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Abstract

High oil prices and bad harvests have led to dramatic increases in food prices and are now 

threatening millions of people in densely populated cities all over the world. To ensure that 

these people will have enough food without compromising the needs of future generations 

will be a demanding task for politicians and decision makers. is paper has shown that 

Havanas urban gardens have increased urban food security since the hunger crisis that 

occurred aer the fall of the Sovjet Union in 1989, and that they support the thesis of Amartya 

Sen and the Ryerson University. Urban gardens can be a good example for cities how to avoid 

hunger and famine if they are properly managed. But wrongly handled, they might create a 

disaster for thousands of poor people.
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Sammanfattning 

Stigande oljepriser och dåliga skördar har under det senaste året chockhöjt priserna på 

världens grödor. Detta kommer att påverka matsäkerheten för miljoner människor i världens 

allt befolkningstätare städer. Att försäkra att dessa människor får tillräckligt med mat och 

näring utan att äventyra nästa generations behov kommer därför att bli en stor utmaning för 

politiker och beslutsfattare. Denna undersökning har visat att Havannas urbana trädgårdar 

kan vara en del i denna lösning eersom de förbättrat matsäkerheten eer den hungersnöd 

som drabbade landet i samband med kollapsen av Sovjetunionen 1989 och att de till hög grad 

uppfyllt nobelpristagaren Amartya Sen och Ryerson universitetets krav på matsäkerhet. Rätt 

utfört kan därför dessa Urbana trädgårdar vara ett exempel för hur världens urbaniserande 

städer kan undvika hunger och svält. Men fel utfört en katastrof för tusentals fattiga. 
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Definition av centrala begrepp

Biologisk mångfald: Rikedom av arter, genetisk variation och mångfalden av ekosystem
BNP: Måttet på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under ett år
Casa de semilla: Frö och verktygsaffär
CUC: Kubansk valuta där 1 CUC har samma värde som en amerikansk dollar
Ekologiskt jordbruk: Odlingsmetod som bygger på lokala förnybara resurser utan kemiska 
bekämpningsmedel och handelsgödsel
FAO: Food and agriculture organization
FN: Förenta nationenerna
Havanna: Kubas huvudstad
Havanna Vieja: Stadsdel i Havanna
Horticulure club: Odlarförening i Kuba
Hållbar utveckling: En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov
Kuba: Land i karibien
Milleniemålen: 8 mål för att halvera fattigdomen till 2015
NGO: Non Governmental organization
Organoponico: Större odlingsträdgård
Parcela: Mindre odlingsträdgård, jordlott
Rural: Landsbygdsområde som ligger borta från staden 
Urban trädgård: Odlad yta inom stadens gränser
Urbanisering: Människor flyttar från landsbygd till stadsmiljö
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1. Inledning och bakgrund
Denna inledning kommer att ge en bred bild av matsäkerhet och dagens globala situation samt varför det är 
intressant att fördjupa sig i ämnet. Inledningen kommer sedan slutligen presentera Havannas urbana 
trädgårdar och den funktion de kan komma att spela i framtiden.

Av världens totala befolkning bor idag mer än hälen i städer (Regeringskansliet 2008) och 

under de närmsta 20 åren väntans denna siffra stiga kraigt. Detta är ett faktum som gäller 

globalt men är något som kommer att bli tydligast i utvecklingsländer. De växande städerna 

innebär positiva förändringar för många människor men även stora risker då 

förhoppningarna om ett bättre liv kan bytas mot arbetslöshet, hemlöshet, brist på vatten och 

mat( Garrett 2000. s 1)Saknaden av näring är påtaglig både i fattiga och rika städer men allt 

tyder på att de länder som urbaniseras snabbast kommer att vara minst förbereda för att 

uppnå ett tillstånd av matsäkerhet (Se kap 4.1 för definition)(Mougeot 2000. s 1). 

Trots att världens globala matproduktion ökade under 2000-talet och att dagens produktion 

mycket väl skulle vara tillräcklig för att förse varje människa på jorden med sitt näringsbehov 

visar statistiken från Food and Agriculture Organization (FAO) att 742 miljoner saknar 

tillräcklig mat för att leva ett hälsosamt liv (Halberg,  Sulser, Høgh-Jensen, Rosegrant, 

Knudsen, Trydeman 2006. s 5). Matsäkerhet är därför inte så enkelt som den globala 

produktionen eersom det är så många andra faktorer som spelar in för att den skall uppnås. 

Matsäkerhet grundar sig inte så mycket på jordbruksfaktorerna utan snarare på flera 

socioekonomiska faktorer och där en av dem är den ekonomiska förmågan att köpa mat 

(Halberg, Sulser, mfl. 2006. s 4).

De globala matpriserna går idag mot de högsta någonsin och människor som förut ha 

ekonomiska svårigheter kan nu komma få det ännu sämre då de inte längre har råd att köpa 

den mat som krävs för att täcka näringsbehoven. FAO visar i deras senaste rapport att priserna 
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på spannmålsimport i många länder beräknas stiga med upp till 56 procent från 2007 till 

2008. Förenta Nationerna (FN) konstaterade att de kortsiktiga effekterna av matbristen 

kommer bli katastrofala samt att åtgärderna för att minimera skadorna av prishöjningarna är 

brådskande. 

Matprischocken orsakar inte bara problem som svält och hunger utan medför även till risker 

för upplopp och krig som på många platser redan dödat flera människor. Miljoner människor 

som för bara några månader sedan hade tillräckligt med mat får nu även de svårigheter att 

täcka näringsbehoven. Världens bönder kan inte öka sin produktion utan hjälp eersom de 

oa både saknar tillgång till frön, vatten och gödsel som utan lån oa är svåra att ta del av 

(FAO). Orsakerna till världens höga matpriser är enligt FAO en blandning av flera faktorer 

som tillsammans bidragit till denna svåra situation bland annat genom stigande oljepriser, 

missgynnande väder, översvämningar, samt handelsavtal. Genom att oljepriserna stiger blir 

det dyrare att driva jordbruk då det påverkar inputs som konstgödsel, och diesel som driver 

maskinerna. De dyra oljepriserna gör det även mer attraktivt för företag att producera majs, 

vete, palmolja för industriella syen som exempelvis biodrivmedel. 

Lösningen på världens matsäkerthetsproblem kan aldrig bli enkel, men svåra globala problem 

som matsäkerhet måste lösas med små steg där ett sätt kan vara att utgå från lokal nivå för att 

på så sätt skapa en stark inverkan på global nivå. En viktig del av denna globala lösning på 

urban matsäkerhet kan vara att se på lyckade exempel på hur matsäkerhet kan säkerställas på 

nationell nivå med metoder som är kostnadseffektiva och ekologiska. Detta eersom 

metoderna måste vara applicerbara i utvecklingsländer med begränsad ekonomi. Delar av 

denna lösning kan bestå av att förse stadens invånare med verktyg och kunskap om hur de 

odlar mat själva i stadens lediga utrymmen istället för att enbart förlita sig på ett fåtal 

jordbruk med ensidiga växter som ligger utanför staden. Idag är redan dessa metoder 

tillämpade i en del stora städer där dessa ”trädgårdar” fungerar som näringskälla för många 

barn och äldre samtidigt som de skapar arbetsmöjligheter och miljöfördelar, vilket kan vara 
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ett steg till urban matsäkerhet (Chaplowe 1998. s 47).  Men odling i staden innebär även stora 

risker och utmaningar för politiker och invånare. Urbana trädgårdar kan skada människors 

hälsa i samband med smittorisker vid boskapsuppfödning och städer kan drabbas av 

uttömning av vattenresurser (Argenti 2000 s 2). Den förändrade stadsmiljö som blir av dessa 

många trädgårdar ställer sig även emot bilden av den moderna staden vilket skapar tvivel hos 

många utvecklingsländer (Chaplowe 1998. s 47).  

Denna undersökning kommer att visa Kubas huvudstad Havanna som ett exempel på en stad 

som har valt att tillämpa ett urbant jordbruk som en del i sin försörjningsmetod. 

Undersökningen kommer genom teorier från Amartya Sen och Ryerson universitetet fokusera 

på om stadsdelen Havanna Vieja kan vara ett exempel för hur världens urbaniserande städer 

kan undvika näringsbrist och skapa bättre matsäkerhet genom att följa idéer från Havannas 

urbana jordbruk.

1.1 SYFTE
Syet med denna uppsats är att studera om handling på lokal nivå kan innebära positiva 

förändringar för en stor grupp människor och bidra till en Hållbar utveckling . En Hållbar 

utveckling består av tre delar som syar till en bättre levnad för alla människor på jorden, 

samtidigt som vi skapar samma möjligheter för nästa generation. Delarna är ekonomisk 

hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet, där den sist nämnda bygger på ett 

långsiktigt stabilt samhälle där de mänskliga behoven uppfylls (Saunders 2006). För att till 

fullo uppnå denna del av hållbar utveckling måste matsäkerhet säkerställas. Matsäkerhet är ett 

problem som alltid är aktuellt vilket därför gör det så viktigt att ständigt arbeta med nya 

lösningar. Särskilt just nu eersom världen idag står inför en stor utmaning genom de höjda 

globala matpriserna och att världens politiker därför är tvungna att hitta en lösning. 

Uppsatsens sye är därför även att delta i denna problemlösning. Eersom det redan skrivits 

mycket om Havannas urbana trädgårdar och dess matsäkerhet vill jag även i denna uppsats 

försöka uppdatera vad som skrivits för att upprätthålla kvalitén på forskningen.

9



1.2 FRÅGESTÄLLNING
Fyller Havanna Viejas urbana trädgårdar, Organoponicos och Parcelas Amartya Sens och 

Ryerson universitetets kriterium för matsäkerhet (Se kap 4.3) och kan de i så fall vara ett 

exempel för hur världens urbaniserande städer kan undvika hunger och näringsbrist för dess 

invånare.

1.3 AVGRÄNSNING
Eersom Havanna är en relativt stor stad koncentrerades fältstudien till stadsdelen Havanna 

Vieja. Undersökningen avgränsades däreer ytterligare till att endast omfatta två typer av 

urbana trädgårdar. Organoponicos valdes för att det är den största varianten av trädgårdar 

och för att den påverkat utvecklingen av andra trädgårdar. Varianten Parcelas valdes eersom 

det är den mest utbredda och åtkomliga varianten för stadens invånare och därför kanske även 

globalt. 
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2. Metod
Denna del förklarar på vilket sätt uppsatsen har framställs och vilket material som har används. Metoddelen 
skrivs för att studien ska vara möjlig att replikera och göras om i vetenskapligt syfte.

2.1 ITERATIV UTVECKLINGSMETOD
En iterativ utvecklingsmetod (Wenell 2001) användes under arbetet med denna uppsats. Istället 

för att basera processen på en så kallad vattenfallsmodell, där varje utvecklingssteg är isolerat 

och beroende på hur väl föregående steg genomfördes, har utvecklingen skett genom en cyklisk 

upprepning. På grund av uppsatsens undersökande natur valdes den iterativa modellen. I denna 

var det möjligt att utvecklas genom en cykel av justeringar där kvalitén på uppsatsen blev bättre 

för varje genomgång, genom kritik från handledare och kurskamrater. Genom att låta uppsatsens 

arbete cirkulera genom utvecklingsfaser var det möjligt att identifiera problemen och ändra dem 

i eerhand. Stegen som användes i denna modell var: 

1. Bakgrundsforskning och idéutveckling. Detta steg grundade sig på insamling av data och 

källor samt definition av fältstudie. 2. Genomförande. Under detta steg gjordes intervjuer, val, 

analysering av källor och data samt strukturering av rapport. 3. Rapportskrivning och 

dokumentation. 

2.2 BAKGRUNDSFORSKNING OCH IDÉUTVECKLING
Resan till Kuba och Havanna gjordes i samband med kursen ”Utveckling i syd” vid Södertörns 

högskola och genomfördes under perioden 3-20 februari 2008. Resan var organiserad som en 

egenfinansierad fältstudie och ämnad att bli underlag för denna C-uppsats. Val av 

ämnesområdet ”Hållbar utveckling i Havanna” gjordes under januari månad 2008 vid 

högskolan och avgränsades sedan in ytterligare på plats eersom en idé med resan var att 

snabbt sätta sig in i problem som kretsade kring teorin om Hållbar utveckling. Men då teorin 

är väldigt bred gjordes först litteraturstudier över Kubas historia för att på så sätt få en 

överblick över möjliga forskningsområden och större fokusering på genomförbara fältstudier. 
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En karta framställdes sedan över de möjliga forskningsområdena och valdes i relation till 

litteratur, personligt intresse samt möjligheten till ett bra resultat. Historien om de kubanska 

invånarnas sätt att leva gav ett intresse om organiskt jordbruk, matsäkerhet och miljöproblem 

i städer. Eersom litteraturmängden kring dessa områden var riklig kom detta senare att bli 

grunden för val av ämne i Havanna. 

2.3 GENOMFÖRANDE
Genomförandet av fältstudien påbörjades eer en vecka i Havanna då möjligheter undersökts 

och ytterligare litteratur bearbetats. Valet kom att till största del handla om att studera 

Havannas urbana trädgårdar. Metoden som användes under genomförandefasen var 

kvalitativa intervjuer med experter och allmänhet. Syet med den kvalitativa intervjumetoden 

var att tolka människornas upplevelser om de urbana trädgårdarna och söka skillnader, 

likheter samt att öka kunskapen och förståelsen för ämnet (Kvalitativ metod 2008). 

I stadsdelen Vieja besöktes två typer av urbana trädgårdar där intervjuer och samtal 

genomfördes via spansk tolk. Samtal kring de urbana trädgårdarna fördes med individer som 

var involverade i odlingen och med stadsinvånare av olika bakgrund och kön. 

Undersökningen kom senare att inrikta sig på den minsta storleken av trädgårdar eersom 

underlaget av information och intervjumöjligheter här blev störst. Möjligheten till guide och 

besökstillstånd ordnades via samtal med lokala invånare i stadsdelen Vedado. På grund av den 

politiska situationen och bristen på yttrandefrihet ordnades inga strukturerade intervjuer med 

frågeformulär, bandspelare eller anteckningsblock eersom det till viss del varit riskabelt att 

uttrycka åsikter om hur landet Kuba styrs. Intervjuerna var istället utformade som öppna 

samtal och grundade sig på att besvara undersökningens frågeställning. Alla personliga namn 

som används i uppsatsen har ändras för att skydda de intervjuade. De frågor som ställdes i 

samtalen utformades även så att de inte innebar några risker för respondenterna. Svaren 

antecknades sedan ner på dator i eerhand tillsammans med tolken. Det har funnits möjlighet 
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att komplettera intervjuer från Sverige eersom kontakt med tolk varit möjlig genom Internet 

och telefon.

2.3.1 Respondenter

Samtalen fördes med människor som på något sätt hade anknytning med de urbana 

trädgårdarna eller arbetade med försäljningen av producerade grödor, odlingsmaterial och 

växtskötsel.  

2.3.2 Val av plats för fältstudie

Havanna Vieja valdes som undersökningsplats för fältstudien eersom det i detta område var 

möjligt att göra studiebesök. Författarens guide hade i detta område kontakter med odlare 

vilket gjorde att Havanna Vieja blev mest lämplig för just denna undersökning. Området är 

Havannas äldsta och näst mest tätbebodda område med ca 21774 invånare per km2 (Gonzalez 

2003). 

2.3.3 Val av teori

För att förklara hur Havannas trädgårdar påverkat dess invånare och hur de skulle kunna 

utgöra ett exempel för andra städer krävdes en teori som detta kunde grundas på. Valet utgick 

därför från begreppet matsäkerhet eersom detta utgjorde ett konkret sätt att studera 

regeringens arbete i kuba och trädgårdarnas effektivitet. Matsäkerhet är idag ett begrepp som 

är mycket aktuellt i samband med de höjda globala matpriserna vilket gjorde att teorivalet 

kändes självklart. För att det skulle finnas en chans för teorin att hjälpa alla världens 

människor i alla kulturer var kravet att den skulle vara bred nog för att både få in sociala, 

ekologiska och ekonomiska faktorer och samtidigt vara så precis att definitionen inte blev vag 

och urvattnad.  Några av de stora erkända definitionerna kommer från Food and Agriculture 

Organization, United States Department of Agriculture, World Health Organization. Dock 

valdes eer noga övervägningar versionen från Ryerson University: Centre for studies in Food 

security, Eersom denna var uppdelad i flera kriterier som tillsammans behandlar en större 

helhet än de andra definitionerna. Sedan 1994  har universitetet utbildat elever samt arbetet 
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med forskning och praktiserat kunskaper i matsäkerhet. Valet grundades även på kvalitén och 

mångfalden av källor som kunde tillgodogöras genom universitetet. Dessa källor har 

inspirerat hela undersökningen. 

2.3.4 Tillförlitlighet av källor och data

Eer den gjorda fältstudien om matsäkerhet och Havannas urbana trädgårdar kunde litteratur 

väljas mer exakt eer frågeställning, intervjumaterial och den information som samlats in. 

Kubas urbana trädgårdar är ett fenomen som fascinerat stora mängder människor över hela 

världen. Litteraturen är därför hämtad från olika länder för att få en bred och opartisk bas av 

kunskap från forskare av olika nationaliteter. Tillgången av böcker som behandlar urbana 

trädgårdar har varit begränsad men desto fler vetenskapliga artiklar har varit tillgängliga. Den 

största hjälpen från boklitteraturen har varit att få kunskap om begreppet matsäkerhet. 

Internetkällor är hämtade från stora organisationer och myndigheter för att få en så opartisk 

uppsats som möjligt. 

2.4 VAL AV KÄLLOR OCH LITTERATUR 
Valet av källor och litteratur kommer att presenteras i fem kategorier. 

2.4.1 Kubas historia

Till denna kategori valdes bland annat information från Sveriges ambassad i Kuba för att få en 

saklig information om hur landet utvecklats och även hur det förhåller sig politiskt till andra 

länder och organisationer. Ambassaden presenterade innehållsrik information om 

inrikespolitiken och landets ekonomiska politik vilket var nödvändigt att veta för att förstå 

jordbruksystemet och uppkomsten av de urbana trädgårdarna. Eersom Kuba är ett politiskt 

känsligt ämne var det viktigt att försöka välja så opartiska källor som möjligt vilket Sveriges 

ambassad i Kuba bedömdes vara. 
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2.4.2 Matsäkerhet

 Till teoridelen om matsäkerhet användes källor från vetenskapliga artiklar och information 

från stora organisationer som Food and Agriculture Organisation, Ryerson University, United 

Nations Development Program, för att på så sätt få ett helhetsintryck av begreppet 

matsäkerhet. För att sedan förstå begreppet på djupet användes bland annat böcker från 

nobelpristagaren Amartya Sen och Jean Dreze eersom de båda är erkända forskare på 

området och har påverkat debatten mycket. 

2.4.3 Kubas jordbruk

För att förstå Kubas jordbruk från grunden och problematiken med jordbruk och matsäkerhet 

i både regionala och globala perspektiv, lästes till att börja med 5 vetenskapliga artiklar om 

ekologiskt jordbruk från Danish Institute of Agricultural Science. Flera uppsatser och artiklar 

om Kubas jordbruk lästes även för att förstå vad som redan hade skrivits om ämnet och vad 

som kunde vara intressant att utveckla vidare.

2.4.4 Urbana trädgårdar

Till denna del valdes information som mestadels kom från vetenskapliga artiklar, 

internetkällor, samt organisationer på Internet eersom det inte funnits nog med tillgänglig 

boklitteratur. Filmen Seeds in the city om Kubas urbana trädgårdar användes även för att få en 

bred kunskap om problematiken och vad som tidigare uppmärksammats (Se bilaga: Uppsatser 

som gav inspiration)

2.5 RAPPORTSKRIVNING OCH DOKUMENTATION
Målet var att först som inledning uppmärksamma problematiken om matsäkerhet på global 

nivå för att ge en generell introduktion till ämnet och sedan visa syet med undersökningen 

och relevant teori. När detta var gjort kunde ämnet sedan föras ner på nationel nivå för att 

slutligen utmynna i en resultatanalys på lokalnivå. När problematiken och undersökning 

sedan redogjorts för dessa nivåer kunde den återigen föras in på globalnivå för vidare 

diskussion och slutsatser. Denna metod kan hänvisas till den såkallade timglasmodellen som 

15



fått sitt namn för att texten likt ett timglas först går från att vara bred och allmän till att 

fokusera på specifika resonemang som sedan återigen breddas i utformandet (KTH 2007).

2.6 MATERIAL 
För att studien i Havanna skulle vara möjlig att genomföra krävdes stora kunskaper i det 

spanska språket.  Till intervjuer och insamling av information användes därför en tolk med 

kunskaper i svenska, engelska och spanska. För annan informationsinsamling användes 

anteckningsblock, kamera och bärbar dator.

2.7 FELKÄLLOR
På grund av saknade färdigheter i det spanska språket försvann stora delar läsvärd litteratur. 

Informationen i undersökningen kommer oa från sekundära källor då det varit svårt att 

referera till grundkällan eersom de oa är skrivna på spanska. Detta kan i slutändan leda till 

att den ursprungliga informationen ändras. Det har dock försökts kompenseras med 

fältstuiden och intervjuer. Genom att undersökningen till stor del valdes på plats blev många 

frågor väldigt grundläggande och svaren oa bekräade i litteraturen. Det har även under 

undersökningens gång upptäckts att många författare uppmärksammat möjligheterna i det 

urbana jordbruket och möjligheterna för förbättring av matsäkerheten i många städer. Detta 

har inte hindrat att utföra undersökningen eersom fältstudien gav mycket uppdaterad 

information från verkligheten. Samtliga källor som används i denna c-uppsats bedöms vara 

tillförlitliga eersom de är hämtade från erkända organisationer och författare. 
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3. Bakgrund till Kubas 
jordbruksomställning
Denna del i uppsatsen kommer att beskriva de faktorer som gav upphov till Kubas matkris och dess 
jordbruksomställning och bildandet av de urbana trädgårdarna.

Kuba är den största ön i den karibiska övärlden och är kanske mest känd som det land som 

fortfarande tillämpar det kommunistiska samhällssystemet med styre av de båda bröderna 

Fidel och Raul Castro. Eer landets frigörelse 1898 från Spanien kom USA att kontrollera ön 

fram till år 1959 då den stora revolutionen ägde rum som avsatte regeringen.(Sveriges 

ambassad, internationell situation 2008). Samhällssystemet som uppkom var format som det 

Sovjetiska och grundar sig än i dag på ett system där ett kommunistiskt parti existerar vars 

enda ideologi är styrande. Rättsystemet i landet är inte oberoende och det saknas både 

politiska rättigheter och yttrandefrihet. 

Senare under de följande 30 åren eer revolutionen kom Kuba att bindas till Sovjet som eer 

dess fall 1989 varit självständiga från all annan internationell makt. Revolution var en följd av 

flera årtionden av missnöje från landets invånare och har kommit att påverka ön på många 

sätt, bland annat genom USA:s handelssanktioner som medförde att varor, mat och produkter 

från USA till stor del inte längre var tillgängliga för Kubas befolkning. Kuba som inte längre 

fick något ekonomiskt stöd från USA blev istället ekonomiskt beroende av Sovjetunionen som 

eer dess fall kom att resultera i en enorm omställning av Kubas ekonomi och desperata 

behov av alternativa lösningar i jordbruket (Sveriges ambassad, handelspolitik 2008). 

Alliansen med Sovjet var dock till en början ett enormt uppsving för Kuba och dess 

befolkning. Genom att landet erhöll stora ekonomiska intäkter från socker som såldes till 

Sovjet för överpriser och att den kommunistiska regeringen satsade hårt på utbildning samt 
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bekämpning av hunger och fattigdom kunde Kuba etablera sig som ett av Latinamerikas 

länder med högst levnadsstandard. 

Men eer kollapsen av Sovjetunionen 1989 sjönk den kubanska ekonomin som en sten. Kuba 

hade baserat hela ekonomin på avtal med Sovjet och när dessa upphörde föll landets BNP 

med 35 % under en period på 5 år (Sveriges ambassad: Ekonomisk politik 2008). Krisen 

spädes på ytterligare under 1990-talet i samband med e Cuban Democracy Act 1992 då 

USA också stramade åt exporten av läkemedel och förnödenheter. Fyra år senare förbjöd även 

det så kallade Helms-burton fördraget amerikanska investeringar i landet samt att kuba inte 

tilläts erhålla några former av finansiella lån från världsbanken och e International 

Monetary Fund. Sanktionerna medförde stora ekonomiska svårigheter för Kuba och dess 

invånare eersom ön nu var tvungen att importera stora delar av sina produkter från Asien 

och Europa samt Sydamerika med flerfaldigt dyrare transportkostnader som följd (Sveriges 

ambassad: Handelspolitik 2008). 

Den ekonomiska krisen var i sin kärna en energikris eersom de avtal som garanterade landet 

olja och uppehöll produktionen uteblev. Krisen slog hårt mot transportsystemen och framför 

allt jordbruket. Maskiner som användes för att driva jordbruket stod nu stilla och importen av 

gödsel och bekämpningsmedel för grödorna minskades dramatiskt ( Kjaartan 2000). 

Jordbruket hade karaktäriserats som energikrävande med metoder som baserade sig på 

importerat konstgödsel och ensidiga grödor samt stora åkrar där det mesta som producerades 

var socker som sedan såldes till Sovjet mot andra varor. 

Maten som till stora delar importerats från Sovjet och sedan ransonerats ut till befolkningen 

gick nu inte att få och antalet undernärda steg under en kort period från 5 % till nästan 20 %. I 

stora delar av landet rådde det hungersnöd och på Havannas gator demonstrerade för första 

gången människor på 30 år (Seeds in the city 2003).Den direkta avsaknaden på mat och 
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näring gav under de första åren stor negativ inverkan på den kubanska befolkningen. Den 

snabba omställningen av dieten drabbade snabbt många äldre, nyfödda och särskilt gravida 

kvinnor (Cruz Sanchez 2003 sid 8).En tillfrågad dam i 70-års åldern i stadsdelen Vieja 

beskriver att för många familjer var hungern så stor att de varje dag cyklade flera mil ut på 

landsbygden runt Havanna för att leta eer något att äta och att det under den tiden rådde 

stor vrede och besvikelse mot den kubanska regeringen (Giessler 2008). Kommunistpartiets 

ledare Fidel Castro och regeringens svar på den ekonomiska krisen var att utlysa Periodo 

espesial (kjaartan 2000), den speciela perioden som innebar att landet var i samma 

ransoneringstillstånd av livsmedel motsvarande som om landet var i krig. Kuba var nu 

tvungen att dubbla produktionen och samtidigt använda hälen så mycket energi. Dels för att 

försörja sin egen befolkning och dels för att inkassera intäkter från export. En totalförändring 

av Kubas jordbruk var nödvändig. Men eer två generationer av ett jordbruk som var grundat 

på maskiner hade nästan all kunskap om hur man sköte Kubas jordar på annat sätt försvunnit 

(Seeds in the city 2003).

 Lösningen på detta problem arbetades fram av regeringens jordbruksministrar och startade 

med inrättandet av e National Food Program i december 1989 där huvudmålet var att 

genom ett antal initiativ stimulera produktionen, tillgänglighet och näringsinnehåll av mat i 

Havanna och även att detta skulle ske på grunder som reducerade oljeimporten (Chaplowe 

1998. s 50-51). En enorm informationskampanj startade under 1991 för att motivera 

befolkningen att använda allt ledigt utrymme i staden för odling. Marken lånades bort utan 

kostnad mot att invånarna odlade den. På dessa ytor fanns nu möjligheten för familjer, 

föreningar, och enskilda personer att odla grönsaker, frukt, och även föda upp kaniner, får och 

grisar för lokal konsumtion. Under de första 4 åren av den ekonomiska krisen var mer än 27 

000 personer inblandade i organisationen av urbana trädgårdar i Havanna och flera 

institutioner skapades av regeringen som än idag kontrollerar de olika varianterna av 

trädgårdar (Cruz Sanchez 2003.s 27).
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4. Matsäkerhetens teori
Denna teoridel används för att ge kunskap om begreppet matsäkerhet samt grund för att analysera om 
Havannas urbana trädgårdar kan vara ett exempel för andra länder och städer som kan vara hotade av hunger 
och svält. 

4.1 MATSÄKERHETENS DEFINITION
Det mål politiker är överens om är nå ett tillstånd av global matsäkerhet. Men definitionen av 

vad detta begrepp innebär kan vara förvirrande då det har funnits ca 30 olika förklaringar. 

Matsäkerhet, hunger och svält är till att börja med olika begrepp som alla har mat och näring 

som gemensam nämnare. Matsäkerhet visar tillgängligheten på mat. Hunger och svält är 

effekterna av ett tillstånd där mat saknas. För att uppnå matsäkerhet måste landet och dess 

befolkning alltså inte lida av svält eller hunger. Svält är en absolut avsaknad av mat som 

drabbar en stor befolkning under en lång tid vilket är en katastrof av matbrist. Hunger 

däremot är mer likt undernäring som är relaterat till fattigdom. I många fattiga länder finns 

det en säsongsbetonad hunger månaderna innan skörden där människorna blir försvagade 

eersom de inte har tillräcklig med mat att äta. När hungern håller i sig under en lång period, 

samt drabbar stora delar av befolkningen och när den bidrar till folkvandringar och död, får vi 

ett tillstånd vi kallar svält. 

I slutet av 70-talet lanserades rapporten ” World Food programe” där matsäkerhet 

framställdes som ett tillstånd där ”utbud och eerfrågan på mat är stabil på den 

internationella marknaden och där varje land har ett tillräckligt matförråd”. 30 år senare har 

begreppet utvecklats och forskare vet idag att en global mattillgång inte garanterar 

matsäkerhet. Överskottet hos rika länder är inte åtkomligt för svältdrabbade länder då deras 

ekonomi oa inte kan få fram den utländska valuta som krävs för att köpa mat från 

världsmarknaden. Samma sak gäller vid nationell matproduktion. Den nationella 

matsäkerheten bygger på att matproduktionen fördelas jämt över alla regioner och hushåll och 

att alla familjemedlemmar får den mat som de behöver. Men oa är matproduktionen 

koncentrerad till vissa gynnsammare områden i landet där de människor som misslyckats att 
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producera i de inte lika bördiga regionerna endast kommer att ha tillgång till överskottet från 

de andra delarna av landet om de har möjlighet att köpa maten. Problemen i detta fall uppstår 

när politikerna i landet saknar möjligheter att köpa och distribuera maten till dem som inte 

har. Oa rör det sig om miljoner människor vilket medför att mat inte når ut till dem som 

mest behöver den (Ayalew 1997). En teori är därför att världens svält inte beror på otillräcklig 

tillgång på mat utan möjligheten för människor att nå den. Detta leder in undersökningen på 

Amartya Sen och hans teorier om matsäkerhet. 

4.2 AMARTYA SEN
Den berömda nationalekonomen och nobelpristagaren Amartya Sen har ägnat stor del av sin 

forskning åt matsäkerhet och orsakerna till varför svält uppkommer. Han har kommit med 

många kontroversiella påståenden som kritiserats hårt av många eersom han dels bryter mot 

föreställningen om att svält beror på matbrist och dels att utbudet och volymen av mat inte 

spelar en huvudsaklig roll vid hungerkatastrofer. Amartya Sens grundteori utgår istället ifrån 

att den mat som existerar i en ekonomi eller på en marknad inte garanterar en person att 

konsumera den och att varje samhälle som har fungerade lagar, politik och ekonomi också 

kan säkerställa människors matsäkerhet. Amartya Sen använder olika teorier för att analysera 

svälten och dess orsaker varav några är genom marknadskraerna, demokratin, sociala 

säkerheten och det juridiska systemet (Nobelprize 1998).

4.2.1 Marknadskraerna

Enligt Amartya Sen är det viktigt att förstå att det oast är en viss region som svälter och inte 

ett helt land. Men att det i en region kan finnas både överskott och svält där vissa grupper kan 

drabbas hårdare än andra vilket går att förklara med marknadskraerna. 

Eersom världens ekonomi idag är öppen och att alla länder, regioner och grupper inom dem 

har någon form av handelsförbindelse med varandra och genom att de befinner sig i en 

marknadsstyrd ekonomi, är de alla beroende av köpkra och eerfrågan hos konsumenter. 
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Om det visar sig att en region eller grupp betalar mer för en produkt kommer 

marknadskraerna att dra produkterna mot dem som är vilja att betala högst. Eersom 

säljarna av produkten kommer vilja ha ut de högsta möjliga priserna väljer de oast inte att 

sälja där köparna inte har en stark betalningsförmåga. Det är en av anledningen att fattiga 

områden förlorar produkter till fördel för dem som är rikare. Enligt Amartya Sen är det därför 

inte utbud och eerfrågan som styr var produkterna hamnar utan snarare en region eller 

grupps köpkra. Mat kan därför fraktas från regioner som har ekonomiska svårigheter till 

rikare och kan därför inte behålla maten då de drabbas utav svält. (Sen.1981.s 160-162).

4.2.2 Demokratin

Enligt Amartya Sen har alltid den politiska makten i ett land möjlighet att hindra 

svältkatastrofer som uppstår eersom den alltid kan dela ut understöd eller höja de drabbades 

köpkra eller ge subventioner och arbeta för att organisera hjälparbete. I ett samhälle där 

demokrati inte råder har inte regeringen någon anledning att utföra denna hjälp åt sin 

befolkning, eersom den inte behöver oroa sig för att behålla några väljare (Sen. 2005).

4.2.3 Det juridiska systemet

Sen anser att om en människa som brukar mark eller jord också äger den, har denne vid en 

plötslig brist på mat möjlighet att göra förändringar av dennes resurser av arbetskra och de 

tillgångar (verktyg, boskap, utrustning) som kopplas till marken. Om människan äger jorden 

innehåller också jorden, förutom hennes möjlighet att arbeta, själva odlingsjorden och all dess 

utrustning. Om det skulle uppstå en situation som gör att hon inte kan sälja sina produkter 

eller tjänster kan hon då välja att äta sina produkter istället för att sälja dem som förut, vilket 

kan innebära att människan och dennes familj överlever en svältsituation. Något som enligt 

Sen är av ännu större vikt är att medborgarna garanteras social säkerhet om de inte själva har 

möjlighet att sig skapa en säker tillvaro. Om en människa inte har förmågan att skaffa sig en 

inkomst genom prisförändringar på skörden eller genom att odlingsjorden blir drabbad av 

torka eller någon naturkatastrof, har hon en laglig rätt till ersättning för förlorad inkomst. Om 
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dennes sociala garanti inte fanns skulle människan kunna drabbas av svält oavsett om denne 

äger marken eller inte. Därför räcker det inte med laglig rätt till marken och dess produkter 

för att vara säker på att klara sig från hunger, utan även sociala rättigheter (Sen 1981 sid 1-8).

4.2.4 Den sociala säkerheten

Sen utvecklar institutionen om social säkerhet genom att dela in den i Promotion och 

Protection(Dreze, sen 1989.s 60). Där Protection innebär att undvika försämring i människors 

levnadsstandard. Protection, vilket uppfylls genom att förse hungrande och svältande 

områden med mat, pengar, minskade skatter, eller stöd till skörden. Promotion är att i 

förebyggande sye öka levnadsstandarden i ett långsiktigt perspektiv, vilket enligt Amartya 

Sen görs genom att satsa på hälsovård och skola. Genom att utbilda människor höjs välståndet 

då människor i området uppmärksammar betydelsen av att maten är näringsrik och att de 

även genom kunskap får förmågan att kräva detta av sina politiker (Dreze, Sen 1989.s 267)

4.3 MATSÄKERHETENS KRITERIER
Denna undersökning har valt att använda definitionen av matsäkerhet från Ryerson University för att 

analysera Havannas urbana trädgårdar. Universitetet är en skola i Kalifornien och har sedan 1994 

inriktat sin forskning på utbildning och studier kring matsäkerhet. Ryerson University har valt att dela in 

definitionen av matsäkerhet i fem kriterier som grundar sig på :

• 1. Politisk organisation för matsäkerhet. Detta kriterium bygger på att det i landet finns lagar 

och beslut och en regering eller politisk makt som arbetar med att uppnå matsäkerhet. 

Kriteriet kommer även det att kopplas till Amartya Sen och hans teorier tidigare i uppsatsen 

om hur landets invånare är beroende av en ansvarstagande regering vid svält och 

hungersituationer. Även här kommer information från stadens invånare i Havanna att 

användas för att återspegla vad de tycker om den kommunistiska regeringens arbete med de 

urbana trädgårdarna och matsäkerheten (Ryerson University 2008).
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• 2. Tillgång. Att det skall finnas tillgång till näringsrik och tillfredsställande mat samt att den 

skall vara tillverkad på ett sätt som är ekologiskt hållbart. Här kommer de urbana 

trädgårdarna analyseras hur de påverkar miljön. Både negativt genom att påvisa de risker 

som finns genom urbana trädgårdar och de positiva miljöeffekter som trädgårdarna medför 

i området. Vattensystemet i Havana kommer att redovisas samt hygienaspekterna i samband 

med mat och försäljning. 

• 3. produktion med kulturella och sociala normer. Att människans egenvärde är i centrum och 

vikten av tillgång till mat som är producerad på ett sätt som inte kränker människors värde 

eller mänskliga rättigheter genom att produktionen uppfyller kulturella och sociala normer. 

Här kommer arbetsförhållanden, matkulturen och religion att analyseras med hjälp av 

samtal och observationer från Havanna Vieja. 

• 4. Tillgänglig och tillräcklig mat för alla invånare i ett land vid alla stunder.

• 5. Åtkomsten på mat både finns i fysisk tillgång och att det existerar en ekonomisk möjlighet 

till att köpa mat. 

24



5. Undersökning av Urbana 
Trädgårdar i Havana Vieja
Denna del i uppsatsen kommer att redogöra för Havannas urbana trädgårdar och de iakttagelser som gjordes i 
Havanna under februari månad 2008 av stadens Urbana trädgårdar. Fokuseringen har lagts på den mindre 
varianten parcelas eftersom det är den mest utbredda och åtkomliga varianten för stadens invånare och därför 
kanske även globalt.

5.1 DEFINITIONEN AV URBANA TRÄDGÅRDAR
Definitionen av Urbana trädgårdar kommer från att odlingen av mat är belägen i staden samt 

att den sker på en förliten skala för att kunna hanteras med maskiner. (Chaplowe 1998. s 50).

Havannas urbana trädgårdar finns i flera olika varianter och namnges beroende på 

trädgårdens storlek och på vilket sätt de brukas. De varierar mellan några få och 300 kvm och 

täcker idag ca 25000 hektar av Havanna och sysselsätter totalt ca 320 000 människor i Kuba 

(Gonzalez 2003). De två vanligaste varianterna är de stora högavkastande trädgårdarna 

Organoponicos och den lilla varianten Parcelas, även kallad popular gardens eller 

jordlott( Giessler 2008). Alla former av trädgårdar bygger på samma grundprincip som är att 

förse Havannas befolkning med mat. 

5.2 ORGANOPONICOS
Organoponocos ( Se bild 3 i bilaga 3) drivs oa av ett kooperativ på ibland upp till 100 

människor och är oa belägna på större ytor borta från stadens centrum (Giessler 2008). De 

är oa statligt ägda och ämnade till forskning för att utveckla nya odlingstekniker (Chaplowe 

1998. s 50). Vid en motorväg 19 km sydöst från centrala havanna vid den gamla förorten 

Santa maria del rosario besöks undersökningens enda Organoponico. Genom guidens 28 

åriga vän Miguel som arbetar på gården gavs en inblick hur odlingen fungerade. Miguel visar 

den ca 1 hektar stora marken som dels består av stora cementlådor för olika grödor och ett 

plastskjul där förkultivering äger rum. Trädgården är ett kooperativ med ca 50 anställda som 
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förnärvarande producerar 40 stycken olika grödor bestående av frukt, grönsaker och kryddor. 

På gården används nästan inga kemikalier utan det som finns är istället kogödsel samt 

kompost av gamla löv, grönsaker, och avfall som läggs i en ca 30 meter avlång cementlåda som 

sedan återvinns och blir till näringsrik jord. Maskarna i den stora näringsrika komposten 

håller jorden god menar Miguel och är en förutsättning för de urbana trädgårdarnas goda 

resultat. Miguel säger att gården oast inte har problem med några skadedjur eersom de 

odlar så många olika sorters grödor. Om en skörd skulle vara nära att gå förlorad finns det 

bekämpningsmedel men att det oa i förebyggande räcker med att sye spruta vatten blandat 

med pressad vitlök. Arbetsförhållandena för Miguel innebär att han arbetar på gården 

tillsammans med resten av de 50 anställda på gården och att de sedan delar på vinsten som 

säljs på marknaden till befolkningen i Havanna. Lönen är bra även om han menar att det är 

mycket hårt jobb att tjäna sina pengar på. 

Arbetstiderna sträcker sig från tidigt på morgonen till sent på eermiddagen. För honom är 

det viktigt att ha något att göra och hävdar att många kubaner i hans ålder kunde arbeta här 

om de ville eersom arbetsbehovet är stort (Giessler 2008). Organoponicos introducerades 

1994 i Havanna som ett experiment från regeringen att bruka land som var runt 1 hektar stort 

och som normalt inte passade att odla på. Eersom dessa trädgårdar är relativt stora behövs 

det ett statligt styre då det är ett stort jobb med vattentillförsel och organisation. Det mesta 

från Organoponicos produktion säljs på marknaden i Havanna genom det statliga 

grönsaksföretaget Metropolitan Fresh eller till turistsektorn och de hotell som finns 

lokaliserade i Havanna. (Cruz, Sanchez 2003. s 31)

5.3 PARCELAS
De såkallade Parcelas skiljer sig från Organoponicos genom den mindre odlingsytan och att 

de till största delen drivs privat eller av en liten grupp människor som huvudsakligen arbetar 

för att producera mat till dem själva istället för den stora allmänheten. Parcelas som även 

26



kallas Popular gardens är den vanligaste formen av urbana trädgårdar och har mycket 

gemensamt med Organoponicos eersom de till stor del använder liknande odlingsmetoder 

som oa sker utan kemiska bekämpningsmedel (Chaplowe 1998 s 50). Två författare 

definierar denna typ av trädgårdar som en statligt eller privatägd yta som är lokaliserad i ett 

stadsdistrikt som inte täcker mer än 1000 kvm och som odlas av en eller flera personer. Vid 

2003 fanns det ca 27 000 Parcelas i Havanna. (Cruz, Sanchez 2003 s 28) I stadsdelen Vieja 

besöktes tre av dessa trädgårdar som i nedanstående text kommer att beskrivas. Havanna 

Vieja är den äldsta stadsdelen i Havanna och bär på mycket historia och arkitektur från det 

spanska och amerikanska styret. Husen i stadsdelen är en blandning av lyxiga hotell, 

restauranger och slitna till synes fallfärdiga byggnader. Några stenkast från turistgatorna i ett 

av de gamla husen besöks den första trädgården i undersökningen. Här bor en man som är 

civilingenjör och hans fru som är advokat med sina 2 barn. Deras Parcela är en cirka 25 kvm 

stor och belägen på baksidan av huset där det till största delen odlas tomater och sötpotatis. 

För hans familj skapar trädgården möjligheten att få extra mat på bordet och att barnen får 

vitaminer.

 Havannas affärer är förutom ransoneringsaffärerna uppdelade i vanliga pesosaffärer och dyra 

Pesos convertible (Förkortat CUC) butiker och varuhus där en CUC motsvarar en dollar. Här 

har civilingenjören inte råd att handla eersom han inte har någon släkting som skickar 

honom några pengar. Han kan heller inte tjäna pengar på turismen som en del andra kubaner. 

Befolkningen menar han är uppdelad i två läger. De som har CUC och de som inte har. De 

som inte har tillgång till utländsk valuta måste göra vad de kan för att få pengarna att räcka. 

De är båda högutbildade och har bra jobb men har ändå svårt med stora utgier på grund av 

ombyggnaden i huset. Trädgården är därför ett bra sätt att spara lite extra pengar (Giessler 

2008). Eersom trädgårdarna många gånger är väldigt små och ger liten avkastning fungerar 

de snarare som ett komplement till den dagliga kosten (Chaplowe 1998. s 50). Kvinnan i 

familjen berättar om trädgårdarna och att det är vanligast att flera familjer delar på en Parcela 

eersom det innebär mindre jobb för alla. I grannskapet är de flesta som arbetar med 

trädgårdarna män, men kvinnan hävdar bestämt att hon och barnen hjälper till vid skörd 
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(Giessler 2008). Enligt en författare spelar den kubanska kvinnan en viktig roll i det urbana 

jordbruket eersom det i det statliga jordbruksprogrammet finns fler kvinnor än män med 

beslutanderätt. (Gonzalez 2003)

5.3.1 Organisation

I Havanna existerar det en organisation som stödjer odlandet och planeringen av alla Parcelas. 

De såkallade Club Horticulturas fungerar som hjälp och råd vid odlingen. Många av parcelas 

är oberoende och klarar sig utan stöd medan många väljer att gå med i en Horticultura club. 

Genom denna klubb finns möjligheter att ta del av erfarenheter från andra odlare och nyttja 

resurser (Chaplowe 1998. s 51). Många av dessa klubbar får även stöd från utlandet av Non 

Governmental Organisations (NGO) som förser dem med donationer, frön, verktyg, litteratur 

och teknisk hjälp. Familjen är inte med i någon Horticultura klubb utan tar istället hjälp från 

varandra och grannarna. Eersom de även känner andra som har Parcelas byter de oa frön 

och produkter med dem. Det är därför möjligt att specialisera sig på ett fåtal grödor och ändå 

ta del av andra och på så sätt få ett stort urval av grönsaker i kosten. 

På gatan Neptuno i stadsdelen Vedado undersöktes även en såkallad Casa de semilla(se bild 1 

i bilaga 3). Detta är en affär upprättad av staten som möjliggör för stadens invånare att köpa 

frön, medicinalväxter, träd och ekologiskt gödsel, jord, samt teknisk rådgivning. De statligt 

ägda affärerna uppkom i samband med den speciela perioden och sköts vanligen av två 

personer (Chaplowe  1998. s 54). Ingången pryds av texten om hållbart odlande och eer ett 

samtal med kvinnan i affären kommer det fram att människor som driver parcelas oa 

kommer till henne och ber om råd och om hur de ska gå tillväga med odlingen. Hon berättar 

att hon eer att studerat klart som agronom öppnade denna affär med hjälp från 

jordbruksministeriumet i Havanna. Bakom den lilla affären så finns ett gigantiskt växthus där 

sticklingar väntar på att planteras om i större krukor. Oast är det svårast att få de små 

plantorna att klara sig menar kvinnan och att det är därför dessa affärer existerar (Giessler 

2008). Idag finns flera av affärerna spridda runt om Havanna för att förse de urbana 
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trädgårdarna med material (Gonzalez 2003). De som arbetar i dessa affärer får inte betalt i fast 

lön utan istället en provision på det de säljer som ligger mellan 300 och 400 pesos. En normal 

kuban tjänar ca 221 pesos i månaden. Inkomsten varierar beroende på säsongen och var 

butiken är lokaliserad (Cruz, Sanchez 2003 s 63). 

5.3.2 Odling

I en annan del av Vieja inte långt från det stora regeringshuset Capitolium som är en exakt 

kopia av det hus som finns i Washington undersöks den andra trädgården i fältstudien. Denna 

ägs av en 70-årig man som använder sin takterrass som odlingsplats. Mannens Parcela är ca 

10 kvm stor och består till stor del av ett växthus med tomater och äggplantor och massor av 

örter (Giessler 2008). De som driver Parcelas får odla vad de själva vill, men oa måste ändå 

grödorna anpassas till förutsättningar som jordkvalitet och tillgång till vatten samt vad som 

finns att köpa på marknaden ( Chaplow 1998. s 52). I Havanna är maten oa säsongsbetonad 

menar han och det därför lönar sig att odla vissa grödor under vissa perioder i landet. Under 

september och november kan det vara väldigt blåsigt och regna mycket och då måste mannen 

anpassa sina grödor eer det. För att skydda frukter från insekter och ohyra planteras ibland 

örter och blommor för att dra dem till sig. Nyckeln till mannens framgång har enligt han själv 

varit att pröva sig fram och att han var tvungen att göra sitt bästa för att inte svälta. Dieten har 

ändrats ordentligt sedan kollapsen av Sovjetunionen då han knappt åt några grönsaker alls 

utan bara mat från ransoneringsbutikerna som bestod av basvaror som kött, ris, bönor, mjölk, 

mjöl, bröd och rom (Giessler 2008). Odlare försöker oa maximera sin avkastning på sin yta 

genom att både odla grödor i jorden på jorden och grödor som växer över jorden. Jordarna är 

oast uppdelade i sektioner och i olika kombinationer av grödor för att ge maximal 

avkastning (Chaplowe 1998. s 52). Vid en gammal kolonialvilla mellan Havanna Vieja och 

stadsdelen Vedado arbetar den 40 åriga mannen Yuan heltid med sin parcela. Yuan visar stolt 

ett ca 60 kvadratmeter stort fällt fullt av kryddan mynta. Yuan lånar marken gratis av 

regeringen tillsammans med några vänner som har valt att specialisera sig på att odla den 

populära ingrediensen i Kubas nationaldrink mojito. Han berättar att han har ett kontrakt 
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med ett känt hotell i Havanna vieja som han levererar kryddorna till samt att han ibland säljer 

en del på gatumarknaden men att det även kommer förbi en del grannar och köper av honom 

eller att han byter en del mot andra grönsaker(Giessler 2008).  

5.3.3 Marknaden

Genom att den kubanska regeringen tränat och försett Havannas invånare med teknisk 

assistans och verktyg steg avkastningen från trädgårdarna enormt under de första åren mellan 

1991 och 1992. Till en början så odlades grönsaker i parcelas för att mätta familjen och de 

närmaste . Men genom att överskottet av matproduktionen blev större började därför 

trädgårdsägare i allt större skala byta varor med varandra och sälja överskottet vilket fick 

regeringen att tänka i andra banor. Överskottet hade delvis till en början varit ämnad åt 

skolor, daghem, sjukhus men när överskottet fortsatte att stiga tog regeringen i september 

1994 beslutet att det skulle finns möjlighet att sälja dem på en fri marknad (Se bild 2 i bilaga 

3). Till en början under de första fyra åren så såldes produkterna oast i närheten till 

trädgårdarna utan att någon odlare behövde betala någon skatt. Men under 1998 börjades en 

ny fas som bestod av en sektor som var organiserad med ett eget lagsystem, maxpriser, 

regleringar och speciella platser där marknaden skulle äga rum. Produkterna från Parcelas i 

Havanna Vieja säljs enbart på marknaden i samma område men kravet är att producenten har 

en licens och att denne betalar en summa i skatt (Cruz, Sanchez 2003. s57).  Det är även 

tillåtet att sälja grödor direkt ifrån hemmet men förbjudet att sälja dem rakt på öppen gata 

utan tillstånd. Om en grupp odlare vill öppna ett marknadsstånd måste de göra en gemensam 

ansökan för att införskaffa en licens och däreer betala 5 % skatt på allt de säljer. De får endast 

sälja grödor de själva producerat och de måste vara lokaliserade i närheten av odlingen (Cruz, 

Sanchez 2003. s 62). 
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5.3.4 Vattentillförsel

I Kuba så faller 80 % av all nederbörd under regnperioden som varar mellan Maj och Oktober 

vilket gör att de resterande månaderna kan vara väldigt torra. I Havanna lever 20 % av landets 

totala befolkning, där även en stor del av landets industri och turism är lokaliserad. Detta 

medför att stora mängder vatten krävs på en koncentrerad yta, vilket gör att vattentillgången 

utgör de största hindren för Havannas urbana trädgårdar. Ett annat problem är att de 

vattensystem under staden som driver upp vattnet från dess källa oa är väldigt rostiga och 

trasiga. Det är beräknat att ca 55 % av allt vatten som kommer från jordens källor går 

förlorade pågrund av trasiga rör och läckor.  För att lösa detta problem har regeringen arbetat 

med att söka hjälp från utländska företag samt att genom media påverka den kubanska 

befolkningen att spara vatten (Cruz, Sanchez 2003. s 51). 
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6. Applicering av Teori
Denna del i uppsatsen kommer att analysera hur de Urbana trädgårdarna i Havana vieja möter Ryerson 
universitets fem kriterier för matsäkerhet samt de teorier som finns i uppsatsen av Amartya Sen. 

6.1 POLITISK ORGANISATION FÖR MATSÄKERHET
Eer den kris som drabbade Kuba genom kollapsen av Sovjet och USA: s blockad kan det 

konstateras att regeringen spelat en viktig roll för skapandet av de urbana trädgårdarna och 

förbättringen av matsäkerheten i Havanna. Regeringen hade gjort misstaget att förlita sig på 

endast en handelspartner och valt att importera maten istället för att producera den själv. För 

att detta misstag inte skulle bli döden för befolkningen var därför regeringen tvungen att 

ändra sin politik. Regeringen insåg att de inte längre kunde vara ensam distributör av maten 

och började därför skapa möjligheter för kubanerna att producera sin egen mat. Som 

undersökningen visat har regeringen omvandlat stora ytor av land i Havanna till utrymme för 

Parcelas och skapat en organisation kring de urbana trädgårdarna som hjälper medborgarna 

att ta del av råd och verktyg för att lyckas med odlingen av grödor. Exempel på detta är de 

olika Casa de semilas och de många Horticultural clubs som finns utspridda i staden. Genom 

utvecklingen av de urbana trädgårdarna har nya jobb skapats vilket bidragit till ökad inkomst 

hos många Havannabor och möjligheten att köpa mat från marknader och affärer. Det har 

även bedömts att skapandet av dessa föreningar bidragit till samhörigheten mellan människor 

som annars kanske inte skulle existerat. Men trots det tillsynes lyckade arbetet från 

regeringens sida är det många Havannabor som är missnöjda med situationen. Flera 

Havannabor som deltagit i undersökningen menar att de är arga eersom de anser att det är 

regereringens ansvar att se till att medborgarna får mat. En äldre man på ett café menar att 

många i hans ålder inte har någon möjlighet att odla eersom de helt enkelt inte orkar. Han 

anser att de istället borde höja människors löner så att de kunde köpa maten i affären. Flera 

kubaner är arga eersom de tycker att de lever väldigt fattigt och inte kan ta del av 

importerade produkter trots att de är väldigt högutbildade. Det är viktigt att förstå att 

Havanna aldrig skulle kunna vara självförsörjande på de urbana trädgårdarna utan att de i 

stor del endast fungerar som ett mycket viktigt komplement till den dagliga kosten (Giessler 
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2008). Havanna och Kuba är tillstor del beroende av importvaror från utlandet där USA är 

den största leverantören av spannmål och jordbruksprodukter som ris, vete, kyckling och 

sojaprodukter. Genom en undantagsbestämmelse i USA: s embargo kallad e Trade 

Sanctions act är det möjligt att katastroflindrande köp av viss mängd kan ske mot att landet 

betalar i hård valuta. Även länder som Spanien, Frankrike, Kanada, Mexico, Kina och 

Ryssland har stor export av produkter till landet (Sveriges ambassad 2008 handelspolitik).

 Det kan konstateras genom besöket i Havanna att mycket av maten som handlas av invånarna 

och ges till dem via ransoneringen kommer ifrån utlandet. Så även om regeringen ökat 

matsäkeheten genom trädgårdarna är det otänkbart att Kuba skulle kunna leva isolerat från 

omvärlden. Varorna som går att köpa i Havanna är som tidigare konstaterat uppdelade i olika 

valutor där den konvertibla peson (CUC) är värd cirka 25 gånger mer än den kubanska peson. 

Varorna i CUC affärer kostar ibland mer än i Sverige vilket gör att många kubaner inte kan 

tillgodogöra sig de importerade varorna. De som inte har råd får nöja sig med basvaror från 

rantioneringsbutiken eller köpa mat från de vanliga pesosbutikerna som oa har väldigt 

begränsat utbud (Giessler 2008). Kubas regering har som mål att minska detta gap mellan 

valutorna men att en sådan övergång skulle kräva enorma lönely med marknadsanpassade 

priser i alla affärer och att subventionerna slutar till hushållen. Denna omställning skulle vara 

mycket dyr för regeringen (Sveriges Ambassad, 2008 Ekonomisk politik). Kubas regering har i 

fallet med de urbana trädgårdarna uppfyllt kriteriet för matsäkerhet genom att de möjliggjort 

odling och organisation och enligt lästa källor arbetat för att möjliggöra mat för invånarna.

6.2 NÄRINGSRIK MAT OCH HÅLLBAR FRAMSTÄLLNING
Invånarnas diet i Havanna har kommit att påverkas mycket genom de urbana trädgårdarna. 

Innan 1990 var regeringen den enda officiella distributören av grönsaker och frukt som då 

levererade varor som kom över 80 km från staden vilket gjorde att mycket förstördes under de 

långa transporterna (William 2008).

Genom denna undersökning har de urbana trädgårdarna visat att de ökat tillgången på
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näringsrik mat i Havanna på grund av det ökade odlandet av grönsaker och frukt. Eer flera 

besök hos marknader i Havanna Vieja har det konstaterats att kvalitén och mångfalden på 

grödorna är stor. Frukter och grönsaker är oa säsongsbetonade men att många även odlas 

året runt. 

För familjen som använder Parcela i Havanna Vieja har grönsakerna medfört att de kan ge 

sina barn ett näringsrikt komplement till maten. Grödorna som odlas besprutas heller inte 

med några kemikalier och fyller därför även kravet för att maten ska vara ekologiskt 

producerad. Genom Sovjets kollaps kunde Kuba inte längre använda sig av det importerade 

konstgödslet och bekämpningsmedlet. De var nu tvungna att tillämpa andra naturliga 

metoder för odlingen. Det har vid besöken hos Parcelas och Organoponicos konstaterats att 

odlarna använder ytterst lite av bekämpningsmedel vid odling. Genom att de istället använder 

ko eller hönsgödsel och kompost samt vitlöksvatten vid skadeangrepp medverkar bönderna 

till att bevara den biologiska mångfalden samtidigt som dessa metoder är billigare än 

kemikalier. Det har har även uppmärksammats under fältstuiden hur växter planteras i sye 

att dra till sig skadedjur (Giessler 2008). En del bönder använder även skadedjurs naturliga 

fiender som hjälpmedel vid bekämpning. Nyckelpigor och andra insekter som äter löss odlas i 

sye att användas vid skadeangrepp (Seeds in the city 2003 ). 

Men trots att grödorna i Havanna Vieja inte besprutas av några bekämpningsmedel står det 

eer undersökningen klart att stadens luföroreningar kan påverka kvalitén på grödorna. 

Produkterna som odlas i staden och säljs på gatorna utsätts oa för mycket avgaser från 

Havannas stora mängd bilar. De gamla bilarna saknar katalysatorer och drivs av blybensin 

som kan påverka människors hälsa negativt. En fruktförsäljare som tagit ställning i denna 

fråga tror inte att det är farligt att sälja grödor nära bilavgaserna och hänvisar till att många 

köper från honom varje dag. 
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En annan aspekt som är viktig att tänka på angående det urbana jordbruket är att även om 

odlarna tillämpar ekologiska odlingsmetoder är det inte säkerhet att de hållbara för miljön. 

Om det urbana odlandet är ekologiskt hållbart beror mycket på den mängd vatten som 

används och i förhållande till hur stora vattenresurserna är. Det måste därför till tekniker som 

minimerar vattenförlusten under som ovan jord. Det är även väldigt viktigt att Havannaborna 

väljer grödor som anpassar sig till de jordar och det klimat som råder för tillfället och även 

eer region och årstid. Turismen i Havanna Vieja ökar allt mer och eersom många för med 

sig livsstilen från det egna landet blir vatten en resurs som nyttjas mycket. Många av hotellen, 

barerna och restaurangerna ligger i området och konkurrerar med trädgårdarna och 

människorna som bor där. Vattenproblematiken kommer därför att behöva lösas om de 

urbana trädgårdarna ska kunna fortsätta med samma resultat.

 Det måste även göras undersökning på hur näringsämnen från gödsel påverkar dricksvattnet 

i staden. Gödsel från kor och höns innehåller fosfor och kväve vilket kan skapa höga 

nitrithalter i grundvattnet och försaltning av vattnet. Som avlutning av detta kritierie måste 

det uppmärksammas att det i Parcelas inte bara förekommer odling av frukt och grönsaker 

utan ibland även djurhållning. Det har genom undersökningen observerats en slakt av ett 

dussin getter intill en allmän gågata vilket skapar oro angående hygien och smittorisker. De 

olika riskerna med av denna typ av trädgård har visat sig vara allvarliga och kommer vidare 

att tas upp i diskussionen. 

6.3 PRODUKTION MED SOCIALA OCH KULTURELLA NORMER
Arbetsförhållandena varierar mellan de statliga Organoponicos och de individuellt skötta 

Parcelas. I Organoponicos arbetar de anställda tillsammans och får dela på avkastningen som 

trädgården genererar. Arbetet är oa väldigt hårt men skapar även möjlighet för kubaner att 

tjäna pengar som ibland kan vara dubbelt så mycket som många andra arbeten i Kuba. Men 

för att behandla detta kriterium fullt behövs det mer forskning om arbetsplatserna tar hänsyn 

till religioner och seder så som bönestunder samt helgdagar. Detta är mycket viktigt för att 
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uppfylla kulturella normer. De urbana trädgårdarna har enligt en författare även skapat en 

social mötesplats bland människor samtidigt som de fungerar som en källa av träning och 

avkoppling där människor kan arbeta och återkoppla med naturen (Chaplowe 1998. s 54).  De 

personer som intervjuats i undersökningen har samtliga talat om samhörighet med andra 

människor och former av självförverkligande i samband med trädgårdarna. I Kuba finns idag 

många olika sorters religioner eersom landet ha så många influenser av kulturer från 

Afrika, Kina, mellanöstern och Sydamerika vilket även medfört att kubanernas diet varit 

väldigt varierande (Giessler 2008). Eer flera decennier av spansk, amerikansk och Sovjetisk 

influens begränsades kosten eersom det mesta importerades. Idag bidrar de urbana 

trädgårdarna och den större mångfalden av grödor till att mycket av den äldre kubanska 

dieten går att äta igen (Barclay 2008).Det bedöms därför att trädgårdarna och dess grödor 

hjälper att uppfylla de kulturella och sociala normerna

6.4 TILLGÄNGLIG OCH TILLRÄCKLIG MAT
Det står eer denna undersökning klart att de urbana trädgårdarna Organoponicos och 

Parcelas ökat tillgängligheten av näringsrikmat sedan införandet i Havanna. Under mitten av 

år 2000 hade grönsaksproduktionen i Havanna nått en nivå på 943 gram Per-capita varje dag. 

Vilket är mer än tre gånger så mycket som vad FAO rekommenderar (koont 2004). Genom de 

över 25000 hektar mark som omvandlats för alla varianter urbana trädgårdar i Havanna har 

invånarna fått möjlighet att förse sig själva med näring och befolkningen i staden behöver 

därför inte enbart förlita sig på den mat som delas ut av ransoneringen eller av maten som går 

att köpa i de dyra CUC affärerna (Giessler 2008). Det är värt att notera att kubanernas 

medelkalori och protein intag sjönk till 1863 kalorier och 46 gram i samband med Sovjets 

kollaps (Cruz, Sanchez 2003. s 8) och att kaloriintaget 2003 låg över 2400 kalorier och 72 gram 

proteiner vilket är i ramen av vad FAO rekommenderar (Barclay 2003). Det är inte troligt att 

de urbana trädgårdarna ensamt står för denna stora ökning utan att de även beror på stora 

mängder importerade varor. Det har dock observerats att de grödor som finns att köpa i 

Havanna Vieja mestadels kommer från de Urbana trädgårdarna och inte från import. Därför 
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kan slutsatsen dras att kubanerna tillgodogör sig viktiga vitaminer från kosten som de annars 

kanske inte hade ha tillgång till. Det är även viktigt att veta att det i Havanna konsumeras 

stora mängder alkohol i form av rom. Rom finns med i ransoneringen som varje kuban får 

varje månad och är relativt billigt för en kuban att köpa jämfört andra varor. Detta är en 

väldigt energirik dryck som också den bidrar till det ökade kaloriintaget. Maten som säljs i 

CUC affärerna är till mestadels importerade varor som kakor, flingor,  juicer, läsk, vin, 

choklad som många gånger innehåller mycket socker som även det ökar kaloriintaget. Det är 

att konstatera att det i Havanna finns många överviktiga personer samtidigt som det finns 

många som är undernärda (Giessler 2008).  Produktionen hos Kubas alla urbana trädgårdar 

har enligt statistik ökat år från år. Siffrorna är i miljoner ton 1997, 0.1: 1999, 0.9: 2000, 1.7; och 

2002, över 3 miljoner ton (Gonzalez 2003).  Att därför matproduktionen från de urbana 

trädgårdarna är tillräcklig råder det därför ingen tvekan om. 

6.5 ÅTKOMSTEN AV MAT
Undersökningen av Havannas urbana trädgårdar har hitils visat att de uppfyller Ryerson 

universitetets kriterier på matsäkerhet. I det sista kriteriet kommer det undersökas om alla 

invånare i Havanna Vieja har fysisk tillgång och ekonomisk möjlighet att köpa maten som 

producerats i trädgårdarna. Analysen kommer däreer att kopplas till Amartya Sens teorier 

om marknadskraer, den sociala säkerheten, det juridiska systemet och demokratin. 

6.5.1 Fysisk tillgång

Genom att den kubanska regeringen möjliggjort odlingsmark och startat en organisation 

bakom de Urbana trädgårdarna Parcelas och Organoponicos har de förbättrat åtkomsten av 

mat för invånarna i Havanna. Trädgårdarna har varit en nödlösning på den hungersnöd som 

uppstod eer kollapsen av Sovjet och fungerar idag som en möjlighet till ett komplement till 

dieten genom det fortsatta nybildandet av dem. 
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6.5.2 Ekonomisk möjlighet

Genom regeringens beslut att 1994 öppna en fri marknad fick invånarna i Havanna möjlighet 

att köpa och sälja odlade grödor till varandra. I Havanna Vieja har det observerats flera 

grönsaksmarknader tillsammans med möjligheten att odlare i Parcelas byter varor med 

varandra. Fältstudien har visat att de urbana trädgårdarna bidragit med jobb som ökat 

odlarnas intäkter och därför även deras möjlighet att köpa annan mat. Dock har det 

uppmärksammats att alla i Havanna Vieja inte har råd att handla från marknaden. En kuban 

som undersökningens tolk talat med menar att många äldre människor inte kan handla 

mycket för sin lön. Dessa kubaner kan därför inte få tillräckligt med grönsaker i sin kost. Om 

en kuban får ca 221 kubanska pesos i månaden i bidrag räcker det ungefär till 5000 gram frukt

och grönsaker vilket blir ca 160 gram per dag om denne spenderar hela sitt bidrag på grödor 

vilket då ändå inte räcker för att fylla upp minimumkraven på 300gram som FAO 

rekommenderar ( Magnusdottir 2008).
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7. Applicering av Amartya Sens 
Teorier
7.1 DET JURIDISKA SYSTEMET 
Eersom invånarna i Havanna Vieja får låna mark att odla på har det upplevts att de har 

möjlighet att förse sig själva och sin familj och grannar med grönsaker och frukt. Men 

eersom Trädgårdarna endast lånas till invånarna och kan krävas tillbaka närsom helst 

(Chaplow 2008. s 50 ) fyller de inte kraven av Amartya Sens teori om det juridiska systemet. 

Eersom invånarna bara lånar marken i Havanna är det svårt att veta om de kommer ha 

tillgång till dem i framtiden. Det finns igen garanti på att dessa trädgårdar kommer vara kvar 

då staden renoveras eller då ny hus ska byggas. Detta eersom trädgårdarna idag är 

lokaliserade i flera av Stadens hus och i områden som är väldigt slitna och tillsynes fallfärdiga. 

Detta skulle kunna komma att påverka matsäkerheten i Havanna mycket negativt för dem 

som nu blivit beroende av sin odling och har det som yrke.

7.2 DEN SOCIALA SÄKERHETEN. 
De urbana trädgårdarna bedöms vara ett utmärkt exempel på promotion där regeringen 

försöker utbilda människor, och förse dem med utrustning så att de kan odla själva. På tv i 

Havanna sänds det varje vecka program om urban odling (Seed in the city 2003). 

 Protection skulle kunna ses som det ransoneringssystem som odlare och invånare i Havanna 

och Kuba har. Systemet bygger på att alla invånare har ett ransoneringskort och blir tilldelade 

en viss mängd basvaror varje månad som består av bönor, ris, bröd, mjölk (Alvarez). Dessa 

varor skulle fungera som en trygghet om skörden skulle vara dålig . Systemet kan dock 

kritseras på många punkter bland annat genom både mängden och utbudet på varor är väldigt 

litet. Detta leder till att många kubaner byter varor eller saker med varandra eller desperat 

söker eer CUC för att kunna köpa annan mat till världsmarknadspriser (Giessler 2008).
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7.3 MARKNADSKRAFTERNA.
Amartya Sen har i sin teori om marknadskraerna beskrivit hur regioner i hungersnöd 

exporterar sina grödor till andra regioner eller länder eersom köpkraen där är större. I 

Kuba och Havanna kan detta problem inte uppstå eersom trädgårdarna enligt kubansk lag 

inte får sälja sina grödor långt ifrån odlingsplatsen och bara på marknader som är godkända 

av regeringen. Därför kan staten se till att marknader är jämt utspridda över staden och landet 

och att alla varor inte hamnar på ett och samma ställe bort från vissa områden och människor. 

7.4 DEMOKRATIN
Trots Kubas intensiva arbete med de urbana trädgårdarna och matsäkerheten för landets 

invånare är landet ingen demokrati. Många människor som deltagit i undersökningen har 

beskrivit sin rädsla och känner sig hotade på många sätt. Landet har flera politiska fångar som 

fängslats och misshandlats för åsikter som skiljer sig från regeringens (Giessler 2008).Kuba 

har dock uppfyllt Amartya Sens teori och visat att de som ett kommunistiskt land agerat som 

en demokrati i detta fall och handlat i tid för att svält inte ska uppstå.
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8. Diskussion
För första gången i mänsklighetens historia är vi på väg att leva i en urban värld där större 

delen av världens befolkning bor i städer. Miljoner människor kommer inom de närmsta 10 

åren att flytta från landsbyggd till stadsmiljö och för att inte denna omställning ska bli ett hot 

mot människors hälsa krävs därför en förbättrad strategi för att uppfylla matsäkerhet. De 

urbana trädgårdarna i Havanna uppstod som en nödlösning från den kubanska regeringen 

och har visat sig medföra en effektiv förbättring av matsäkerheten i staden. Genom fältstuiden 

och analysen av varianterna Organoponicos och Parcelas har det kunnat konstaterats att de till 

hög grad uppfyller undersökningens frågeställning genom Amartya Sen och Ryerson 

Universitets kriterier för matsäkerhet. Det är därmed möjligt att de urbana trädgårdarna 

skulle kunna vara en förebild för andra städer och verka för en social hållbarhet där de 

mänskliga behoven uppfylls,men att det för Havanns del krävs samhällspolitiska och 

miljöpolitiska beslut för att uppfylla dem fullt ut. Genom att inte alla invånare i staden har 

ekonomiska möjligheter att tillgodogöra sig grödorna från trädgårdarna visar Kuba bristerna i 

sitt samhällssystem och behovet av en fungerande ekonomi där alla invånare har en inkomst 

som de kan försörja sig på. Det står dock klart att de urbana trädgårdarna ökat 

sysselsättningen i Havanna med flera tusentals jobb och att de därför är ett föredömme för 

andra städer som vill förbättra inkomster för fattiga människor. Inkomster som odlare tjänar 

på försäljning kan sedan användas till att köpa annan mat som de själva inte producerar och 

därmed få tillgång till ett större utbud av mat och näring. Det som enligt denna undersökning 

avgör inkomsten hos odlarna i Havanna Vieja är, storleken på varje Parcela ,vilken typ av 

grödor som odlas samt hur många det är som delar på avkastningen men även faktorer som 

tillgång till vattenresurser, frön, gödsel, samt möjligheten att förvara avkastningen. Det är 

därmed också klart att de länder och städer som har en riklig tillgång till dessa resurser 

kommer ha en större fördel vid införandet av urbana trädgårdar. Det är också viktigt att det 

finns tillgång till en marknad så att produkterna kan säljas. I Havanna Viejas fall så hade 

samtliga odlare stor tillgång till marknader och konsumenter eersom de odlade sina grödor 
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mitt i centrum. Kubas regering har beslutat att grödor måste säljas i närheten av 

odlingsplatsen vilket alltså missgynnar säljare som bor längre ifrån centrum eersom 

områdena där inte är lika tätbefolkade och att de alltid måste ansöka om att sälja på annan ort. 

Detta har dock visat sig vara positivt för matsäkerheten eersom det hindrar producenterna 

att enbart sälja grödor där konsumenterna betalar mest. Möjlighterna att nå mat blir därmed 

större och hindrar vissa delar av staden att drabbas av matbrist.Urbana trädgårdar kan aldrig 

ersätta volymerna som ett ruralt jordbruk kan producera men har stora möjligheter att 

komplettera grödor och då speciellt i städer där vägar och förbindelser till staden inte är 

utvecklade. Detta kan på lång sikt även spara mycket pengar och resurser genom minskade 

transportkostnader från landsbygd till stad. Trädgårdarna erbjuder även invånare att nischa in 

sig på att producera grödor som det finns stora behov av eller på varor som är 

transportkänsliga. På detta sätt har Urbana trädgårdar komperativa fördelar mot produktion 

ute på landsbygden vilket kan öka företagsamheten hos människor. 

Men trots de positiva effekter som odlingen medfört i Havanna har 

undersökningen dock uppmärksammat flera risker som måste diskuters. I vissa Parcelas ingår 

djurhållning som en del i matförsörjningen. Bakteriespridningen från dessa djur kan drabba 

människor genom redskap som används vid djurhållningen och i samband med slakten och 

från djurens avföring. Bakterier som är ofarliga för djuren kan vara mycket allvarliga för 

människor vilket därför kräver stor hygien vid skötsel av dem (WHO 2008). Detta kan bli 

problematiskt i städer där ytorna är svåra att hålla rena och extra allvarligt där många redan 

har ett nedsatt imunförsvar genom att de är undernärda (stephens 2000 s 1).  Försämring av 

dricksvatten då näringsämnen från gödsel söker sig ner till brunnar och grundvatten är 

ytterligare en faktor som måste uppmärksamas om antalet trädgårdar ska kunna existera i stor 

skala. En stad med tiotusentals parcelas kan därför få förödande konsekvenser för 

vattenkvaliten och påverka en hel befolkning negativt. Något som även måste studeras mer i 

Havanna är hur grödorna som odlas i staden påverkas av bilavgaser. Havannas bilar drivs 

fortfarande på bensin innehållande bly som även vid låga halter kan skada en människas 

42



nervsystem. Det har i studier visats att känsligheten hos barn är extra stor och att 

beteendestörningar och lägre IQ obeserverats vid vissa blyhalter. Enligt livsmedelsverket i 

Sverige har blodblyhaltnivåerna minskat i livsmedel och grödor sedan Sverige slutade att 

använda blybensin ( Livsmedelsverket 2008).Detta bevisar därför med stor sannolikhet att 

Havannas invånare påverkats av blyhalter genom grödorna som säljs vid trafikerade vägar. 

Detta är mycket oroande eersom det kan leda till handikapp för stora delar av städers 

befolkning. 

En ytterligare begränsning hos de Urbana trädgårdarna är att det enligt invånare i Havanna 

finns många äldre, sjuka och handikappade som inte har möjligheten att odla eersom det 

oa krävs väldigt mycket hårt arbete för att få en lyckad skörd. Mer opartisk undersökning 

måste därför göras i Havanna över hur denna samhällsgrupp har möjlighet att klara sina 

näringsbehov. Men enligt författaren chaplow har det dock uppmärksamts att många äldre 

finner arbetet med de urbana trädgårdarna som något positivt eersom de ger livet en mening 

och skapar självförverkligande. 

Något som är hela grunden för det urbana jordbruket är tillgången till odlingsyta.Viktigt blir 

därför att uppmärksamma att också de flesta som odlar i Havanna inte äger sin mark vilket 

kan komma att bli problematiskt då staden står inför en modernisering. I Havanna Vieja 

pågår just nu stora renoveringsprojekt och frågan är om regeringen kommer att bevara 

odlingyta då staden sakta men säkert växer. Många utvecklingsländer har i frågan om 

odlingsytor varit negativa eersom det går emot bilden av en ren och modern stad. I Uganda 

har staten bötfällt människor som odlat på allmäna platser och i extrema fall förstört skördar. 

Många utvecklingsländer vill följa den västerländska modellen där jordbruken är i rurala 

områden och där staden istället ska fungera som affärscentrum( Chaplow 1998 s 55). Det 

krävs därför ett internationellt arbete som uppmärksammar de positiva fördelarna och arbetar 

för en ärlig diskussion i frågan om implementering. Det är därför viktigt att poängtera att de 

urbana trädgårdarna inte bara är en lösning i utvecklingsländer utan även för utvecklade 
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länder eersom det i varje stor stad finns människor som lider av hunger. I New York och 

Montreal finns det idag föreningar som odlar grödor i stadens förorter som sedan ges till 

hemlösa och familjer med ekonomiska problem ( Seeds in the city 2003). Urbant jordbruk bör 

därför inte ses som ett steg tillbaka i tiden utan en möjlighet att odla lokala näringsrika 

komplement till det rurala jordbruket. För att urban odling ska lyckas krävs därför att 

politiker arbetar för att lösa alla ovanstående problem men även att de bidrar med öppna ytor 

till urbana bönder och räknar in dem i planeringen när städerna växer. Det är även viktigt att 

det skapas organisationer på global nivå som hjälper fattigare länder att implementera 

metoderna, och sedan på lokal nivå som bidrar med träning, utbildning och hjälp för att 

odlarna ska kunna att föra fram sina produkter på markanden. Men också att det forskars om 

hur avkastningen kan öka till lägsta möjliga kostnad. Hur väl urbana trädgårdar kommer att 

lyckas i en stad beror därför till stor del på hur politiker planerar och skapar hjälpmöjligheter 

för stadens jordbrukare. 
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9. Slutsats
Det står eer denna undersökning klart att de urbana trädgårdarna är mer än bara dess 

lokalisering. De urbana trädgårdarna i Havanna fungerar som en del i stadens sociala och 

ekonomiska samt ekologiska system. Trädgårdarna sysselsätter stora mängder människor och 

använder stadens resurser som vatten, land och arbetskra. De producerar maten som 

invånarna äter och är högst beroende av politiken i landet. Rätt skött med rätt resurser kan de 

urbana trädgårdarna ha en stor positiv effekt på fattigdom och matsäkerhet och kan därför 

vara en viktig komponent för en positiv urbanisering av världens städer. Havanna har enligt 

undersökningen förbättrat matsäkerheten men saknar fortfarande viktiga delar för att 

uppfylla uppsatsens teoridel fullt ut. Detta kommer förhoppningsvis att förbättras inom de 

närmsta åren genom fortsatt satsning från den kubanska regeringen och hjälp från NGO. 

Havanns brister har dock bidragit till värdefull information och uppmärksammat de faror 

som finns i samband med urbant jordbruk. Denna uppsats uppfyller därmed sitt sye som ett 

tillskott i lösningen på global matsäkerhet. 
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Bild 1: Casa de semilla
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Bild 2: Marknad i Havanna Vieja
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