We Effect arbetar med landsbygdsutveckling, jordbruks-

utveckling och fattigdomsbekämpning sedan 1958. I det 

arbetet fokuserar vi både på de utmaningar och den 

stora potential som finns i det småskaliga jordbruket i 

låg- och medelinkomstländer. Utöver den kunskap vi har 

sammanfattat i den här rapporten har vi själva en lång 

erfarenhet av dessa frågor och en tydlig bild av vad som 

behöver förändras för att jordbruket i fattiga länder ska 

kunna möta de utmaningar det står inför och bidra till 

minskad fattigdom, stärka kvinnors ställning samt före-

bygga och minska negativ inverkan på miljön. Några av 

de viktigaste förändringarna vi vill se framöver är:

• Den fattiga jordbrukande befolkningen i låg- och medel-

inkomstländer måste få stärkta möjligheter att gå samman 

för att förbättra sin situation. Det kan handla om små bonde-

kooperativ lika väl som landsomfattande intresseorganisa-

tioner. Gruppen, kooperativet eller organisationen kan göra 

det möjligt för småbrukarna att få kunskap om nya hållbara 

odlings- eller förädlingstekniker, att göra investeringar som 

ger nya lagringsmöjligheter eller att som grupp få bättre 

tillgång till marknader där man kan sälja sina produkter.  

• Samarbete är också en väg till större inflytande för margin-

aliserade grupper som har låg status och måste ges samma 

möjligheter som andra att göra sin röst hörd inom dessa 

organisationer. Rätten att organisera sig är dock inte självklar 

i många av de länder där We Effect arbetar. Den svenska 

regeringen bör arbeta för att stärka den rätten, genom inter-

nationella organisationer som FN och EU, men också genom 

de goda kontakter Sverige har med sina biståndsländer. 

Organisationerna själva behöver också få stöd genom det 

svenska biståndet.  

• Trots att det småskaliga jordbruket i låginkomstländer 

ofta är relativt resurssnålt och mindre kemikalieintensivt ser 

We Effect ett behov av en förändring mot ökad miljömässig 

hållbarhet. I vår rapport har vi visat att det inte finns någon 

motsättning mellan en sådan omställning och fattigdoms-

bekämpning. Tvärtom kan ett miljöanpassat jordbruk i 

fattigare länder både ge ökad produktivitet och en rad 

andra vinster i form av ekosystemtjänster som rent vatten 

och naturlig bekämpning av skadegörare, men också ge 

bränsle, djurfoder och byggmaterial, ökad motståndskraft 

mot extremt väder och mycket annat som gynnar småbruka-

ren. Målet är inte heller att bevara det småskaliga jordbruket, 

utan att ge det möjlighet att utvecklas.  

• De satsningar som görs på jordbruket i utvecklingsländer-

na måste också ha ett ännu tydligare jämställdhetsperspektiv 

och ge kvinnor samma tillgång till produktionsresurser som 

män. Här sker redan en positiv utveckling, inte minst i det 

svenska biståndet. I vår rapport har vi visat att en sådan 

ökad genusmedvetenhet kan leda till en effektiv fattigdoms-

bekämpning och öka såväl hållbarhet som produktivitet i 

jordbruket.  

• Att hjälpa fattiga på landsbygden förbättra sin tillgång till 

marknader och finansiella tjänster för att öka sin livsmedels-

försörjning och sina inkomster är en avgörande del av We 

Effect:s strategi. Detta kräver en intensifiering av jordbruks-

produktionen, ökad kommersialisering och specialisering 

samt skapandet av formella relationer mellan producenter 

och livsmedelsindustrin.  Förbättrad infrastruktur, inklusive 

bearbetning av produktionen och efterskördsteknik bidrar 

till bondens entreprenörskap, ökad marknadsintegration och 

ett mer kommersiellt orienterat produktionssystem. Lands-
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bygdsfinansiering minskar sårbarheten genom besparingar 

och tillgång till krediter, som hjälper hushåll på landsbygden 

att hantera säsongsbristlikviditet och fullfölja planerad verk-

samhet. Etableringen av folkägda bybanker och spar- och 

kreditföreningar är speciellt viktig för småbrukare, kvinnliga 

företagare och ungdomar. Finansiella tjänster är därför 

avgörande för att människor på landsbygden ska kunna 

tillgodose sina grundläggande behov, investera i sina gårdar 

och slutligen lyfta sig ur fattigdomen. 

• Det behövs större investeringar i jordbruket i utveck-

lingsländerna. Sverige satsar endast några få procent 

av biståndsbudgeten på jordbruket i fattiga länder. Den 

andelen behöver öka. Det krävs också större satsningar på 

jordbruket från utvecklingsländerna själva och fungerande 

institutioner och myndigheter, regelverk och infrastruktur är 

avgörande för att jordbruket som sektor ska kunna utvecklas 

i en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar riktning. 

Keith Hasimuna, Zambia
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Yinh Ya (ovan till vänster) är förvaltningschef för  

Community Translation Organization (CTO), i  

Kambodja, som samarbetar med We Effect sedan 

2012. Organisationen arbetar för att stärka lokala 

bönder genom jordbruksteknik och att stärka  

möjligheterna för jordbrukskooperativ i Kambodja.

VILKA FÖRÄNDRINGAR I VÄDRET SER NI I 

KAMBODJA? 

Vi ser bland annat förändringar i regnperioderna och 

översvämningar har blivit vanligare. Förut kunde det 

gå tio eller tolv år mellan översvämningarna men nu 

kan de ske när som helst under regnsäsongen. I vissa 

områden förstördes under 2012 ungefär 60 procent 

av de inkomstbringande grödorna och 40 procent av 

boskapen.

HUR DRABBAR DET DE BÖNDER NI ARBETAR MED? 

Många bönder är vana vid att året ser ut på ett visst 

sätt och planerar sitt arbete efter det. I Kambodja 

påbörjar bönderna till exempel sin risodling i maj, 

men nu kan det börja regna redan i mars. Det blir 

naturligtvis svårt att planera.

OCH HUR SER LÖSNINGARNA UT?

Den första är utbildning, både kring klimatföränd-

ringar och i att bättre anpassa sig efter dem. Den 

andra är att bistå med modeller och teknologier för 

anpassning. Till exempel genom att föra fram alter-

nativ till risodling under torrperioder. Vi hjälper också 

till med att integrera grödor så att det finns variation 

mellan kort- och långsiktiga odlingar. I Kambodja 

används också traditionella metoder för djuruppföd-

ning. Vi arbetar med att höja upp hus och kyckling-

burar för att skydda dem från vattenmassorna. 

VILKEN ROLL SPELAR UTBILDNING I ERA 

PROJEKT? 

Bönderna i Kambodja är i behov av förändring och de 

behöver gå från att bara odla till sig själva till att driva 

kommersiell verksamhet. För det behövs utbildning 

inom jordbrukstekniker och tillgång till maskiner. Det 

krävs också kunskaper i miljömedvetenhet och i mark-

nadsföring för att kunna arbeta kommersiellt. 

VILKA SVÅRIGHETER MÖTER NI I ARBETET?

Vi arbetar med förändring. Och förändring är alltid 

svårt. Här i Kambodja är jordbruket hårt sammanlän-

kat till kultur, tradition och kunskap, vilket innebär att 

förändring tar tid. Utöver det har vi som organisation 

också begränsad tid och resurser.

WE EFFECT PÅ PLATS

“ VI ARBETAR MED FÖRÄNDRING.  
OCH FÖRÄNDRING ÄR ALLTID SVÅRT ”
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Jordbrukare i Choma, Zambia. 



Flera miljoner små familjejordbruk i fattiga länder har bara 
någon hektar mark att odla på och leva av. Att hjälpa dem 
att utveckla sitt jordbruk är den mest effektiva fattigdoms-
bekämpning världen känner till idag. Den här rapporten 
berättar om de utmaningar och möjligheter som det  
jordbruk som minskar fattigdom står inför.
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