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Afrikas
befolkning
 etalar ett högt pris.
b
Dagens utländska jordbruksinvesteringar
i Afrika kan jämföras
med kolonialiseringen och Europas utnyttjande av kontinentens
naturresurser.
Det skriver Terje
Østigård, forskare vid
Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.

V

ärldens befolk
ning beräknas
öka från sju till
nio miljarder
människor till år 2050. Då
har Afrika fördubblat sin
befolkning från en till två
miljarder. Det innebär att
de som då lever i Afrika be
höver mer mat. Men istället
används mindre och mind
re jordbruksmark i Afrika
till att odla matgrödor. Var
för är det så?
Att Afrika producerar
mindre mat hänger till stor
del ihop med ökad tillväxt
och välfärd i främst Euro
pa och USA, och på senare
år även i Kina och Indien.
Fler saker och högre ma
teriell standard kräver en
ständigt ökad energikon
sumtion. Den ökade ener
gikonsumtionen är inte bra
för miljön och medför kli
matförändringar.
Trots att Afrika till ytan
nästan är lika stort som
Europa, Indien, Kina och

USA tillsammans står kon
tinenten endast för 4 pro
cent av världens totala kol
dioxidutsläpp. Men kon
sekvenserna av den övriga
världens utsläpp drabbar
Afrika hårt.
Torka uppstår oftare än
förut liksom oförutsäg
bara regn som leder till
översvämningar. Torka
och översvämningar med
för i sin tur sämre skördar
och hotar livsmedelssäker
heten. Det är ett pris som
Afrikas befolkning betalar
utan att ha bidragit till kli
matförändringarna.
I takt med ökad konsum
tion letar industriländer
na efter nya energikällor.
Tanken är att ersätta delar
av det fossila bränslet med
biobränsle från grödor.

Eget behov
”Afrika behöver
sina egna resurser
av mark, vatten och
energi.”
De senaste tio åren har
utländska investerare köpt
eller hyrt uppskattningsvis
230 miljoner hektar jord
bruksarealer i utvecklings
länder.
I Afrika har ett område
dubbelt så stort som Frank
rike sålts och hyrts ut, och
det lär växa de närmsta
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åren. Flera av leasingkon
trakten är bundna i 99 år,
vilket innebär att afrikansk
jordbruksmark inte kan
brukas av lokalbefolkning
en för lång tid framöver.
Investerarna är främst in
tresserade av den bördi
gaste jorden. Istället för
att producera mat används
därför delar av Afrikas bäs
ta jordbruksmark till att
odla grödor som kan om
vandlas till energi för den
rika världens transporter
och konsumtion.
De internationella före
tagen legitimerar att jord
bruksmarken handlas upp
från bönderna med att bio
bränsle är bättre för miljön
än det fossila bränslet. Men
en del forskning pekar på
att utsläppen ökar. Är det
så drabbas återigen Afri
ka hårdast. Biobränslet tar
matgrödornas plats, vilket
också gör att utsläpp och
klimatförändringar ökar.
Först minskar matpro
duktionen, sedan gör kli
matförändringar att bio
bränslet tar matgrödornas
plats.
De uppköpta landområ
dena har även andra nega
tiva konsekvenser för Afri
ka. När människor förlorar
sin mark blir de ofta tvung
na att flytta. Industriellt
jordbruk kräver inte heller
arbetskraft i någon större
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Kartan visar olika länders yta placerade på den afrikanska kontinenten.
Vissa länder är uppdelade och roterade för att passa in i Afrikas form.
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utsträckning. För många
människor blir livet också
osäkrare, eftersom låga och
säsongsbetonade inkoms
ter gör att de måste köpa
sin mat istället för att odla
den själva.
Jordbruksinvesteringar
na medför således både att
människors utrymme för
att odla egen mat krymper
och att den mat som finns
till försäljning blir dyrare,
eftersom det totalt sett pro
duceras mindre mat.
Aldrig har livsmedel varit
så dyrt som idag. En del av
prisökningen är en direkt
konsekvens av att matgrö
dor ersatts med biobränsle
och i många utvecklingslän

der har priset fördubblats.
När lönerna inte ökar ham
nar fler och fler människor
i en situation av ökad fattig
dom och risk för svält.
Afrika behöver sina egna
resurser av mark, vatten
och energi. Redan nu be
talar de som lever på kon
tinenten ett högt pris för
andra människors välstånd.
Ska Afrika dessutom överge
delar av den egna matpro
duktionen för att tillgodose
den rika världens ökade en
ergikonsumtion?
Dagens jordbruksinves
teringar kan jämföras med
kolonialiseringen och Eu
ropas utnyttjande av afri
kanska naturresurser. Idag

sker det mer raffinerat med
en fint inpackad och lätt
svald retorik, men konse
kvenserna för människor
i Afrika är i stort sett de
samma.
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