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Sammanfattning 
Denna uppsats är en delvis kvantitativ och delvis kvalitativ studie om de europeiska 

jordbrukssubventionerna och dess ekonomiska effekter på länder i Afrika söder om Sahara. 

Uppsatsen undersöker även maktstrukturerna kring detta och använder främst BNI som 

undersökningsmått. 

 

Syftet med denna studie är att jämföra Afrika söder om Sahara med EU med avseende på 

jordbrukssubventionerna, dess ekonomiska effekter, andel av bruttonationalinkomst (BNI) 

samt maktstrukturen kring detta. Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv och antar en 

deduktiv ansats. Amins teori om centrums fem monopol och världssystemperspektivet ligger 

till grund för analysen. 

 

Jämförelser mellan EU och Afrika söder om Sahara görs med avseende på BNI, BNI per 

capita, jordbrukets andel av BNI och jordbruksstöd. Detta sker i en egenkomponerad matris 

som sedan analyseras med utgångspunkt från Amins teori, centrums fem monopol. 

 

Författarna för en diskussion över de problem som belysts i bakgrunden och ger förslag på 

lösningar. 

 

Författarna nådde slutsatsen att det överskott som genereras med hjälp av EU:s jordbruksstöd 

dumpas i fattiga utvecklingsländer till priser långt under världsmarknadspriset, vilket 

konkurrerar ut de lokala jordbrukarna och sätter den inhemska marknaden i obalans. 

 

Det är ett gemensamt ansvar att samverka för att uppnå millenniemålen. 
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1. Inledning 
Denna uppsats tar upp EU:s jordbrukssubventioner som har blivit omdebatterade i många 

forum. Detta ämne är intressant på grund av de mångfasetterade aspekterna av frågan då 

miljö, ekonomi, politik och hälsa täcks i de globala utvecklingssammanhangen. 

 

1.1 Bakgrund 

Den europeiska unionen har en gemensam jordbrukspolitik som brukar benämnas CAP 

(Common Agricultural Policy), vilken härstammar från 1950-talet med syftet att säkra 

mattillgångar och välfärd i Europa. Europas strävan till att vara självförsörjande har sin grund 

till viss del i Kalla Kriget, som medförde en restriktiv världshandel. CAP skapades med 

motstridiga mål såsom att öka förtjänsten för bönderna och minska priserna för 

konsumenterna. Den underliggande förklaringen till detta var att göra bönderna nöjda för att 

undvika ett uppror som kunde störa framgången för den europeiska unionen, dock hade detta 

lite med policyn att göra. Resultatet blev ökad produktivitet, vilken möjliggjordes mycket tack 

vare teknisk utveckling och framställning av effektiva bekämpningsmedel.1 

 

En stor del av EU:s framgång med jordbruksproduktion och export av denna är tack vare 

CAP. Med garanterade höga och stabila stödpriser, tillsammans med restriktiva importpolicys, 

har CAP stimulerat jordbruksproduktionen och dämpat konsumtionstillväxten. Detta i sin tur 

har lett till ständiga överskott som med hjälp av subventionerna har exporterats till bland 

annat fattiga länder. Den eskalerade kostnaden för överskottsflyttande har lett till ett flertal 

budgetkriser i EU. EU har pressats från olika håll för att genomföra förändringar i CAP, detta 

har varit en stor bidragande faktor till införandet av ett flertal CAP-reformer.2 

 

EU:s jordbrukspolitik har genom tiderna lett till olika slags konsekvenser på både lokal och 

global nivå. Den största effekten av de stödjande subventionerna är en markant förändring av 

Europas handelsposition på världsmarknaden, från att ha varit en stor importör av 

jordbruksprodukter, till att ha blivit en viktig exportör.3 Producenter i länder utanför Europa 

som har en komparativ fördel inom jordbruksproduktionen kan förhindras från att sälja 

                                                 
1 Grant, Wyn. (1997), sid 6 
2 http://www.ers.usda.gov/Amberwaves/September04/Features/europeanunion.htm [020507, 13:40] 
3 Grant, Wyn. (1997), sid 25 
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produkter på den europeiska marknaden på grund av importrestriktioner, och möter 

konkurrens från EU-subventionerade exporter. Trots speciella avtal med vissa 

utvecklingsländer som del av Lomé-konventionerna, blir förlorarna i stora drag ofta relativt 

fattiga länder.4 

 

Kritik mot CAP, till följd av dess konsekvenser på global nivå, kommer från bland andra 

Oxfam International som arbetar för att minska fattigdom och skapa rättvisa i världen.5 Deras 

utredningar visar att EU spenderar mycket pengar på jordbrukssubventioner, närmare €28,2 

miljarder av en total jordbruksbudget på €45,6 miljarder spenderades år 2006. Mer än hälften 

av detta stöd går till 7 procent av de största bönderna, och de mindre bönderna får dela på det 

som blir kvar av stödet. Det blir tydligt att de som gynnas av dessa subventioner är de redan 

rika storbönderna. Dessa subventioner uppmuntrar till överproduktion av grödor med mera, 

vilket sätter stor press på naturens kapacitet och blir således en global fråga.6 

 

Oxfams Make Trade Fair-talesman Luis Morago menar att det faktum att de mesta 

subventionerna går till G8-länder, står emot de påståendena om CAP att subventioner ska 

stödja småbönder och jordbruksutveckling. Han anser att CAP:s subventioner fortsätter att 

uppmuntra överproduktion och dumping, och därmed skada fattiga bönder i 

utvecklingsländer.7 Enligt WTO anses dumping av en handelsvara ske om ett företag 

exporterar en produkt till ett lägre pris än vad den säljs för på hemmamarknaden.8 I vissa fall 

är dumping resultatet av att ett rikt land har bistått ett fattigt land med matbidrag, vilket sedan 

leder till att det blir mättnad på matmarknaden i det fattiga landet. Den internationella handeln 

kan snedvridas på grund av dessa bistånd, som i sin tur kan minska den inhemska 

jordbruksproduktionen och därmed förstöra fattiga bönders levebröd, samt tränga undan 

export från andra länder.9 

 

Jordbruket dominerar ekonomin i många länder i Afrika och runt 70 procent av Afrikas 

befolkning livnär sig på jordbruksproduktion. Detta är som mest tydligt i LDC:s (mindre 

utvecklade länder) i Afrika söder om Sahara, där jordbruket är centralt i ekonomin och står för 

majoriteten av exporten. När EU stödjer sina bönder med subventioner har dessa bönder 

                                                 
4 Grant, Wyn. (1997), sid 28 
5 http://www.oxfam.org/en/about/who/ [030507, 11:10] 
6 http://www.oxfam.org/en/news/pressreleases2006/pr060711_wto [240407, 12:10] 
7 ibid 
8 http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm [030507, 11:40] 
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möjlighet att exportera jordbruksprodukterna billigt till de fattiga länderna och konkurrera ut 

deras inhemska produktion. Dessutom möter de fattiga länderna handelshinder vid export till 

EU, där tullar och avgifter förstör deras konkurrenskraft. Denna dumping skadar de redan 

fattiga ländernas ekonomi.10 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra Afrika söder om Sahara med EU med avseende på 

jordbrukssubventionerna, dess ekonomiska effekter, andel av bruttonationalinkomst (BNI) 

samt maktstrukturen kring detta. 

 

1.3 Frågeställning 

Sker handel av jordbruksprodukter mellan EU och Afrika söder om Sahara på lika villkor? 

 

1.4 Avgränsningar 

På grund av brist på tid och ekonomiska resurser sker vissa avgränsningar av studieobjektet. 

Studien kommer att ske inom tidsperioden april-juni 2007. Avgränsningar sker även till att 

endast beakta EU:s jordbrukssubventioner och därmed inte den totala jordbruksbudgeten. 

Antal länder i jämförelsen med EU begränsas till Afrika söder om Sahara. De data och 

nyckeltal som väljs till jämförelsen avgränsas till främst BNI i olika former samt storlek på 

jordbrukssubventionen. Begränsad tillgång till aktuell data medför att empirin hämtas från 

rapporter gjorda 2004-2005. 

 

1.5 Tidigare studier 

Diverse Oxfam- och UNDP-rapporter har legat till grund för författarnas förförståelse och 

intresse för ämnet. Dessa har varit en viktig inspirationskälla och fått upp författarnas ögon 

för de problem som finns inom ämnet.  

 

                                                                                                                                                         
9 http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/trade/downloads/bp71_food_aid.pdf [030507, 14:20] 
10 Africa and the Doha round – fighting to keep development alive. Oxfam briefing paper 80 
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1.6 Disposition 

Uppsatsens disposition är som följer: En kort beskrivning av problembakgrunden, syftet, 

frågeställningen och avgränsningarna behandlas i inledningen till studien. Detta följs av det 

tillvägagångssätt som författarna anser lämpligt för studiens karaktär. För att skapa en 

teoretisk referensram beskrivs den valda teorin kort för att visa vald infallsvinkel på 

undersökningen. Därefter presenteras den empiri, vilken författarna utgår från i presentation 

av undersökningens resultat och analys av dessa, som följer empirin. Uppsatsen avslutas med 

en diskussion, en presentation av de slutsatser författarna kommit fram till och en kritisk 

granskning av studien. 
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2. Metod 

2.1 Metodiskt angreppssätt 

Kvalitativa och kvantitativa ansatser handlar om två olika sätt att nå kunskap på, dock 

värderas de lika, och dessa två ansatser kan kombineras i en och samma forskningsstudie.11 

En kvalitativ ansats beskrivs vanligen som tolkningsinriktad där tyngdpunkten ligger på 

förståelse av den socialtkonstruerade verklighet såsom deltagarna själva väljer att tolka den. 

Det är alltså deltagarna själva som i en viss utsträckning styr den inriktning som den 

kvalitativa undersökningen får.12 

 

Denna undersökning är kvantitativ då författarna väljer att jämföra olika statistiska variabler 

för att kunna utvinna och se skillnader och likheter mellan EU:s och Afrikas 

jordbrukssituation. BNI som mått är en central del av undersökningen och används på olika 

sätt för att förklara maktstrukturer och handelsvillkor. Det kommer inte att ske några 

enkätundersökningar utan uppsatsen kommer främst att koncentreras till datastudier. Dock 

strävar författarna efter att se djup snarare än bredd, vilket är mer typiskt för kvalitativa 

studier. Därför väljer författarna en hybrid av kvantitativa och kvalitativa aspekter för denna 

studie och antar en deduktiv ansats med utgångspunkt från teorikapitlet. 

 

2.2 Vetenskapssyn 

I den akademiska vetenskapen hittas två motsägande forskningshävder, positivismen och 

hermeneutiken. Ett positivistiskt perspektiv medför att forskaren eftersträvar att hitta det 

generella i det specifika och utifrån detta utveckla generella teorier och teoretiska 

resonemang.13 

 

Inom hermeneutiken tolkar forskaren olika fenomen i strävan att nå en djupare och ökad 

förståelse. Hermeneutikerna anser att det är ytterst viktigt att sätta sig in i de olika specifika 

förhållandena för att på så sätt förstå helheten.14 

 

                                                 
11 Johannessen, Asbjorn. & Tufte, Per Arne. (2003), sid 67 ff 
12 Bryman, Alan. (2002), sid 250 
13 Andersson, Sten. (1979), sid 39 ff 
14 ibid, sid 31-41 
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Relationen mellan positivism och hermeneutik är en bipolär sådan, det vill säga att 

positivismen utesluter hermeneutiken och tvärtom, däremot respekterar de olika sidorna 

varandra. Att tänka i positivistiska banor kan förenklat förklaras som att forskaren tänker i 

antingen/eller termer, medan hermeneutiken innefattar möjligheten att tillämpa ”både – och” 

eller ”varken – eller” relationer och söka svaret varför och inte bara hur.15 Författarna utgår 

ifrån ett hermeneutiskt perspektiv i denna studie.  

 

2.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet utgör viktiga komponenter i en studie. Då mätning inte är det främsta 

intresset för kvalitativt inriktad forskning blir frågan om validitet och reliabilitet svårare att 

tillämpa. Dock blir den kvantitativa aspekten av studien lämplig för detta. Validitet riktas mot 

huruvida forskaren observerar eller mäter det som avsatts att göras. Reliabilitet syftar till olika 

mätningarnas tillförlitlighet. Dessa två begrepp kan delas in i externa respektive interna 

områden. 16 

 

2.3.1 Extern reliabilitet 
Extern reliabilitet behandlar de aspekter som avgör om en undersökning kan upprepas eller ej. 

Kan undersökningen uppvisa liknande resultat vid andra tillfällen ökar detta den externa 

reliabiliteten.17 Författarna anser att liknande, dock mer omfattade, resultat kan uppkomma 

vid studier kring handelsrelationen mellan Afrika söder om Sahara och EU.18 

 

2.3.2 Intern reliabilitet 
Intern reliabilitet syftar till överenskommelse. Om forskarna som behandlar ett och samma 

ämne är överens, beträffande hur de ska tolka vad de ser och hör, kan den interna reliabiliteten 

anses vara hög.19 

 

2.3.3 Intern validitet 
En hög intern validitet upplevs när det finns god överenskommelse mellan de olika 

observationer och mätningar som forskarna gör och de teoretiska resonemang som forskarna 

                                                 
15 Ramírez, José Luis. (1993), sid 5 
16 Bryman, Alan. (2002), sid 257 ff 
17 ibid, sid 257 ff  
18 Se UNDP Human Development Report, 2005. 
19 Bryman, Alan. (2002), sid 257 ff 



 10

utvecklar. Frågan om forskarna mäter det avsedda fenomenet går under denna del.20 

Författarna anser att den interna validiteten kan ifrågasättas eftersom tidsbegränsningar och 

resursbrist har lett till att avgränsningar har behövt göras. 

 
2.3.4 Extern validitet 
Extern validitet behandlar i vilken utsträckning de olika resultat som uppnås kan generaliseras 

till andra liknande områden och situationer. Detta begrepp kan utgöra problem för kvalitativa 

studier på grund av tendensen att utgå från fallstudier och använda begränsade urval.21 

Eftersom denna studie utgår från statistik om EU och Afrika söder om Sahara, är resultaten 

geografiskt omfattande, och därmed kan de till viss mån användas i liknande studier. 

 

Vare sig ett forskningsprojekt utgår från kvalitativa eller kvantitativa ansatser önskar 

forskaren att dra slutsatser utöver de uppgifter som samlats in och generalisera runt dessa till 

andra områden. Begreppet generaliserbarhet är relativt begränsat till kvantitativa ansatser.  

Vid kvalitativa förespråkas istället överförbarhet av kunskap. Överförbarhet går ut på att 

tolkningar, förklaringar, mekanismer och begrepp som utvecklas kan appliceras i andra 

sammanhang.22 Den avgörande frågan blir således inte huruvida de olika resultaten kan 

generaliseras till ett vidare sammanhang, utan snarare hur passande de teoretiska påståendena 

är som författarna kan utvinna ifrån resultaten.23 

 

                                                 
20 Bryman, A. (2002), sid 257 ff  
21 ibid, sid 257 ff 
22 Johannessen, Asbjorn. & Tufte, Per Arne. (2003), sid 125 
23 Bryman, A. (2002), sid 68 
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3. Teori 

3.1 The World-System Perspective 

Immanuel Wallerstein är en av dem som formade världssystemperspektivet, vilken hade sin 

grogrund i den kritik som framfördes mot moderniseringsteorin och beroende skolan. Kritiken 

låg bland annat mot den bipolära uppdelningen av rika och fattiga, kärnan och periferin som 

gjordes av världen. Där den rika kärnan, eller centrum, låg i fokus och de fattiga och mindre 

utvecklade länderna hamnade i periferin. Teorierna klarade dock inte av att förklara de 

nyindustrialiserade (Japan, Taiwan, Sydkorea, Hongkong och Singapore) länderna som 

klättrade upp ur periferin, men ändå inte hörde hemma i centrum. Världssystemsperspektivet 

formades till en trimodal struktur med centrum, semiperiferin och periferin, vilka förklarade 

de nyindustrialiserade ländernas utveckling. Perspektivet tillåter länder att växla mellan de 

olika tillstånden och har fokus på världsekonomin. Makten ligger i centrum som också 

tillskansar sig resurser från periferin.24  

3.2 Centrums fem monopol 

Enligt Samir Amin stöds den ojämna kampen, mellan de rika länderna i centrum och de 

fattiga länderna i periferin, av centrums fem monopol. Utan dessa skulle makten vara mer 

balanserad mellan de fattiga och de rika.25 

 

3.2.1 Teknologiskt monopol 
De teknologiska övertagen centrum upplever har sin grund i en rik stat. Ett teknologiskt 

monopol är kostsamt och kräver stora resurser, ofta militära utgifter, utan vilka övertaget hade 

varit obefintligt. Teknologin genererar även nya resurser, vilka kan användas för att förbättra 

och säkra monopolets ställning.26 

 

3.2.2 Finansiellt monopol 
Detta övertag innebär kontroll över de internationella finansmarknaderna. Centrum sätter 

reglerna och Amin menar att de regler som styr fri rörlighet av finanskapitalet har kollapsat. 

Synen på pengar som en handelsvara är en ovetenskaplig teori enligt Amin. Valutorna agerar 

                                                 
24 So, Alvin. (1990), sid 169 ff 
25 Amin, Samir. (1997), sid 17 
26 ibid, sid 17 
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på finansmarknaderna och tanken är att de ska flyta fritt. De rikas valutor bestämmer 

anpassningen av olika strukturer i fattiga länder och dollarn har blivit en universell valuta. 

USA:s underskott har finansierats med hjälp av lån, vilket resten av världen fått acceptera. De 

globala finanserna bör betraktas som ytterst sårbara och långt från effektiva.27 

 

3.2.3 Monopol av naturresurser 
Centrum tar kontroll över planetens olika naturtillgångar och får därmed monopol. Trots att 

centrum är medveten om de faror som oförsiktig exploatering innebär för miljön, innehas 

monopolet genom kortsiktigt tänkande, och kapitalismen anses inte kunna hantera följderna 

av detta beteende. Enligt Amin blir de rika i centrum således rikare och den påstådda 

miljömedvetenheten leder till förmynderi, där andra fattiga länder inte får tillåtelse att agera 

lika oansvarigt som centrum har gjort.28 

 

3.2.4 Media och Kommunikationsmonopol 
Monopolet över media, och vilket perspektiv som ska visas, är något som leder till kulturell 

likriktning. Detta gynnar politisk manipulation i olika former och media är ett starkt medel att 

besitta för att behålla makt. Enligt Amin är expansionen av mediamarknaden en av 

anledningarna till den demokratiska praktikens förfall i Väst.29 

 

3.2.5 Monopol över massförstörelsevapen 
Detta innehas till största delen av USA idag såsom det gjorde 1945 efter andra världskriget. 

Även om andra länder har tillgång till kärnvapen utgörs monopolet av USA. Amin menar att 

kärnvapens okontrollerade spridning är det enda som kan ta bort USA:s kärnvapenhegemoni, 

även om detta sätt troligen skulle få andra negativa konsekvenser.30 

 

Dessa monopol utgör grunden, vilken centrums makt och värdelag vilar på. Värdelagen är det 

uttryck som sammanfattar förhållanden och inte någon objektiv ekonomisk rationalitet. En 

hierarki över inkomstfördelningen uppstår, vilken är ojämnt fördelad mellan centrum och 

periferin. De olika länderna i periferin får rollen som underleverantörer och centrum är de 

som tar vinsterna.31 

                                                 
27 Amin, Samir. (1997), sid 17 
28 ibid, sid 17 
29 ibid, sid 17 
30 ibid, sid 18 
31 ibid, sid 18 



 13

4. Empiri 
Under denna del presenteras de data som insamlats, vilka författarna utgår ifrån i den följande 

analysen. Nedan presenteras kort EU:s BNI i relation till jordbruksstödet och länderna i 

Afrika söder om Sahara i matrisform. 

 

4.1 BNI och jordbruksstöd i EU och Afrika söder om Sahara  

Statistik från 

2004-2005 

BNI32 

US$ miljarder 

BNI/capita33 

US$ 

Andel jord-

bruk av BNI % 

Jordbruksstöd 

US$ miljarder 

EU 11770,4 31914 1,734 7135 

Afrika söder 

om Sahara 

436,5  745 30*36 - 

*Involverar dock ca 70% av befolkningen 

 

Ur matrisen ovan går att urskilja att EU:s bruttonationalinkomst (BNI) per person är 43 

gånger högre än motsvarande genomsnitt för Afrika söder om Sahara. Det går även att urskilja 

att den totala BNI för EU är 27 gånger högre än den totala BNI för Afrika söder om Sahara. 

Matrisen visar även att jordbrukets bidragande andel till BNI är cirka 1,7 procent för EU, 

medan Afrika söder om Saharas jordbruksandel är cirka 18 gånger högre. Samtidigt måste det 

tas i beaktande att jordbruket i Afrika söder om Sahara involverar cirka 70 procent av 

befolkningen, det vill säga människor som livnär sig på jordbruksproduktion och ofta är 

självförsörjande. EU:s jordbruksstöd benämns på olika sätt men syftar till samma sak, att 

subventionera de europeiska bönderna. Detta stöd uppgick till 71 miljarder dollar år 2005 och 

är indelat i olika underkategorier. Dessa är bland annat marknadsstöd, exportsubventioner, 

direkthjälp och landsbygdsutveckling.37 Motsvarande stöd i Afrika söder om Sahara är 

nästintill obefintligt, enligt författarnas efterforskningar. Jordbruksstödet, vilket CAP står för, 

                                                 
32 http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/Tables1.htm [100507, 11:45] 
33 http://www.finfacts.ie/biz10/globalworldincomepercapita.htm [100507, 11:20] 
34 http://www.ers.usda.gov/Briefing/EuropeanUnion/basicinfo.htm [100507, 12:30] 
35 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2007/l_077/l_07720070316sv08110814.pdf [150507, 10:00] 
36 Africa and the Doha round – fighting to keep development alive. Oxfam briefing paper 80 
37 Se bilaga 1. 
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utgör cirka 40 procent av EU:s totala budget, men andelen jordbruk av BNI är endast 1,7 

procent.38 

 

I EU lever 459,5 miljoner människor39 och i Afrika söder om Sahara lever uppskattningsvis 

689 miljoner människor40. Afrika söder om Sahara exporterar mindre än hälften av den 

mängd som Belgien exporterar, ett land med cirka 10 miljoner invånare. Många av länderna i 

Afrika söder om Sahara är beroende av ett begränsat antal varor, för vilka 

världsmarknadspriset har sjunkit drastiskt på den senaste tiden.41 Världshandeln får en mer 

och mer ökad betydelse för länders inkomstfördelning. Något som pekar på att 

fördelningstrender är av betydelse är det faktum att framgång och misslyckande i handel är 

ackumulerande. Detta innebär att exporter inte bara är en viktig inkomstkälla utan även ett 

medel för att finansiera importen av nya teknologier, vilka krävs för att generera tillväxt, 

produktivitet och sysselsättning. Detta i sin tur ökar den långsiktiga tillväxten.42 

 

EU meddelade i en pressrelease att exportstödet för jordbruket minskat från cirka 25 procent 

till 5,2 procent av exportvärdet, detta innebär i absoluta tal en minskning från cirka 10 

miljarder euro till 2,8 miljarder euro.43 

 

The Uruguay Round Agreement on Agriculture förhandlade, mestadels mellan USA och EU, 

fram tre olika typer av subventioner kring jordbruk. Dessa är Amber Box-, Blue Box- och 

Green Box-subventioner. Amber Box innefattar de subventioner som med stöd från WTO kan 

avskaffas utan vidare. EU och USA har tak på hur stora Amber Box-subventionerna får vara. 

Blue Box omfattar subventioner vilka bidrar till att bevara grönområden, detta innebär att låta 

områden vara öppna och inte brukas. Green Box innefattar subventioner vilka bedöms vara 

ickestörande för handel.44 

 

Bilden nedan visar hur EU prioriterar finanserna beträffande FN:s millenniemål, vilka avser 

utveckling, och detta i relation till handeln. FN:s utvecklingsmål nummer 8 avser en rättvis 

                                                 
38 UNDP Human Development Report 2005, sid 130 
39 http://europa.eu/abc/keyfigures/sizeandpopulation/howmany/index_sv.htm#chart3 [140507, 11:00] 
40 UNDP Human Development Report 2005, sid 117 
41 ibid 
42 ibid, sid 119 
43 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/622&format=HTML&aged=1&language 
=SW&guiLanguage=en [150507, 11:30] 
44 UNDP Human Development Report 2005, sid 133 
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världshandel, lättade skuldbördor för fattiga länder och biståndshöjning för dessa. Bilden visar 

även att EU:s handelshinder kostar utvecklingsländerna mer än vad de erhåller i bistånd.45 

 

 
Källa: UNDP Human Development Report 2003 fig. 8.6 

 

Utöver de orättvisa handelsvillkoren drabbas de fattiga länderna i Afrika söder om Sahara 

även av handelshinder i form av tullar när de ska exportera till EU. Desto mer förädlad en 

vara är, desto högre tull tas ut. Detta innebär att Afrika söder om Sahara saknar incitament till 

att vara något annat än råvaruexportör, vilket ger sämre inkomster och förutsättningar för 

utveckling.46 

 

                                                 
45 www.undp.se/print_article.asp?article_id=1770 [140507, 12:30] 
46 ibid 
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5. Resultat och analys 
Samir Amins teori, centrums fem monopol, ligger till grund för analysen av de resultat som 

undersökningen uppnått. Författarna utgår från perspektivet att EU är i centrum och Afrika 

söder om Sahara befinner sig i periferin, med motiveringen att EU tillskansat sig vinster på 

bland annat Afrikas bekostnad. 

 

Med utgångspunkt från centrums fem monopol anser författarna att EU:s makt främst 

kommer ifrån monopol över naturresurser och det teknologiska monopolet. Monopolet över 

naturresurserna sker främst genom EU:s tullar på förädlade varor ifrån bland annat länder i 

Afrika. Det teknologiska övertaget bibehålls bland annat genom att EU hämmar fattiga 

länders export, vilket förhindrar dessa att använda sig av exportintäkter för att finansiera 

import av ny teknologi. 

 

EU:s makt över de fattiga länderna i Afrika sker i viss mån finansiellt. EU subventionerar sitt 

jordbruk med cirka 492,22 miljarder kronor, medan den totala BNI för Afrika söder om 

Sahara uppgår till 3020,58 miljarder kronor. EU:s totala jordbruksstöd motsvarar därmed 

cirka 16,3 procent av Afrika söder om Saharas totala BNI. Detta anser författarna vara 

oproportionerligt med tanke på den fria handelspolitiken som EU tillsammans med resten av 

Västvärlden vill bedriva och förespråka, särskilt eftersom EU:s dumping blivit så 

omdebatterad. De ekonomiska effekterna av EU:s jordbrukssubventioner blir negativa för 

fattiga länder i Afrika söder om Sahara, där EU:s överskott dumpas, vilket konkurrerar ut de 

lokala bönderna. 

 

EU hävdar att de minskat subventionerna till jordbruket, dock visar CAP:s 

subventionsutveckling tydligt att de ökat. Detta beror på att subventionerna döpts om och 

delats in i fler underkategorier. Detta visar på tydlig makt från centrum då de med hjälp av 

byråkrati avfärdar kritiken som riktats mot dem. 

 

Få mäktiga storbönder bidrar till EU:s totala BNI med 1,7 procent, men erhåller mer än 

hälften av EU:s totala budget. I Afrika söder om Sahara lever cirka 70 procent av 

befolkningen av jordbruk och EU:s jordbruksstöd upp går som tidigare nämnt till 16,3 procent 

av hela Afrika söder om Saharas totala BNI.  
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6. Diskussion 
Den handelsmarginalisering som finns kan övergå till att bli en teknologimarginalisering, 

vilket påverkar både den globala inkomstdistributionen och det enskilda landets fattigdom. 

Med olika tullar och andra handelshinder på förädlade varor finns inte incitament för 

utvecklingsländer att investera i industri, eftersom råvaror har en större efterfrågan i 

utvecklade länder. 

 

Om utvecklade länder tar sitt ansvar både politiskt, ekonomiskt och humanitärt och undviker 

avsiktlig marginalisering av utvecklingsländer, kan många länder ta del av en mer dynamisk 

och högre värderad marknad. 

 

IMF, Världsbanken och WTO pratar varmt om frihandel och liberalisering av marknaden. 

Detta innebär att man låter den osynliga handen styra och marknadskrafterna anses lösa alla 

ekonomiska problem. Detta predikas för de fattiga utvecklingsländerna som en lösning på 

deras problem, samtidigt som EU tillåts syssla med allehanda handelshinder såsom 

subventioner, tullar och tariffer. Detta anser författarna vara ett hyckleri, när EU samtidigt vill 

ge bistånd och hjälpa de fattiga länderna. Ofta blir det de fattiga som drabbas av 

anpassningskostnader på grund av den ökade konkurrensen från importen, medan de 

människor som sitter med tillgångar och marknadskraft drar nytta ur exportmöjligheterna. 

Dock sker även negativa konsekvenser på den inhemska marknaden på grund av frihandel 

med avseende på klasskillnader. De utvecklade ländernas misslyckande i att föra en 

importpolitik som är i linje med åtagandet att uppfylla millenniemålen, har begränsat de 

fattiga ländernas möjligheter att dra nytta av handel.47 

 

Författarna anser även att hycklerit fortsätter när industriländer handlar med varandra med 

relativt låga importtullar, samtidigt som de har de högsta tullarna mot världens fattigaste 

länder. Varför anses de fattiga utgöra ett större hot? Centrum skulle kanske flyta ut ur fokus 

ifall periferin rörde sig mot semiperiferi eller rentutav centrum. De maktförhållanden som 

rådde under kolonialtiden verkar finnas kvar rotat djupt i en ny modern eurocenterism. Skulle 

de fattiga länderna tillåtas förädla sina exportvaror skulle detta generera nationell tillväxt. 

 

                                                 
47 Detta resonemang stöds av UNDP Human Development Report 2005. 
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Man bör ha i åtanke att export inte är det enda medlet för att uppnå tillväxt för ett land. Även 

resursfördelning är viktigt för att få igång olika delar av ekonomin. 

 

EU:s byråkrati komplicerar granskningen och utnyttjar allmänhetens begränsade möjlighet att 

uttyda statistik från EU-kommissionen beträffande till exempel jordbrukssubventionernas 

storlek. Detta kan anses användas avsiktligt som ett medel att bibehålla makt samt skymma 

det faktum att jordbruksstödet ökar. 

 

Centrum dominerar finansmarknaden med dollar och euro, detta innebär att de fattiga 

länderna i periferin mäts med centrums mått och jämförs med USA och EU. Köpkraften i 

länder såsom de i Afrika söder om Sahara glöms ofta bort, liksom den självförsörjande 

aspekten. Detta innebär att en person i Afrika kan må bra och känna sig lycklig, fast den lever 

på 1 dollar om dan. 

 

EU:s fria handel med länder i Afrika söder om Sahara är enligt författarnas mening en 

enkelriktad företeelse. Att påstå att den fria handeln skulle ske på lika villkor är en skymf mot 

de fattiga bönderna som försöker försörja hushållet i dessa länder. Det faktum att EU 

subventionerar sitt jordbruk i den utsträckningen som undersökningen visar, tyder på att EU 

inte stöder de egenskapade frihandelsreglerna och finner Afrikas välfärd som ett hot mot 

Västs välmående och överflöd. Centrums behov av att bibehålla ett övertag över periferin 

lyser igenom hela EU:s jordbrukspolitik. Maktbalansen måste jämnas ut för att stoppa de 

orättvisor som subventionerna skapar. 

 

För att skapa en fri handel som är ömsesidig mellan EU och Afrika söder om Sahara krävs att 

EU:s jordbrukssubventioner tas bort helt och hållet. Dessa subventioner är inte motiverade 

med avseende på det tillskott till BNI som det europeiska jordbruket bidrar med (1,7 %). 

Tullarna och tarifferna med mera som de afrikanska länderna möts av vid sin export till EU 

saknar även de motivering. 

 

Det krävs en ändring av regler och översyn gällande den fria handeln för att den ska bli rättvis 

handel. När inte alla parter anses lika inför de befintliga reglerna som WTO satt upp, kommer 

svågerpolitik och byråkrati att skapa allehanda dispenser och förskönade handelshinder som 

fortsätter orättvisorna i handeln. Detta är dock inte gjort i en handvändning utan kräver tid och 

samarbete, framför allt attitydförändringar ifrån centrums sida. 
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7. Slutsats 
Här presenteras de slutsatser som författarna utvunnit ur undersökningens resultat och 

besvarar frågeställningen om huruvida frihandel av EU och Afrika söder om Sahara sker på 

lika villkor. 

 

• Ansvaret för nå millenniemålen är ett gemensamt ansvar. Många fattiga 

utvecklingsländer kommer inte ha en chans att nå ett flertal av målen om inte de rika 

länderna i centrum uppfyller kraven i millenniemålet som bland annat syftar till att 

skapa rättvisare handelsvillkor. 

 

• Småbönders försök att skapa hållbara omständigheter undermineras av EU:s 

jordbrukspolicys och således förnekas möjlighet till att arbeta sig ur fattigdom. EU 

gynnar främst de redan rika landägarna och storbönderna. 

 

• EU:s jordbrukssubventioner har medfört att Europa är världens näst största exportör av 

produkter, som de inte har några som helst komparativa fördelar i. 

 

• Det överskott som genereras med hjälp av EU:s jordbruksstöd dumpas i fattiga 

utvecklingsländer till priser långt under världsmarknadspriset, vilket konkurrerar ut de 

lokala jordbrukarna och sätter den inhemska marknaden i obalans. 

 

• EU undviker att ta itu med den besvärliga processen att avveckla handelshinder, utan 

istället väljer de att döpa och kategorisera om de olika subventionerna och låta 

byråkratin skymma de motsägelsefulla handlingarna. 

 

• Ett problem som UNDP48 belyser är att regelverket för jordbruk institutionaliserar 

orättvis handel bakom WTO:s slöja av legalitet. Detta försvagar legitimiteten för 

centrums egenhävdade rätt att göra världen bättre. 

 

 

                                                 
48 UNDP Human Development Report 2005 
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8. Fortsatta studier 
I arbetet med denna uppsats har författarna upptäckt att fältet för möjliga studier kring 

handelshinder är brett. Det finns många aspekter som författarna önskat täcka, men på grund 

av tidsbristen inte haft möjlighet att genomföra. Några förslag på studier följer. 

 

Ett ämne som berör denna uppsats, men som hamnar utanför avgränsningarna är en 

undersökning av EU:s intresse av att fortsätta stödja storbönderna och de bakomliggande 

faktorer till hyckleriet. Ett annat intressant uppslag att studera är en undersökning av EU:s 

policys kring textilhandeln som liksom jordbruket präglas av omdebatterade tullar. Ett 

ytterliggare intressant och någorlunda kontroversiellt ämne är EU:s tobaksstöd samtidigt som 

EU proklamerar hälsa och välmående för medborgarna. 

 

9. Kritisk granskning av uppsatsen 
Under granskningsprocessen för uppsatsen utgår författarna från frågeställningsstrukturen: 

Vem? Säger vad? I vilket syfte? Till vem? Med vilken effekt? Skulle informationen se 

annorlunda ut om situationen varit omvänd? Dessa frågor ligger till grund för att se ifall 

undersökningen håller måttet. 

 

9.1 Källkritik 

De källor som författarna använt är överlag tillförlitliga och i många fall kontrollerade med 

hjälp av andra källor. Dock är källor såsom Oxfam-rapporter och dylikt i många fall 

subjektiva och i viss mån partiska för ena sidan i debatten. Detta är författarna medvetna om 

och det är svårt undvika subjektiva källor i samband med frågeställningar som saknar absoluta 

svar. Dock är det siffror som går att kontrollera från andra myndigheter och instanser, vilket 

författarna gjort och finner tillräckligt trovärdiga för en akademisk uppsats. Statistiken hämtad 

från UNDP och EU-kommissionen med flera kan ifrågasättas. Detta med hänsyn till att det 

ofta är otillräckliga insamlings- och skattningsmetoder i samband med folkbokföring och 

dylikt i Afrika. Detta kan påverka det resultat som författarna uppnått. 
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Teorilitteraturen författarna utgått ifrån är kritisk mot Västvärlden och framförallt USA och 

EU, detta kan påverka det uppnådda resultatet och sänka reliabiliteten och validiteten hos 

undersökningen. 

 

Författarna har i största mån försökt att använda sig av rapporter och publikationer, men i 

brist på sådan data har Internetkällor ofta blivit lösningen. Detta kan påverka reliabiliteten hos 

undersökningen negativt. 

 

9.2 Självkritik 

Författarnas egna värderingar har stor betydelse för de slutsatser och resultat som 

undersökningen uppnått. Författarna har genom hela uppsatsprocessen haft en kritisk 

inställning till EU:s jordbruksstöd och dumping. Detta innebär att författarnas subjektivitet 

lyser igenom undersökningen präglar hur författarna tolkar material med mer, och detta kan 

påverka reliabiliteten. Att undersökningen inte kan uppvisa ett absolut svar beror på den 

samhällsvetenskapliga inriktningen på undersökningen, vilken inte tillåter sådana binära 

relationer i samma utsträckning som naturvetenskapen. 

 

Siffrorna som inhämtats har författarna själva räknat på och gjort jämförelserna, vilket ökar 

reliabiliteten då statistiken inte är från en enskild sida i debatten. 

 

BNI som mått kan kritiseras, till exempel ökar BNI ifall en person bryter benet och inte kan 

arbeta men behöver opereras och vara sjukskriven. Dessutom skattas de afrikanska BNI 

siffrorna ofta godtyckligt, och de självförsörjande böndernas bidrag till BNI blir ofta 

missvisande. Det kan ifrågasättas varför andra mått inte använts i studien, dock hänvisar 

författarna till tidsbristen och de komplicerade jämförelserna detta skulle innebära. 
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