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Katastrofer kommer alltid att ske. Men världens katastrofer 

får orimligt stora konsekvenser. Effekterna av en 

naturhändelse, såsom en jordbävning, avgör om det 

utvecklas till en katastrof. Och dessa effekter kan minskas 

med förebyggande åtgärder och fattigdomsbekämpning.  

 

I denna rapport presenteras We Effects sårbarhetsindex 

som listar vilka länder i världen som är mest sårbara 

för katastrofer. We Effects sårbarhetsindex visar att 

befolkningen i Mocambique, Centralafrikanska Republiken, 

Guinea och Uganda är mest sårbara för katastrofer. 

De bakomliggande förklaringarna är ländernas geografiska 

läge i kombination med ländernas utvecklingsnivå. 

Länder som Finland, Nederländerna och Sverige har 

lägst sårbarhet.  

 

Varför tar We Effect fram en rapport som handlar om 

att minska katastrofers effekter när vi framförallt arbetar 

med långsiktigt bistånd? Ett svar är att vårt och andras 

långsiktiga och förebyggande bistånd kan hjälpa länders 

befolkningar att bli mindre sårbara för katastrofer. Sedan 

1980 har enbart nio procent av naturkatastroferna inträffat 

i låginkomstländer medan hela 48 procent av antalet 

omkomna kommer från de fattigaste länderna. Fattiga 

människor råkar inte ut för flest naturkatastrofer, men de 

drabbas hårdast. För att komma åt detta måste en rad 

insatser till.

Ett ökat stöd till fattiga människor på landsbygden är 

en av de viktigaste åtgärderna. 70 procent av världens 

fattiga bor på landsbygden. De drabbas hårt när extrem 

torka eller översvämningar slår ut hela skördar. National-

ekonomen David Strömberg vid Stockholms universitet 

har jämfört de länder som Världsbanken klassificerar 

som låginkomstländer med de som klassificeras som 

höginkomstländer. Ungefär lika många människor bor 

i höginkomst- respektive låginkomstländer – drygt 

800 miljoner i vardera område. Mellan 1980 och 2004 

drabbades de också av i stort sett lika många natur-

katastrofer, runt 1 500 stycken. Men där 75 000 människor 

dog i de rika länderna omkom 908 000 i de fattiga. 1 2

Katastrofer får förödande konsekvenser på individ- 

och samhällsnivå. Beräkningar visar att tio kronor som 

investeras i förebyggande arbete sparar mellan 40-70 

kronor i hjälpinsatser efter katastrofen slagit till. 3 4 
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OM DENNA RAPPORT

3. UNIESCO http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/improving_the_uns_role_in_disaster_mitigation

1. Lönegård, C. ’Biståndets bisarra logik’, Fokus, nr. 46, 2013

2. Strömberg, D. Natural Disasters, Economic Development, and Humanitarian Aid, The Journal of Economic Perspectives, nr. 3 2007, s. 199-222

Det mest effektiva sättet att minska fattigdomen är att 

rikta insatser dit de fattiga finns och att stödja ett hållbart 

jordbruk. Världsbankens rapport från 2008 visar att 

ekonomisk tillväxt inom jordbruket är mer än dubbelt 

så effektivt för att minska fattigdom som tillväxt inom 

andra sektorer. Allt tyder på att slutsatsen fortfarande är 

aktuell. Och ett hållbart jordbruk hjälper inte bara till att 

bekämpa fattigdomen och öka tillgången till mat, det 

förbättrar även jordmånen och minimerar katastrofernas 

inverkan på naturen.  

 

We Effect arbetar konkret för att minska människors 

sårbarhet inför naturkatastrofer genom att stödja fattiga 

människor på landsbygden att odla grödor som tål ett 

alltmer oförutsägbart klimat, som torka och översvämning. 

Ökad motståndskraft kan handla om att odla flera olika 

slags grödor och minska beroendet av en enda gröda 

som till exempel kaffe där både skörden kan slå fel och 

priset variera kraftigt. Det kan också handla om att 

plantera träd kring sina grödor som skyddar odlingarna, 

ökar den vattenhållande förmågan och minskar erosionen 

vid extrema regnfall. I grunden handlar det om att 

stödja människor på landsbygden i fattiga länder att 

utbilda och organisera sig och tillsammans få tillgång 

till mark och andra resurser. Tillsammans kan de även 

kräva en bättre beredskap för katastrofer av sina 

länders regeringar.  

 

Tyvärr har de rika länderna under de senaste årtiondena 

minskat andelen av biståndet till jordbruk. 5 Idag går 

endast 3,7 procent av Sveriges bistånd till jordbruket. 

För att nå upp till EU:s nivå måste det svenska jordbruks-

biståndet öka med närmare 50 procent. Katastrofer kommer 

alltid att ske – men vi kan minska deras effekter. Den här 

rapporten beskriver hur.

 

METOD OCH AVGRÄNSNING

Rapporten är ett resultat av intervjuer med experter på 

området katastrofförebyggande och We Effects personal. 

Utöver detta har internationell statistik och publikationer 

från etablerade internationella aktörer analyserats. 

Rapporten fokuserar i första hand på jordbrukets roll 

i katastrofförebyggande syfte. Det finns flera andra 

faktorer som också påverkar effekterna av en katastrof så 

som väpnade konflikter, migrationsflöden och smittspridning, 

dessa behandlas dock inte i denna rapport. 

Ett vanligt problem inom katastrofförebyggande verk-

samhet är bristfällig och icke jämförbar data. I arbetet 

med denna rapport har We Effect utgått från så tillförlitliga 

källor som möjligt av etablerade aktörer, men vissa 

länder saknar eller har bristande data över rådande 

riskförhållanden, naturkatastrofer eller landets sociala 

och ekonomiska situation. Det har lett till att alla länder 

inte finns med i vårt sårbarhetsindex.

I vår ranking ingår endast länder som är medtagna i 

UNDP:s Inequality-adjusted Human Development Index, 

IHDI. IHDI baseras på hälsa, utbildning och levnads-

standard. Hade rankingen byggts på det ursprungliga 

Human Development Index, som inte tar hänsyn till 

ojämlikhet i landet, hade det funnits ytterligare ett 50-tal 

länder med i sårbarhetsrankingen. Eftersom fattiga 

människor inte bara finns i fattiga länder och eftersom 

fördelningen av inkomster i ett land är av avgörande 

betydelse för individers sårbarhet anser We Effect att det 

är bättre att bygga sårbarhetsrankingen på IHDI, även om 

det innebär att färre länder omfattas av rankingen.  
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4. Trust. Disaster Risk Reduction: http://www.trust.org/spotlight/Disaster-risk-reduction/

5. OECD http://stats.oecd.org



Sandra Njaniki och Janet Chikwari är föräldralösa sedan deras föräldrar dött i aids. Genom ett projekt stött av 
We Effect har ungdomarna fått fosterföräldrar och varsin åkerlapp i anslutning till skolan där de odlar grönsaker 
på egen hand. Genom att sälja grönsaker kan de köpa skolböcker både till sig själva och sina småsyskon. 
Foto: Riccardo Gangale

Förkortningar

OM DENNA RAPPORT

• AgriCord – Nätverk av frivilligorganisationer som arbetar med utvecklingssamarbete med 

 kopplingar till bondeorganisationer och organisationer på landsbygden.

• CBD – Sekretariat som arbetar för FN:s konvention för bevarande av biologisk mångfald.

• CRED – Forskningscenter som bland annat stödjs av Världshälsoorganisationen. De arbetar   

 med forskning och utbildning om katastrofer med särskilt fokus på hälsa och epidemiologi.  

• FAO – FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation arbetar med tryggad livsmedelsförsörjning  

 och har som mål att globalt sett minska hungern, öka jordbruksproduktiviteten på ett hållbart  

 sätt, öka levnadsstandarden för befolkningen på landsbygden och bidra till ekonomisk tillväxt.  

• GRID – Ett informationscentrum som drivs av FN:s miljöprogram UNEP. Samlar samtliga   

 länders risknivåer för ett antal olika sorters naturkatastrofer.  

• IFAD – FN:s internationella jordbruksutvecklingsfond arbetar med att stärka fattiga människor  

 genom att hjälpa dem få en säker tillgång till livsmedel, öka deras inkomster och stärka deras  

 motståndskraft mot yttre påfrestningar.

• IPCC – FN:s klimatpanel har i uppdrag att ta fram vetenskapliga underlag kring den rådande   

 klimatsituationen i världen. 

• IUCN – Internationella naturvårdsunionen är en miljöorganisation som arbetar för att bevara   

 den biologiska mångfalden.  

• OCHA – Del av FN:s sekretariat som koordinerar humanitära insatser. 

• OECD – Internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som  

 påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och   

 marknadsekonomi, främst organisationens egna medlemsländer.

• UNDP – FN:s utvecklingsprogram som samarbetar med individer och organisationer inom alla  

 samhällsnivåer för att stärka samhällens motståndskraft mot kommande kriser och förbättra   

 livsvillkoren för befolkningen. 

• UNEP – FN:s miljöprogram som jobbar med att främja hållbara miljölösningar på global nivå.

• UNESCO – FN:s organisation som genom internationell samverkan kring utbildning, 

 vetenskap, kultur och kommunikation verkar för fred och säkerhet.

• UN HABITAT – FN:s boende- och bosättningsorgan som arbetar för en hållbar utveckling och  

 bra boendeförhållanden i världens städer.

• UNISDR – Ett sekretariat inrättat av FN:s generalförsamling som arbetar med den 

 internationella strategin för minskning av katastrofrisker. 
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Naturkatastrofer har alltid förekommit och kommer 

alltid förekomma. Samtidigt bidrar överexploateringen 

av naturresurser, socioekonomiska klyftor och andra 

faktorer till att katastroferna blir fler och att konsekven-

serna för människor och samhällen riskerar att bli en 

allvarlig hämsko för utveckling.

 

Ett lands sårbarhet för naturkatastrofer avgörs av en 

lång rad faktorer. Det handlar om vilka geografiska 

förutsättningar ett land har för exempelvis jordbävningar, 

orkaner och jordskred, men också om hur samhällen 

och människor är rustade för att hantera naturkatastrofer. 

Ofta talar man om att minimera negativa effekter genom 

konkreta insatser som tidiga varningssystem och genom 

att förbättra myndigheters beredskap för att hantera 

uppkomna katastrofer. Alltför sällan talas det om de 

underliggande faktorerna som påverkar hur ett land lång-

siktigt kan undvika att drabbas alltför hårt av katastrofer.

Behovet av investeringar i långsiktigt katastrofföre-

byggande insatser har inte minskat på senare år, snarare 

tvärtom. Dels för att vi i framtiden får räkna med att antalet, 

Inledning

BAKGRUND: KATASTROFER OCH DERAS EFFEKTER

effekterna och frekvensen av naturkatastrofer 

intensifieras till följd av klimatförändringar och människans 

inverkan på naturen, dels för att investeringar är nöd-

vändiga sett ur ett ekonomiskt, ekologiskt och mänskligt 

perspektiv. Varje investerad tiokrona i katastrofförebyggande 

insatser innebär mellan 40 och 70 kronor i uteblivna 

kostnader när katastrofen redan har inträffat. 6

Men långsiktiga och katastrofförebyggande investeringar 

inom jordbruket, skogsbruket och fisket har fått stå 

tillbaka under de senaste årtiondena. Inom utvecklings-

biståndet har trenden varit att andelen som satsas på 

jordbruket minskat. Trots pågående urbanisering och 

snabbt växande slumområden lever fortfarande 

majoriteten av världens fattigaste på landsbygden och är 

beroende av ett hållbart jordbruk för sin överlevnad. 7 

Och eftersom det ofta är de fattigaste som drabbas 

hårdast av katastrofer är det nödvändigt att investera 

resurser i hållbart jordbruk samt ha en långsiktig politik 

för detta – både för att förebygga katastrofer och för att 

bekämpa fattigdom.

6. UNESCO http://www.unesco.org/new/en/natural-science/about-us/single-view/news/ 

 improving_the_uns_role_in_disaster_mitigation/ samt http://www.trust.org/spotlight/   

 Disasterrisk-reduction/

7. IFAD (The International Fund for Agriculture and Development). Rural Poverty Report 2011.  

 2011. http://www.ifad.org/rpr2011/



Det finns ingen fastslagen definition av när en natur-

händelse övergår till att vara en naturkatastrof. En 

vedertagen syn inom området är att en naturkatastrof 

skett när till exempel en jordbävning får så omfattande 

konsekvenser att det överstiger det drabbade samhällets 

förmåga att klara av de mänskliga och ekonomiska 

påfrestningarna. 8

Katastrofer brukar delas in i olika typer. Naturkatastrofer 

som uppstår av effekterna av naturhändelser såsom tsuna-

mis, orkaner, jordbävningar eller vulkanutbrott. Katastro-

fer skapade av människan såsom krig och konflikter, 

olyckor, terrorism eller bränder. Både naturkatastrofer och 

katastrofer skapade av människan kan vara plötsliga hän-

delser, till exempel en jordbävning, eller mer långsamma 

skeenden, såsom torka eller ökenutbredning. 

Ofta är katastrofer komplexa och har flera olika orsaker. 

Under 2004 svepte en orkan in över den ö som Haiti och 

Dominikanska Republiken delar. När vindarna mojnat 

befann sig  Haiti i ett katastroftillstånd med tretusen 

dödsfall och omfattande materiell ödeläggelse. Domini-

kanska republiken hade däremot klarat sig förhållandevis 

bra med ett tjugotal döda och relativt liten förstörelse. 

Den huvudsakliga orsaken till förödelsen på Haiti var den 

omfattande miljöförstörelse och avskogning som pågått 

under längre tid. 9

KATASTROFERS OMFATTNING IDAG

Varje år inträffar runt 400 katastrofer runt om i världen där 

människor behöver snabb hjälp. 10  Ett exempel från 2013 

är tyfonen Haiyan som drog in över Filippinerna i november 

och orsakade stor förödelse, inte minst i provinsen Leyte. 

15 miljoner människor drabbades på något sätt av 

tyfonens framfart i landet och minst 5 600 människor 

uppskattas ha omkommit. Fyra miljoner människor miste 

sina hem och sin försörjning. 11 Orkanen och dess negativa 

effekter var mest påtagliga för de fattigaste i regionen. 

Många av dem är beroende av ett jordbruk som slogs ut 

av katastrofen.

Ett antal stora naturkatastrofer har inträffat under de tio 

senaste åren. Mest drabbat var Kina, USA, Filippinerna, 

Indien och Indonesien. Antalet dödsoffer orsakade av 

katastrofer i världen var under perioden 2000-2010 högre 

än under de tio föregående åren. För första gången har 

de ekonomiska kostnaderna i samband med naturkatastrofer 

nått upp till minst 700 miljarder kronor tre år i rad. 12

Vad är en katastrof?

8. SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete). Att minska risken för katastrof. 2005. http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Publikationsdatabas/ 

    Publikationer/2005/december/Att-minska-risken-f246r-katastrof/

9. Ibid

10. Röda Korset. http://www.redcross.se/teman/katastrof/sa-har-arbetar-vi-i-kris-och-katastrof

11. Röda Korset. Filippinerna. http://www.redcross.se/teman/filippinerna/

12. Trust (Thomson Reuters Foundation). Disaster Risk Reduction. 2013-04-24. http://www.trust.org/spotlight/Disaster-risk-reduction/
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Källa: UNISDR
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 Karta över naturkatastrofrisker (sammanvägd risk för dödlighet till följd 
av jordskred, torka, översvämningar, jordbävningar och orkaner) 13 

Sedan 1980 har 9 procent av världens naturkatastrofer 

inträffat i låginkomstländer men hela 48 procent av 

antalet omkomna kommer från dessa fattiga länder.14 

Nationalekonomen David Strömberg vid Stockholms 

universitet har jämfört de länder som Världsbanken klassificerar 

som låginkomstländer med de som klassificeras som 

höginkomstländer. 

Ungefär lika många människor – drygt 800 miljoner – bor 

i vardera område. Mellan 1980 och 2004 drabbades de 

också av i stort sett lika många naturkatastrofer, runt 1500 

stycken. Skillnaden var att i de rika länderna dog 75 000 

människor. I de fattiga 908 000. 15 16

Utöver det faktum att fattiga drabbas hårdare vid natur-

katastrofer visar forskning även att kvinnor och barn löper 

14 gånger så hög risk att omkomma till följd av katastrofer. 17 

Idag vet vi således att fattiga länder inte kan skydda sig 

mot katastrofer lika bra som rikare länder. En av flera 

anledningar till detta är att rikare länders jordbruk är mer 

motståndskraftigt. Dessutom har de rika länderna bättre 

byggnadsteknik, utvecklade varningssystem och inte 

minst bättre möjligheter att evakuera människor.

13. GRID (Global Risk Data Platform). Map. 2014. http://preview.grid.unep.ch/index.php?preview=map&lang=eng/

14. Världsbanken. Disaster Risk Management Overview. 2013-11-15. http://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/overview

15. Lönegård, C. ’Biståndets bisarra logik’, Fokus, nr. 46, 2013

16. Strömberg, D. Natural Disasters, Economic Development, and Humanitarian Aid, The Journal of Economic Perspectives, nr. 3 2007, s. 199-222

17. IUCN. Disaster and Gender Statistics. http://cmsdata.iucn.org/downloads/disaster_and_gender_statistics.pdf 
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Källa: GRID/UNEP

Fattiga drabbas hårdare – särskilt 
kvinnor och barn
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ANTAL OFFER FÖR NATURKATASTROFER PER 100,000 INVÅNARE: 1976-2005

Offer per 100,000 invånare

* Antal personer; döda, skadade, hemlösa och påverkade Centre for Research on the Epidemiology of Disasters

0 - 999 1,000 - 4,999 > 4,999

Källa: CRED

FAKTARUTA: NATURKATASTROFER 2012

• 552 naturkatastrofer ägde rum vilket var det 
 lägsta antalet på tio år.

• Färre människor drabbades av naturkatastrofer 
 och antalet döda till följd av katastrofer var det 
 lägsta på tio år.

• Året registreras som det femte dyraste av de 
 senaste 10 åren i fråga om kostnader i samband 
 med naturkatastrofer.

• Kostnaderna för naturkatastroferna var drygt
 1 000 miljarder kronor.

• Den dyraste katastrofen var orkanen Sandy som 
 medförde kostnader på 350 miljarder kronor.

• Tyfonen Bopha i Filippinerna tog flest liv, 
 1901 människor.

• 53 procent av de 139 miljoner människor som 
 drabbades av naturkatastrofer under året 
 drabbades på grund av översvämningar.



Det finns en lång rad faktorer som påverkar ett lands sårbarhet för katastrofer.

I slutänden handlar det om länders och individers motståndskraft mot en naturkatastrof. De flesta länder rapporterar 

sina insatser som rör minimering av katastrofrisker till UNISDR, FN-sekretariatet som arbetar för att minska katastrofrisker. 

Syftet är att lära av varandra och rusta sig för framtida katastrofer. 18 19

Länder lär av varandra

18. UNISDR (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction). Hyogo Framework for Action. 2005. http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa/

19. Prevention Web. Themes and Issues. 2013. http://www.preventionweb.net/english/themes/

NÅGRA AV DE MÅNGA FAKTORER SOM PÅVERKAR LÄNDERS SÅRBARHET

• FYSISK PLANERING – Infrastruktur, byggnormer, 
 stadsplanering, energiförsörjning, sophantering.

• MARKRESURSER – Livsmedelsförsörjning, 
 jordbruk, vattenresurser, erosion etc.

• MILJÖ – Ekosystem, avskogning, kemiska utsläpp,   
 urlakning av jorden etc.

• SJUKVÅRDSSYSTEM – Tillgång till sjukhus och   
 utbildad sjukvårdspersonal, befolkningens hälso- 
 tillstånd, vatten och sanitet.

• SAMHÄLLSSTYRNING – Korruption, grad av   
 demokrati, lagar och policyer för katastrof- 
 beredskap etc.

• VARNINGSSYSTEM – Bevakning av risker och 
 system för att förutse och hantera kriser samt varna 
 befolkningen etc.

BAKGRUND: KATASTROFER OCH DERAS EFFEKTER

20. Lundberg, Jakob; Chef för avdelningen för utveckling och policy vid We Effect. 2013. Intervju 13 december

21. UN HABITAT (The United Nations Human Settlements Programme). Global report on human settlement. 2011. http://wwww.unhabitat.org/downloads/docs/grhs2011/pr3riskycities.pdf

22. FAO (Food and Agricultural Organization). Countries in protracted crisis: What are they and why do they deserve special attention? 2010. http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e03.pdf 

23. Lundberg, Jakob; Chef för avdelningen för utveckling och policy vid We Effect. 2013. Intervju 13 december

24. CBD (Secretariat of the Convention on Biological Diversity). Global Biodiversity Outlook 3. 2010. http://www.cbd.int/gbo3/?pub=6667&section=6680

25. Jackson, J.B.C. et al. ‘Historical Overfishing and the Recent Collapse of Coastal Ecosystems’. Science, nr 27, 2001. http://www.sciencemag.org/content/293/5530/629.short

26. IFRC (International Foundation for the Red Cross and Red Crescent). World Disasters Report 2013. 2013. http://www.ifrc.org/PageFiles/134658/WDR%202013%20complete.pdf/
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Morgondagens katastrofer

För att kunna rikta katastrofförebyggande insatser dit de gör störst skillnad är det viktigt att försöka se runt hörnet 

och skapa en bättre förståelse för morgondagens katastrofer. En spaning om framtidens katastrofer och deras 

omfattning inbegriper troligen dessa, och andra, faktorer:

• KLIMATFÖRÄNDRING TILL FÖLJD AV DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN. Klimatförändringar leder bland annat till  

 ändrade väderfenomen och höjda vattennivåer. Bistånd, politik och investeringar kommer att behövas för klimat- 

 anpassning (adaptation) men också för att minska utsläppen för att hejda den globala uppvärmningen (mitigation).

• URBANISERING OCH MIGRATION. Trender som ställer högre krav på bebyggelse, stadsplanering, varningssystem,  

 infrastruktur etc. En risk är att urbaniseringen och befolkningsökningen leder till att fler bosätter sig i riskexponerade  

 områden, i dalgångar nära floder och hav, istället för högre upp i landskapet. Det gör dem till exempel mer sårbara  

 för översvämningar och smittspridning. 20 21

• ÖKADE INKOMSTKLYFTOR. Fattigdomen har minskat de senaste två decennierna men skillnaden mellan fattiga och  

 rika länder ökar. Dessutom ökar klyftorna mellan fattiga och rika inom länder. Utöver det har ett antal länder hamnat i  

 så kallade utdragna krissituationer med återkommande naturkatastrofer eller konflikter. 22 I rikare länder kan man  

 också försäkra sig mot vissa former av katastrofrisker, något som är betydligt svårare i fattiga länder vilket gör att 

 effekterna för enskilda individer blir värre. 23 

• ÖVEREXPLOATERING AV NATURRESURSER. Människans överutnyttjande av mark, vatten och andra naturresurser  

 kan leda till att hela ekosystem kollapsar. 24 25

• TRANSPORTER. Ökade transporter av varor gör att smittor kan spridas snabbare och på större avstånd.

• OSÄKER TILLGÅNG TILL MAT. Tillgången till mat påverkas av flera faktorer som fattigdom och lokal livsmedels- 

 produktion. En global uppvärmning som förväntas resultera i ett allt extremare klimat slår i sin tur ut skördar. Fattiga  

 människor är särskilt sårbara för detta, i synnerhet fattiga självförsörjande bönder. Även konflikter inom och mellan  

 stater påverkar både handel och transport av mat negativt.  

• ÖKAD KUNSKAP, STATISTIK OCH TEKNIK. Det finns mer statistik och data på katastrofer och dess orsaker. Och den  

 tekniska utvecklingen gör att människan kan – om hon vill – minska sårbarheten på ett annat sätt än tidigare. Till exempel  

 är mobiltelefoner redan viktiga verktyg för att sprida varningar om annalkande katastrofer och spelar stor roll för  

 människors beredskap och möjlighet att överleva efter katastrofer. 26
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Att förebygga katastrofer är ett långsiktigt och krävande 

arbete. När man talar om sårbarhet är det oundvikligt att 

inte ta hänsyn till ett lands geografiska utsatthet. Olika 

länder löper olika stor risk för att råka ut för oväntade 

naturhändelser med potentiellt katastrofala följder.

Den globala uppvärmningen påverkar denna geografiska 

utsatthet i allra högsta grad. En höjd global medeltemperatur 

förväntas leda till längre perioder av torka och kraftigare 

regn. Svaga samhällen kommer då att få allt svårare att 

återhämta sig och klara sin matförsörjning. 27 28  

Att förebygga katastrofer handlar alltså om att minska sår-

barhet. Det handlar om att vidta åtgärder som kan minska 

förekomsten av naturhändelser och att parallellt minska 

människors utsatthet för dessa naturhändelsers verkningar. 29  

Det är också en fråga om hur samhällets resurser används 

och hur landets sociala förhållanden ser ut. 30

I korthet kan man alltså säga att ett lands sårbarhet för 

katastrofer är beroende av två övergripande faktorer: 

1) risken för att landet råkar ut för en naturhändelse och       

2) människors och samhällens beredskap att hantera sådana 

händelser – med andra ord länders utvecklingsnivå.

För att mäta sårbarhet har We Effect tagit fram ett nytt 

sammanvägt index bestående av riskfaktorer för natur-

katastrofer som rör orkaner, torka och jordbävningar till-

sammans med utvecklingsindikatorn Inequality-adjusted 

Human Development Index (IHDI). 31

Det är en lång rad indiktatorer som mäts och rapporteras 

kring katastrofer och sårbarhet. Flera länder saknar data 

om vissa riskförhållanden inom området naturkatastrofer, 

antingen till följd av bristande statistik eller obefintliga 

naturhändelser. 

Sårbarhet beror främst på 
geografiskt läge och utvecklingsnivå

DE 15 LÄNDER SOM HAR HÖGST SÅRBARHET:

PLACERING

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

LAND

Moçambique

Centralafrikanska Republiken

Guinea

Uganda

Haiti

Etiopien

Madagaskar

Pakistan

Indien

Kenya

Marocko

Jemen

Malawi

Rwanda

Guatemala

SÅRBARHETSINDEX

14,5

14,1

14,0

14,0

13,9

13,5

13,3

13,3

13,2

13,2

13,2

13,1

13,0

13,0

12,9

DE 15 LÄNDER SOM HAR LÄGST SÅRBARHET:

PLACERING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LAND

Finland

Nederländerna

Sverige

Belgien

Norge

Danmark

Slovakien

Luxemburg

Ungern

Estland

Island

Litauen

Lettland

Vitryssland

Malta

SÅRBARHETSINDEX

3,8

4,4

4,6

4,8

4,9

5,1

5,1

5,2

5,3

5,5

5,5

5,7

5,7

5,9

6,1

27. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2013. http://www.ipcc.ch/news_and_ 

 events/docs/ar5/ar5_wg1_headlines.pdf 

28. Walan, Magnus; senior policyrådgivare vid Diakonia. 2013. Intervju 27 november

29. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete). Att minska risken för katastrof.  

 2005. http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Publikationsdatabas/Publikationer/2005/ 

 december/Att-minska-risken-f246r-katastrof/

30. Fox, Patrick; Expert på Disaster Risk Reduction på Röda Korset. 2013. Intervju 16 dec

31. UNDP (FN:s utvecklingsprogram) http://hdr.undp.org/en/statistics/ihdi

Världens mest sårbara länder: 
Mocambique, Centralafrikanska republiken, 

Guinea och Uganda
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Det index som We Effect har utarbetat tar inte hänsyn 
till alla riskfaktorer då flera av dem är svåra att mäta och 
bekräfta och tillförlitlig statistik ofta saknas. We Effect 
har använt sig av data från den etablerade Global Risk 
Data Platform som drivs av UNEP. Vissa länders risker för 
att drabbas av naturhändelser kan vara undervärderad i 
rankingen. Utöver detta tar indexet inte hänsyn till krig, 
konflikter eller stora folkomflyttningar. 

Fattigdom och ekonomisk ojämlikhet ökar sårbarheten –
fattiga drabbas värst av katastrofer. Därför sätter We Effect 
länders sammanvägda risk för att råka ut för naturkatastrofer 
i relation till ländernas ekonomiska och sociala utveckling 
och graden av ojämlikhet, i enlighet med poängtalen i 
Inequality-adjusted Human Development Index, IHDI, 
framtaget av FN:s utvecklingsprogram UNDP. Höga poäng 
påvisar hög sårbarhet, låga poäng låg sårbarhet. 

Eftersom fördelningen av inkomster i ett land är av 
avgörande betydelse för ett lands förmåga att utvecklas anser 
We Effect att det är bättre att bygga sårbarhetsrankingen 
på IHDI än på det ursprungliga HDI, Human Development 
Index, även om det innebär att färre länder omfattas av 
rankingen. IHDI ger en bättre bild av fattigdomen idag där 
en stor del fattiga människor lever i medelinkomstländer. 
We Effects sårbarhetsindex över de mest sårbara länderna 
toppas av Mocambique, Centralafrikanska Republiken, 
Guinea och Uganda. I sex av de femton mest sårbara 
länderna har We Effect samarbetsorganisationer. Lägst 
sårbarhet har Finland, Nederländerna och Sverige.

SÅ ÄR SÅRBARHETSINDEXET UTFORMAT
Indexet består av två komponenter: 1) länders risk för att råka 
ut för naturkatastrofer av olika slag samt 2) länders sociala 
och ekonomiska utveckling och ojämlikheten inom länder.

RISK FÖR NATURKATASTROF
Global Risk Data Platform, GRID 32, innehåller statistik över 
länders risknivåer för ett antal typer av naturkatastrofer. 
De senast tillgängliga siffrorna är från 2011. Risken är uttryckt 
per invånare. De faktorer som ingår i GRID:s sammanställning 
rör risken för torka, cykloner, jordbävningar, översvämningar 
och jordskred. Högst risk per kategori är 10, lägst 0. I indexet 
har samtliga katastroftyper samma viktning. Det finns mer 
detaljerade serier med riskbedömningar och statistik gäl-
lande naturkatastrofer, men GRID är en etablerad plattform 
och har data med långa tidsserier med tidigare katastrofer. 
Det är bra också för att bättre kunna se hur risker förändras 
över tid.

LÄNDERS UTVECKLINGSNIVÅ
Det finns en lång rad faktorer som är viktiga i arbetet 
med att bygga motståndskraft mot katastrofer. De tyngst 
vägande faktorerna har att göra med hur långt landet har 
kommit i termer av ekonomisk och social utveckling. FN:s 
utvecklingsprogram UNDP gör årligen indexet HDI 33 som 
är ett av de mest etablerade måtten på utveckling. Indexet 
består av indikatorer för varje land som rör människors hälsa 
och livslängd, utbildningsnivå och levnadsstandard. I IHDI är 
indexet även kompletterat med ytterligare faktorer där en av 
de viktigaste är hur inkomsterna fördelas i ett land.

Att ta hänsyn till inkomstfördelningen är viktig i detta 
sammanhang eftersom det bland annat ger en bättre bild 
av ett lands fattigdom – eftersom det är de fattiga som 
drabbas värst av katastrofer.

VÄRLDENS MEST SÅRBARA LÄNDER

RISK FÖR NATURKATASTROFER

EKONOMISK OCH SOCIAL UTVECKLING (INEQUALITY-ADJUSTED HUMAN DEVELOPEMENT INDEX)

Risk/förekomst 
av torka

Risk/förekomst 
av orkan

Risk/förekomst 
av jordbävning

Risk/förekomst 
av översvämning

Risk/förekomst av 
jordskred (följd
av jordbävning)

Risk/förekomst 
av jordskred 

(följd av regn)

Hälsa Utbildning Levnadsstandard

 (justerad för graden av ojämlik fördelning)

SÅRBARHET

32. GRID (Global Risk Data Platform). Preview. 2014. http://preview.grid.unep.ch

33. UNDP Human Development Index. http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi
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De basala behoven är 
grunden för all utveckling

Många talar om behovet av förebyggande insatser för 

att bygga upp länders motståndskraft mot katastrofer. 

Men de åtgärderna som främst diskuteras idag rör 

myndigheters beredskap (allt från tidiga varningssystem 

till utbildning av räddningstjänst).

Men framförallt saknas det långsiktig planering, politik 

och finansiering för att minska sårbarheten för katastrofer 

genom förebyggande åtgärder. Det finns många 

biståndsgivare som inom sitt respektive specialområde 

pekar på behovet av en väl utvecklad analys för att 

bygga upp länders motståndskraft. 34  Det kräver att man 

kan förklara både katastrofers uppkomster och effekter, 

men det kräver också att man tar ett bredare grepp kring 

förebyggande insatser.  

På global nivå görs det en hel del förebyggande insatser, 

men de är fortfarande otillräckligt koordinerade. Utvecklings- 

biståndet till så kallad god samhällsstyrning har ökat 

på bekostnad av insatser som syftar till att tillgodose de 

mest basala mänskliga behoven, som exempelvis livsmedels-

försörjning och tillgång till rent vatten. 

34. Så här arbetar vi i kris och katastrof: http://www.redcross.se/teman/katastrof/sa-har-arbetar-vi-i-kris-och-katastrof

Stor förödelse efter tyfonen Haiyan 
på Filippinerna i november 2013.

FATTIGA DRABBAS HÅRDARE MEN BISTÅNDET SAKNAR JORDBRUKSFOKUS

- 19 -

Det mest effektiva sättet att minska effekterna av natur-

katastrofer är att bekämpa fattigdomen, då det är de allra 

fattigaste människorna som drabbas värst. 35 De mest 

effektiva verktygen för att bekämpa fattigdom är insatser 

för ett hållbart jordbruk. 70 procent av jordens fattiga bor 

på landsbygden och är beroende av ett fungerande, 

effektivt och hållbart jordbruk. Ofta är det först när de 

basala behoven är uppfyllda som utvecklingen kan ta 

större kliv. Ändå har många av biståndsinsatserna på 

senare år i allt lägre grad gått till de mest grundläggande 

behoven som exempelvis jordbruket.

We Effect stödjer medlemsbaserade och demokratiska 

organisationer i fattiga länder. Medlemmarna är främst 

småbrukare och boende i bostadskooperativ. De har 

gemensamt att de är fattiga, vilket gör att de är särskilt 

utsatta för katastrofers effekter. We Effect jobbar därför 

för att organisationerna och deras medlemmar ska 

stå bättre rustade när en naturhändelse riskerar att få 

katastrofala följder.

Som framgår nedan har jordbruksbiståndets andel av 

det totala biståndet minskat markant sedan 1980-talet. 

Samtliga biståndsgivare har enligt Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, minskat 

jordbruksbiståndet från 17 procent av det totala offentliga 

biståndet till cirka sex procent. 36

35. Lönegård, C. ‘Biståndets bisarra logik’, Fokus, nr. 46, 2013

36. OECD. OECD.Stat Extracts. 2012. http://stats.oecd.org

DET GLOBALA BISTÅNDETS ANDEL SOM GÅR TILL JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE
Totalt bistånd, samtliga givare (länder och multilaterala institutioner)

Källa: OECD

FATTIGA DRABBAS HÅRDARE MEN BISTÅNDET SAKNAR JORDBRUKSFOKUS

Jordbruksbiståndet 
har minskat kraftigt på 30 år



Minskad sårbarhet
med förebyggande insatser
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År 2006 tilldelades jordbruket den hittills lägsta andelen 

av det globala utvecklingsbiståndet. Därefter har andelen 

ökat något. Fortfarande har dock jordbruket historiskt 

låg andel av utvecklingsbiståndet.

Det är främst de internationella institutionerna för 

utvecklingsfinansiering, till exempel Världsbanken och 

FN-organ som har dragit ned på stödet till jordbruket 

sedan 1980-talet. EU har också minskat jordbruksbiståndet 

men trots detta ligger EU:s institutioner och dess 

medlemsstater idag på en högre nivå än Sverige när det 

gäller stödet till långsiktigt jordbruk. Idag riktas 3,7 procent 

av Sveriges bistånd till jordbruk. För att nå upp till EU:s 

nivå behöver det svenska jordbruksbiståndet öka med 

närmare 50 procent.

Allt mer fokus läggs idag på humanitära insatser i anslutning 

till katastrofer som redan har uppstått än på de långsiktigt 

förebyggande insatserna som stärker hållbara och mot-

ståndskraftiga samhällsfunktioner på ett nationellt plan. 37 

Även Röda Korset, som i huvudsak arbetar humanitärt, 

uppmanar politiker att satsa mer biståndsmedel på 

katastrofförebyggande arbete för att undvika att framtida 

katastrofer blir lika omfattande. 38 Enligt Röda Korset bör 

de katastrofförebyggande insatserna öka från 0,3 till 

10 procent.

Det går inte att tämja naturen – men människan

Naturkatastrofer har alltid skett och kommer alltid att 

ske. Naturen går inte att tämja men samtidigt är den 

mänskliga påverkan på vårt klot större än någonsin tidigare.

Katastrofförebyggande insatser kan vara av olika karaktär. 

Det finns såväl mer kort- som mer långsiktiga insatser. 

Och de är mer eller mindre reaktiva. Exempelvis kan 

tillhandahållandet av tidiga varningssystem mot tsunamis 

minska risken för mänskliga offer, men systemet mildrar 

knappast de materiella skadorna. Inom jordbruket kan 

tillhandahållandet av kvalitetsutsäde, enklare jordbruks-

redskap, insatsvaror som växtnäring och infrastruktur 

som lagerlokaler för exempelvis skördar ha omedelbara 

positiva effekter, medan renodlade utbildningsinsatser 

kring odlingsmetoder och bevattningsteknik kan vara 

exempel på insatser av mer bestående karaktär. 39  

39. Lundberg, Jakob; Chef för avdelningen för utveckling och policy vid We Effect. 2013. Intervju 13 december

37. Kratt, Patrick; stf chef för den humanitära enheten på SIDA. 2013. Intervju 21 november

38. Röda Korset. Förebygg katastrofer med biståndspengar. http://www.redcross.se/pressrum/debattartiklar/forebygg-katastrofer-med-bistandspengar/
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40. Fox, P. Water Harvesting for Upgrading Rainfed Agriculture. 2001. http://www.siwi.org/publication/water-harvesting-for-upgrading-of-rainfed-agriculture-problem-analysis-and-research-needs/ 

41. Fox, Patrick; Expert på Disaster Risk Reduction på Röda Korset. 2013. Intervju 16 december

42. Castell, Olle; expert på Disaster Risk Reduction på Plan Sverige. 2013. Intervju 16 december 

43. Lundberg, Jakob; Chef för avdelningen för utveckling och policy vid We Effect. 2013. Intervju 13 december

44. SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete). Att minska risken för katastrof. 2005. http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Publikationsdatabas/Publikationer/2005/december/ 

 Att-minska-risken-f246r-katastrof/

45. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). The UN:s role in disaster mitigation. 2012-11-18. http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/ 

 improving_the_uns_role_in_disaster_mitigation

46. Trust. Disaster Risk Reduction. 2013-04-24. http://www.trust.org/spotlight/Disaster-risk-reduction/

Det är redan nu möjligt att stärka lokalsamhällens 

motståndskraft. Det är We Effects arbete för förbättrad 

tillgång till mat och vatten över hela året exempel på. 

Genom att intensifiera arbetet med långsiktigt bistånd 

kan katastrofer förebyggas eller deras effekter minska. 

Effektiva insatser är åtgärder inom mark- och vattenvård, 

klimatanpassade jordbruksmetoder, upprättande av 

enklare varningssystem och utbildning. 40

Även finansieringen av katastrofförebyggande insatser 

behöver bli mer långsiktig. De flesta länders – även Sveriges 

– humanitära biståndsbudget har kortsiktiga tidsramar, 

ofta årliga. Behoven och insatserna sträcker sig dock över 

decennier. 41 Nu finns dock tecken på att det långsiktiga 

biståndet, som styrs av samarbetsstrategier som fast-

ställs av Utrikesdepartementet, ska kunna finansiera mer 

katastrofförebyggande insatser. 

Snabba och alltför kortsiktiga biståndsinsatser kan i värsta 

fall innebära ökade risker för mottagarna. Ett problem är att 

man återuppbygger hus på samma ställe där det stod 

innan katastrofen, trots att platsen visat sig vara mer 

riskabel än andra. 42 För att nå bättre resultat krävs det 

att insatserna koordineras mer än i dagsläget. 

Det finns stora samordningsproblem när det kommer 

till katastrofförebyggande insatser. Det akuta humanitära 

biståndet samordas på FN-nivå. Men de långsiktiga 

förebyggande insatserna samordnas inte på samma 

sätt. 43

En viktig faktor till biståndets begränsade finansiering 

av riskreducerande insatser är inte sällan en bristande 

förståelse för orsakerna bakom naturkatastrofer. 

Det behövs en större kunskap om möjligheterna att 

minska risken för katastrofer inom ramen för utveck-

lingssamarbetet. 44 

Förutom mänskligt lidande finns det stora ekonomiska 

vinster med att arbeta förebyggande – innan katastrofer 

har slagit till. En ofta citerad uppgift är att en tiokrona i 

förbyggande insatser sparar 40-70 kronor i akuta insatser 

när katastrofen väl slår till. 45 46

FATTIGA DRABBAS HÅRDARE MEN BISTÅNDET SAKNAR JORDBRUKSFOKUS
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Långsiktigt hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling är 

en nyckel till minskad fattigdom och sårbarhet. Tillväxt 

i jordbrukssektorn har mycket positiva följdeffekter på 

samhällsekonomin och bidrar till minskad fattigdom.

Problemet i många fattiga länder är att behovet av livs-

medel ökar samtidigt som antalet jordbrukare minskar. 

Det går att öka produktiviteten i jordbruket genom 

mekanisering och effektivisering. Men det fungerar bara 

till viss del. Jordmånens kvalitet riskerar att försämras 

med en alltför hög grad av storskalighet, mekanisering 

och kemikalieanvändning. En ökad produktion skapar 

försörjningsmöjligheter för fattiga på landsbygden. Det 

finns 1,5-2 miljarder småskaliga familjejordbruk i världen. 

I Asien och Afrika söder om Sahara förser de upp till 80 

procent av befolkningen med mat. Dessutom gör den 

globala uppvärmningen det alltmer angeläget att minska 

världens transporter av livsmedel och koldioxidutsläpp. 47

Därför är det viktigt med insatser som bygger upp 

småskaligt, hållbart jordbruk. Det handlar om jordbruk-

arnas samarbete sinsemellan. Om tillgång till tekniska 

hjälpmedel och redskap. Och inte minst – om kunskap 

kring teknik, redskap, utsäde, diversifiering av odlingar 

och grödor, bekämpningsmedel, växtnäring med mera. 

Enbart genom att odla olika sorters grödor kan man undvika 

att stå utan mat om en skörd av en gröda uteblir. Dessutom 

kan grödorna även dra fördelar av varandra, vilket 

minskar behovet av bekämpningsmedel och utarmning 

av jorden. 

Det behövs även en lång rad politiska åtgärder och 

konkreta insatser för att de som lever på landsbygden 

– särskilt de fattigaste – ska få bättre förutsättningar. 

Exempelvis kan snabba prissvängningar på livsmedel, 

lagar kring bekämpningsmedel eller ett ökat offentligt 

stöd till småbrukare i ett slag förändra villkoren för ett 

jordbrukssamhälle, till och med för ett helt land. We Effects 

arbete med att stärka organiseringen av människor på 

landsbygden handlar mycket om att ge förutsättningar 

för de lokala organisationerna att själva förändra 

medlemmarnas livsvillkor och minska deras sårbarhet 

vid oförutsedda händelser som katastrofer. Det kan även 

handla om markrättigheter, ägande- och nyttjanderätt 

av jordbruksmark, om tillgång till en marknad och om 

jordbruksrådgivning.

En viktig nyckel till en positiv utveckling och minskad 

fattigdom är alltså att satsa på småskaligt och långsiktigt 

hållbart jordbruk. Det minskar effekterna av den globala 

uppvärmningen och utsattheten för ändrade spelregler 

på marknaden men det minskar också sårbarheten för 

katastrofer samtidigt som det bekämpar fattigdom. Och 

det tryggar befolkningens livsmedelsbehov under hela året.

• FATTIGDOMSBEKÄMPNING. De människor som löper  

 störst risk att drabbas av en katastrof är de fattigaste.   

 Att bekämpa fattigdom är att minska risken för katastrofer.  

 Det minskar på sikt också behovet av ständiga humanitära  

 katastrofinsatser världen över.

• HÅLLBART JORDBRUK. När jordbruket är lokalt och   

 diversifierat minskar sårbarheten för fattiga människor   

 på landsbygden, såväl ekologiskt och klimatmässigt som  

 ekonomiskt och socialt.

• GOD SAMHÄLLSSTYRNING OCH SAMARBETE. Länder  

 och organisationer med god samhällsstyrning fungerar  

 mer långsiktigt ansvarsfullt och ökar chansen till demok- 

 ratisering och välstånd. Risken för korruption minskar   

 när medbestämmande och ansvarsutkrävande ökar. När  

 länder och organisationer samarbetar kring gemensamma  

 samhällsnyttiga mål gynnar det alla – särskilt de fattigaste.

Fattigdom och sårbarhet kan bekämpas 
med småskaligt och hållbart jordbruk

47. AgriCord. Farmers fighting poverty. Evidence of Impact 2013. 2013. http://www.agro-info.net/UserFiles/Image/evidence_of_impact2013_lowres.pdf

FATTIGA DRABBAS HÅRDARE MEN BISTÅNDET SAKNAR JORDBRUKSFOKUS

Insatser som 
minskar människors sårbarhet:

En liten lila pellet kan göra stor skillnad för Vietnams hårt prövade risbönder. Sedan Van Van Hoa slutade 
använda konstgödsel ökade skörden med 20 procent. Nu slipper han dessutom utsätta sig för farliga gifter. 
Foto: Marcus Lundstedt
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1,1 miljoner människor i Kenya behöver livsmedels-

hjälp. Byn Musoa i södra Kenya är hårt ansatt av 

årlig återkommande torka, men tack vare We Effects 

förebyggande stöd står Hellen Ngina Mutisa och 

de andra byborna numera bättre rustade mot 

torrperiodens effekter.

Hellen Ngina Mutisa, 27 år, sitter utanför svärföräldrarnas 

hus med sin två månader gamla dotter Victoria i famnen. 

Hon bor med sin man Mathew och deras två barn i byn 

Musoa, en region känd för sina kaffeodlingar. Men långa 

perioder av torka har lett till dåliga skördar.

- Under torrperioderna är livet svårt. Floden torkar ut och 

det går inte att odla, berättar Hellen.

När torkan slår till syns det direkt på matbordet eftersom 

de flesta småskaliga bönder vid sidan av kaffet odlar för 

egen konsumtion. 

Hellen och Mathew är med i en grupp för unga vuxna 

inom det lokala kaffekooperativet. För att minska 

deras sårbarhet under torrperioderna har gruppens 

medlemmar fått utbildning i till exempel biodling, 

fiskodling och hönsuppfödning. På så vis kan de få 

inkomster från annat håll om kaffeskörden går förlorad. 

Hönsen ger ägg och näringsrik mat, bina ger honung 

och en extra inkomst. Dessutom uppmuntras koop-

erativets medlemmar att odla grödor som överlever 

torkan bättre, såsom kassava och sötpotatis.

- Jag har fått ny kunskap och nya idéer. Nu har jag en 

get och höns och jag har tillverkat min egen energi-

sparande ugn, säger Hellen. 

Tack vare We Effect och kooperativets stöd har de 

unga familjerna i Hellens och Mathews grupp 

inkomster och mat på bordet året om. Effekterna av 

den återkommande torrperioden har blivit mindre 

katastrofala. 

WE EFFECT PÅ PLATS

Det har inte regnat på flera månader och floden som vanligen flyter förbi Hellens hem har torkat. Ändå går 
hon hit tre eller fyra dagar i veckan för att gräva efter vatten som är alldeles brunt och farligt att dricka. 
De andra dagarna går hon till den brunn som ligger närmast huset - en timmes promenad dit och en timme 
hem med fyllda dunkar. Foto: David Mutua 

För Hellen är katastrofen lite längre bort
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WE EFFECT PÅ PLATS

Hallå där, Jessica Soto! 
Landansvarig för We Effect på Filippinerna

VARFÖR DRABBADES SÅ MÅNGA MÄNNISKOR 
AV TYFONEN HAIYANS FRAMFART I FILIPPINERNA 
I NOVEMBER 2013?

Många människor på Filippinerna är inte beredda på 

naturens reaktioner. Vi ser just nu fler skyfall, tyfoner och 

jordskred – och det gör att fler riskerar att råka ut för en 

naturkatastrof.

 
VILKA DRABBAS AV NATURKATASTROFERNA 
PÅ FILIPPINERNA?

Ju fattigare man är desto sårbarare för katastrofer. De 

fattiga drabbas mer av katastroferna och dessutom kan 

politiker och näringslivets agerande öka deras sårbarhet 

ytterligare. Exempelvis skövlar många stora skogs- och 

gruvföretag på Filippinerna skogar och andra naturom-

råden. Det leder till att många fattiga människor tvingas 

flytta till låglänta områden nära floder och hav. Det i sin 

tur ökar risken för att drabbas hårdare av tsunamis, stormar 

och översvämningar. Så det är en kedja av händelser 

som gör fattiga mer sårbara.

 
GÅR DET ATT FÖRHINDRA FRAMTIDA 
KATASTROFER?

Vi kan inte förändra naturen, utan vi måste anpassa oss 

till den och istället vara inställda på att lindra effekterna 

av katastrofer. Naturen lever mitt ibland oss, och vi i den. 

Även om ett kokosträd är starkt så kommer det alltid 

finnas stormar som kan klyva trädet mitt itu.

 
VAD KAN MINSKA MÄNNISKORS SÅRBARHET?

Det handlar om att börja prioritera jordbruket igen – inte 

minst i utvecklingsbiståndet. Fler människor behöver 

utbildas i hur man odlar grödor som kan stå emot 

stormar och översvämningar. Fler bönder behöver 

förmås att odla många olika grödor som gör dem mindre 

sårbara för missväxt.

 
VAD BORDE POLITIKER OCH ANDRA 
BESLUTSFATTARE GÖRA FÖR ATT MINSKA 
MÄNNISKORS SÅRBARHET?

Det krävs mod från politiker att våga bryta vänskapsband 

med klaner och andra grupperingar. Det krävs mod 

att tänka mer långsiktigt än till nästa mandatperiod. 

Det civila samhället måste ställa krav på sina nationella 

regeringar och lokala beslutsfattare. Det är på det lokala 

planet den stora förändringen måste äga rum. Det krävs 

mod att tänka hållbart.
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Land: Sårbarhetsindex: Ranking:

 

Mozambique 14,5 129

Central African Republic 14,1 128

Guinea 14,0 127

Uganda 14,0 126

Haiti 13,9 125

Ethiopia 13,5 124

Madagascar 13,3 123

Pakistan 13,3 122

India 13,2 121

Kenya 13,2 120

Morocco 13,2 119

Yemen 13,1 118

Malawi 13,0 117

Rwanda 13,0 116

Guatemala 12,9 115

Lesotho 12,9 114

Zambia 12,8 113

Niger 12,8 112

Zimbabwe 12,8 111

Nepal 12,8 110

Sierra Leone 12,7 109

Cote d’Ivoire 12,7 108

Angola 12,7 107

Chad 12,6 106

Tanzania 12,5 105

Togo 12,5 104

Lao PDR 12,4 103

Nigeria 12,4 102

Namibia 12,4 101

Liberia 12,3 100

Benin 12,2 99

Bangladesh 12,1 98

Cameroon 12,0 97

Nicaragua 12,0 96

Costa Rica 11,9 95

Congo 11,8 94

Honduras 11,8 93

Ghana 11,7 92

Guinea-Bissau 11,7 91

Dominican Republic 11,4 90

Bhutan 11,4 89

Venezuela 11,3 88

Kyrgyzstan 11,3 87

Bolivia 11,2 86

Ecuador 11,1 85

Tajikistan 11,1 84

El Salvador 11,0 83

Djibouti 11,0 82

Colombia 11,0 81

Burkina Faso 10,9 80

China 10,9 79

Albania 10,9 78

Senegal 10,9 77

Viet Nam 10,7 76

Thailand 10,6 75

Swaziland 10,5 74

Philippines 10,4 73

Turkey 10,4 72

Peru 10,4 71

Syrian Arab Republic 10,4 70

Cambodia 10,3 69

Mauritania 10,3 68

Lebanon 10,3 67

Mexico 10,2 66

Indonesia 10,2 65

Sao Tome and Principe 10,1 64

Gabon 10,0 63

Sri Lanka 9,9 62

Armenia 9,8 61

Panama 9,6 60

Uzbekistan 9,5 59

Brazil 9,4 58

Hela listan över länders sårbarhet

BILAGA:
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Azerbaijan 9,3 57

Argentina 9,3 56

Romania 9,3 55

Georgia 9,2 54

FYR Macedonia 9,2 53

Cyprus 9,2 52

Croatia 9,0 51

Bosnia & Herzegovina 9,0 50

Jamaica 8,8 49

Serbia 8,7 48

Chile 8,7 47

Jordan 8,7 46

Ukraine 8,6 45

Greece 8,6 44

Portugal 8,5 43

Moldova (Republic of) 8,5 42

Egypt 8,5 41

Bulgaria 8,3 40

Spain 8,2 39

Mauritius 8,1 38

Republic of Korea 8,1 37

Trinidad and Tobago 8,1 36

Uruguay 8,0 35

Australia 8,0 34

Mongolia 8,0 33

Suriname 7,9 32

Italy 7,9 31

Guyana 7,9 30

United States 7,8 29

Slovenia 7,8 28

Montenegro 7,7 27

Kazakhstan 7,5 26

Poland 7,4 25

Israel 7,1 24

France 6,9 23

United Kingdom 6,8 22

Canada 6,5 21

Austria 6,5 20

Czech Republic 6,4 19

Switzerland 6,2 18

Ireland 6,2 17

Germany 6,1 16

Malta 6,1 15

Belarus 5,9 14

Latvia 5,7 13

Lithuania 5,7 12

Iceland 5,5 11

Estonia 5,5 10

Hungary 5,3 9

Luxembourg 5,2 8

Slovakia 5,1 7

Denmark 5,1 6

Norway 4,9 5

Belgium 4,8 4

Sweden 4,6 3

Netherlands 4,4 2

Finland 3,8 1

Land: Sårbarhetsindex: Ranking:
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Tillsammans hittar människor nya vägar ur fattigdomen och blir en stark röst i samhället. 

Därför hjälper We Effect människor att gå samman och skaffa sig nya kunskaper. Resultatet blir att 

fler får ökade inkomster, mat på bordet och värdiga bostäder – och kan ta sig ur fattigdomen.

Vi-effekten? När människor tillsammans hjälper sig själva. Med lite hjälp från dig.
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