
Bild 1 - FAO

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO leder FN:s och det internationella 
samfundets ansträngningar att nå målet: en värld utan hunger. Organisationen verkar 
både i samråd med utvecklingsländer och med industrialiserade länder och fungerar 
som ett neutralt forum där nationer kan mötas för att förhandla fram avtal eller 
diskutera policy. FAO är även en källa till kunskap samt information och lägger ned 
kontinuerligt arbete på kunskapsöverföring till och i sina 192 medlemsländer, 
inklusive EU som egen medlem.

Den ekonomiska och sociala avdelningen är FAO:s ”think tank” och arbetar direkt 
med medlemsländerna för att minska hungern och öka den ekonomiska tillväxten 
genom landsbygdsutveckling. Genom att FAO tillhandahåller information och expertis 
till regeringar inom bl.a. ekonomi, näringslära och statistik kan dessa ta bättre beslut 
om jordbruk och jordbrukshandel
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Bild 2 - Det internationella naturfiberåret

FN:s generalförsamling utropar 2009 till det internationella naturfiberåret. Genom att 
effektivisera och utveckla en viktig del av jordbrukssektorn, som ger arbete åt 
miljontals människor i världens fattigaste länder kommer det att bidra till att uppnå 
millenniemålen. 

Miljontals människor runt om i världen är beroende av tillverkning och förädling av 
naturfiber för sitt levebröd – bland dem många i de allra fattigaste länderna. 
Naturfiber bidrar till att säkra tillgången till mat och till ekonomisk utveckling för 
dessa jordbrukare. 

Det internationella naturfiberåret ska höja konsumenternas medvetenhet kring 
naturfiber och höja efterfrågan på naturfiberprodukter. Det skall stärka försörjningen 
för de bönder som producerar dem och öka intäkterna för exportländer. Samtidigt ger 
användandningen av naturfiber positiva miljöeffekter. 

Det finns många olika typer av naturfiber – bland annat bomull, ylle, jute, lin, silke, 
sisal och kokosnötsfiber. Vissa utvinns från växter, andra från djur. De används såväl 
till klädesplagg som andra konsumtionsvaror och inom industrin. Nästan varje land på 
jorden tillverkar någon typ av naturfiber. 
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Bild 3 – Kronisk undernäring och hunger

Sjuttiofem (75) procent av jordens fattigaste och hungrande – totalt 854 miljoner 
människor, eller 1/6 av världens befolkning - på landsbygden och är beroende av 
jordbruket för sitt levebröd. Det är därför oerhört viktigt att sprida kunskap bland 
givarländer och beslutsfattare om frågor som är kopplade till jordbruk, mat och 
näringsintag samt genom att få till stånd ett politiskt åtagande i kampen mot 
hungern. På grund av den centrala roll som jordbruket har som ekonomisk och social 
bas i flertalet låginkomstländer är jorbruksproduktionen, där ibland 
textilproduktionen, oerhört viktig källa till inkomst för fattiga.
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Bild 4 – Internationell handel

Internationell handel gör det möjligt för länder att få tillgång till säker och 
näringsriktig mat, genom positiva effekter på ekonomisk utveckling och 
arbetstillfällen. Export inkomster från jordbruksvaror kan göra stor skillnad i 
utvecklingsländer genom att trygga tillgången till mat.
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Bild 5 – Produktion 

Produktion i olika länder. 
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Bild 6 – Bomullens dominans i utvecklingsländer

43 utvecklingsländer är beroende av endast en vara. De flesta av dessa länder ligger 
söder om Sahara eller i Latin Amerika och Karibien och merparten av de länderna 
lider av utbredd fattigdom. I industrialiserade länder är det mycket lättare att byta ut 
bomull mot en annan gröda än vad det är i exempelvis Sahelregionen, som lämpar sig 
sämre för de föesta andra grödor. 

Subventionerna i USA har inte lett till skydd för småskaliga bomullsproducenter utan 
de har absorberats av större odlare. Mellan 1987 till 1997 sjönk antalet 
bomullsproducenter med 27 procent medan antalet odlare med en areal som 
överstiger 1000 tunnland tredubblades. Detta går att jämföra med Väst- och 
Centralafrika där vart jordbruk i genomsnitt har 7 tunnland. Subventionerna på 
bomull i USA har hjälpt några få tusen personer över fattigdomssträcket medan 
subventionerna bidragit till att öka fattigdomen för miljontals människor i Afrika 

Fattigdomen sjönk med 16 procent då textilieproduktionen växte med 175 procent 
under mitten av 1990-talet. Det går alltså tydligt att se en koppling mellan 
textilproduktionens positiva effekter på fattigdomsbekämpning.
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Bild 7 – Export av textilier

Export av textilier. Tabellen visar att textiliexporten gått ner i många länder som 
behöver den inkomsten. Samtidigt som tex. USA har ökat sin export.  
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Bild 8 – Bomullsproduktion i Afrika 

Afrika och dess bomullsproduktion är ett bra exempel på subventionernas effekter 
på inhemsk produktion. Produktionskostnader för bomull i Väst- och Centralafrika är 
bland de lägsta i världen. Afrikanska producenter skulle vara mycket 
konkurrenskraftiga i förhållande till producenter i industrialiserade länder om inte 
bommullsmarknaden stördes av subventioner. Afrikanska producenter frågar inte 
efter särskild behandling - de vill bara ha rättvis behandling som är i 
överensstämmelse med Världshandelsorganisationen, WTOs grundprinciper. 

FAOs rapport, The State of Agricultural Commodity Markets från 2006 visar att 
produktionskostnaderna i USA är tre gånger högre än i Väst- och Centralafrika. Men 
bomullsproducenter i USA tjänar 4 miljarder dollar varje år i direkta subventioner och 
stöd. Det är mer än Burkina Fasos hela BNP där 2 miljoner människor är beroende av 
bomullsodling. 
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Bild 9 – Bomullsexportens roll

Länder i Sahelregionen har visat att snabb ökning av bomullsexport har lett till bättre 
levnadsförhållanden. Expansionen av bomullsodling har varit gynnsam för regionen 
genom att öka levnadsstandarden hos 10 miljoner människor som lever under 1 
dollar om dagen. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO har expansionen av 
bomullsodling lett till hälsoförbättringar i de länder i Afrika som odlar bomull. 
Eftersom bomull är huvudkällan till kontantinkomster i Sahelregionen har detta 
fungerat som en katalysator med gynnsam inverkan även utanför bomullsbältet. 

Bomull är en mindre komponent av industrialiserade länders ekonomi däremot spelar 
bomull en stor roll i västra och centrala Afrika där bomull odlas i de flesta länder. I 
Benin, Burkina Faso, Tchad, Mali och Togo står bumull för 5 till 10 procent av BNP. 
Bomull står för över en tredjedel av den totala exporten och över 60 procent av 
jordbruksexportens inkomster. Den ekonomiska aktiviteten är m.a.o. höggradigt 
beroende av exportinkomster från bomull. 
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Bild 10 – Subventioner 

Men denna process som uppnåtts över fler årtionden har kommit att bli hotad av de 
sjunkande världsmarknadspriserna vilket 2001/02 nådde de lägsta priserna på 30 år. Detta 
hastiga fall berodde delvis på konkurrensen från syntetiska fibrer, trög tillväxt i 
världsekonomin samt goda väderförhållanden, vilket ledde till rekordstor avkastning. Men 
framförallt förvärrades prisfallet av subventioner på bomull. Eftersom Väst- och Centralafrika 
exporterar större delen av sin bomullsproduktion minskade deras exportinkomster kraftigt.

Under 2001/02 uppgick subventionerna till 6 miljarder dollar till bomullsproducenterna i 
USA, Kina, Grekland och Spanien vilket är det sammanlagda värdet av bomullsexporten i 
världen. Här är det tydligt att massiva subventioner stimulerade produktionen i dessa fyra 
länderna och ledde till lägre världsmarknadspriser. Som ett resultat gick exportinkomsterna i 
Central- och Västafrika ned med 250 miljoner dollar under 2001/02 och de senaste 5 åren 
har förlusten årligen varit 200 miljoner dollar. FAO beräknar att kollapsen av 
världsmarknadspriserna har kostat åtta västafrikanska länder ungefär 200 miljoner dollar 
varje år i förlorade exportinkomster.

Kina är den största producenten och konsumenten av bomull. Kinas subventioner till 
bomullssektorn var nästan 1,2 miljarder dollar 2001/02, men subventionerna minskade 
följande år då Kina blev medlem i WTO. Under de senaste två årtiondena har lagren i Kina 
varierat stort, Kina har varit nettoimportör vissa år och nettoexportör andra år. När importen 
från Kina är stor som under 1980/81, 1994/95 and 2003/04, steg priset på bomull. Men då 
Kina blev nettoexportör, 1985/86 och 1999/00, föll priserna markant. Kinas handelsbalans 
har stor inverkan på världsmarknadspriset då det är svårt att förutspå om Kina kommer att 
öka eller sänka sina bomullslager. 
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Bild 11 – Vatten

Brist på vatten påverkar alla sociala och ekonomiska sektorer. I takt med att befolkningen ökar och 
utvecklingen går framåt kräver städer, jordbruket och industrier ökad tillgång till vatten. Trycket på 
tillgången till vatten intensifieras och leder till spänningar, konflikter mellan användare och orimligt 
tryck på miljön. Den ökade påfrestningen på våra färskvattenresurser ökar i takt med den ständigt 
ökande efterfrågan och ökningen av föroreningar världen över.  
Även om vattenbrist är av lokal natur är vattenkrisen en kris med globala dimensioner. Under det 
senaste århundrandet har befolkningen i världen tredubblats och vattenanvändningen har ökat mer än 
dubbelt så mycket. Idag är 2,8 miljarder människor berörda av vattenbrist och antalet berörda 
regioner som drabbas ökar. År 2025 kommer två tredjedelar av världens befolkning leva i länder som 
påverkas av brist på vatten. Situationen kommer att förvärras då växande städer ökar trycket på lokala 
vattentillgångar. Den världsomspännande krisen beror inte på en enda orsak med utbredd verkan –
utan härrör snarare från ett ökat antal lokala incidenter av liknande karaktär runt om i världen. 

För att föda en växande befolkning måste vattenresurserna användas mer effektivt, något som är fullt 
möjligt med rätt kunskap. Bevattning av mindre områden kan ersätta ineffektiv produktion på större 
områden, men fel- och överutnyttjande av vatten kan ställa till med stora skador. Uttorkning av 
angränsande landområden, rubbad salthalt i marken och obalans i ekosystem är bara några av de 
problem som felanvänd bevattning kan ge upphov till. Ett förödande exempel är Aralsjön, vars tillflöde 
från floder minskat kraftigt till följd av att flodvattnet använts för bevattning av bomullsfälten och för 
att bygga upp vattenreservoarer. Resultatet blev att fisket i Aralsjön slogs ut och att koncentrationen 
av salter och gifter i sjön ökade, vilket gjorde vattnet obrukbart för lokalbefolkningen, som blev 
miljöflyktingar. En annan risk med bevattningsprojekt är att småbönder missgynnas genom att 
satsningarna görs på mer storskaliga projekt.
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Bild 15, 16 - Bekämpningsmedel

Ett annat problem som är stort inom jordbruksproduktionen är föråldrade och oanvända bekämpningsmedel. Det är ett fortsatt 
stort hot mot människor och miljön i östra Europa, Afrika, Asien, Mellanöstern och Latin Amerika. Sedan 1994 har FAOs
Programme on the Prevention and Disposal of Obsolete Pesticides, varnat för existensen av och faran med gamla lager av 
bekämpningsmedel. 

Till exempel beräknar man att Ukraina har omkring 19 500 ton gammalt bekämpningsmedel, Makedonien 10 000 ton, Polen 15 
000 ton och Moldavien 6 600 ton. I 53 afrikanska länder är mängden föråldrade lager ungefär 50 000 ton. 

Föråldrat bekämpningsmedel finns kvar från kampanjer för pestkontroller. Lagren har även stigit då en rad kemiska produkter 
har blivit förbjudna på grund av hälso- och miljöskäl och inte forslats bort. Kvarblivna lager förorenar miljön och utsätter 
människor för stora hälsorisker. 
De som är värst drabbade är fattiga landsbyggdssamhällen som oftast inte ens är medvetna om giftet som finns i mark och 
vatten och som de dagligen utsätts för. Många bekämpningsmedel som är förbjudna i industrialiserade länder används i 
utvecklingsländer. Alldeles för ofta säljs bekämpningsmedel till bönder som inte har redskap  eller kunskap för att använda dem 
på rätt sätt vilket resulterar i att många skadar sig och avlider. Sanering av bekämpningsmedel är kostsamt och är därför inget 
alternativ i många utvecklingsländer.

Konventionell bomullsproduktion är beroende av kemiska bekämpningsmedel för att kontrollera skadeinsekter och andra 
växtsjukdomar. Bomullsproduktion står för användningen av ungefär 25 procent av alla bekämpningsmedel inom jordbruket 
runt om i världen. Ett alternativ till kemiska bekämpningsmedel är genmodifierad bomull som innehåller en gen från Bacterium
Bacillus thuringiensis (Bt) vilket gör bomullsplantan resistent mot vissa skadeinsekter. 1996 började man att odla genmodifierat 
bomull i Australien, Mexiko och USA och det har sedan dess introducerats i sex andra länder, Argentina, Kina, Colombia, Indien, 
Indonesien och Syd Afrika. 

I Kina odlar 4 miljoner småbönder genmodifierad bomull (Bt cotton) som är resistent mot skadeinsekter på omkring 30 procent 
av bomullsarealen. Avkastningen från insektsresistent bomull är ungefär 20 procent högre än de konventionella varianterna och
användningen av bekämpningsmedel har reducerats till ungefär 78 000 ton vilket är en fjärdedel av den totala mängden 
bekämpningsmedel som används i Kina. Kinesiska bomullsproducenter som odlar genmodifierad bomull rapporteras drabbas 
mindre av förgiftning av bekämpningsmedel i jämförelse med de som odlar konventionellt. Användningen av genmodifierad 
bomull har visat sig särskilt gynnsam i förhindrandet av skadeinsekter, vilket sker inom ramen för FAO:s program för 
begränsning av kemikaliska bekämpningsmedel. 
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Bild 13 - GMOs

FAO ser stor potential och samtidigt komplikationer med genmodifierade organismer. Det är 
viktigt att man går försiktigt fram med full förståelse för alla involverade faktorer. Framförallt 
måste vi granska genmodifierade organismer i förhållande till dessas inverkan på miljön, 
tryggad tillgång till mat, fattigdom, biosäkerhet och hållbart jordbruk. På internationell nivå 
behandlar har FAO och WHO, som gemensamt ansvarar för Codex Alimentarius, det 
regelverk som reglerar all produktion och försäljning  av livsmedel, genom en teknisk 
kommitté även genmodifierade organismer.

Enbart sju utvecklingsländer odlar kommersiellt genmodifierade grödor och med undantag 
från Argentina och Kina sker detta på en begränsad areal, totalt mindre än 100 000 ha. De 
dominerande GMO-grödorna är sojabönor och bomull. Endast i Kina har lokalt utvecklad 
genmodifierad bomull kommersialiserats. Andra länder erhåller genetiska konstruktioner 
eller varianter från industrialiserade länder.

Genmodifierade organismer har lett till ökad produktion av vissa grödor. Men vi ser att 
utvecklingen av ny teknologi bara undantagsvis inriktats på de utmaningar 
jordbruksproduktionen i utvecklingsländer står inför. Enbart ett fåtal av GMO-grödorna är 
relevanta för produktionen i länder i Syd. Inte heller i industrialiserade länder har 
utvecklingen av GMO-produkter skett med fokus inriktat på de eventuella fördelarna för 
konsumenterna och denna osäkerhet har begränsat införandet av genmodifierade 
organismer. Genetisk modifiering är inte bra i sig själv utan är ett redskap i en vidare 
forskningsagenda där offentlig och privat vetenskap kan balansera varandra. De flest 
landvinningar som gjorts har uppnåtts via traditionell utveckling av grödor snarare än genom 
utveckling av genmodifierade organismer.
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Bild 14  - Barnarbete

Barn som arbetar inom jordbrukssektorn riskerar att exponeras för giftiga 
bekämpningsmedel, damm och sjukdomar.  Jordbruket står för 70 procent av allt barnarbete. 
132 miljoner barn i åldern 5 till 14 år tvingas varje dag arbeta i jordbruket, ofta under 
ohälsosamma och farliga förhållanden. Textilieproduktion är inget undantag.

De flesta arbetande barn finns på odlingar och plantager, inte i fabriker och många arbetar 
under riskabla förhållanden. De får ofta arbeta långa dagar, använda vassa och farliga verktyg 
utvecklade för vuxna och bära för tunga bördor för sina outvecklade kroppar. Att exponeras 
för giftiga bekämpningsmedel och andra kemikalier, bära tunga bördor och arbeta långa 
timmar kan orsaka livslånga skador på barns tillväxt och utveckling. Oftast fångas också 
barnarbetarnas barn i fattigdom, och den onda cirkeln fortsätter.

De flesta studier visar samma bakomliggande orsak till barnarbete: fattigdom. Barn tvingas 
att arbeta både för sin egen och för sin familjs överlevnad. Fattigdom innebär också brist på 
utbildning, dålig sjukvård och begränsade möjligheter till alternativ sysselsättning. Allt detta 
bidrar ytterligare till problemet med barnarbete.

Den enda framgångsrika strategin för att få slut på barnarbetet är att minska fattigdomen i 
utvecklingsvärldens landsbygdsområden, erbjuda inkomstmöjligheter, ta itu med hälsofrågor 
och säkerhetsfrågor inom jordbruket, förbättra hanteringen av bekämpningsmedel och 
försäkra hållbar utveckling.
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