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Abstract 

The European Union has been a discussed subject for many years. The conversed areas 

have been everything from special state interests, refugee crisis, sizes of cucumbers and 

if the European Union has a sense of community. One of the most debatable fields has 

been the agricultural policy; control of goods by the union and influence on other 

markets. This study illustrates what the union controls in form of agricultural 

production, although mostly aspects around the international agency of the EU, 

illustrated by the common agricultural policy.  

 

In the liberalised decade of 2010, the rich and powerful European Union still continues 

to maintain protectionism and customs, and at the same time conduct an aggressive 

expansion policy. Their current actions in this political area appear abnormal when 

observed from an analytical perspective. The nations within the EU are all in front line 

when it comes to everything from technical to democratic perspectives. They are all 

advocates of freedom, human rights and openness, but are at the same time part of this 

controlled and restrictive policy regarding their food.  

 

The aim of this essay is not only to illustrate the relationship between the EU and its 

member states in question of agricultural policies. Also how less fortunate parts of the 

globe, in particular sub-Saharan African countries, are affected by the contemporary 

agricultural policies. The presented empirical material will be analysed through three 

political ideologies, which will represent conservatism, socialism and liberalism within 

the international political economy. The ideologies combined with the empirical 

material together with ideology analysis and qualitative text analysis will discuss the 

question of the essay, which will end up in the final analysis and conclusion.  
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1 Inledning 

Europeiska Unionen är en politisk och ekonomisk union som för tillfället består av 28 

medlemsstater i Europa. Syftet med EU var att genom handel och samarbete förhindra krig, 

då alla parterna var beroende av varandra och ingen skulle tjäna på militära konflikter 

sinsemellan. År 1957 antogs Romfördraget och den gemensamma marknaden bildades, med 

fokus på välstånd, specialisering samt inbördes konkurrens. Den gemensamma marknaden 

innebar en tullunion där medlemmarna kunde exportera och importera varandras varor utan 

tullavgifter, men där externa parter var tvungna att betala tullavgift om de ville exportera till 

unionen.  

 

Med tiden har allt fler stater valt att ingå i unionen och tullavgiften har sänkts, från 20 

procent, till dagens tre procent. Den Europeiska Unionen har växt alltmer, såväl ekonomiskt 

som medlemsmässigt, en stor anledning till detta är frihandeln. Ett handelsområde där 

framgången rent ekonomiskt inte har varit så stor är inom jordbruksvaruhandeln, där 

subventioner och regleringar preciseras in i detalj, snarare än att låta marknaden vara fri för 

konkurrens och prisbildning.1 Detta har i sin tur lett till både inbördes och extern kritik, där 

inhemska bönder anser sig bli styrda, medan utrikes aktörer får sämre möjlighet till 

konkurrens på den europeiska marknaden.  

 

Det finns anledning att fundera på hur stora konsekvenser EU:s beslut faktiskt har, dels för de 

egna invånarna, men även för andra berörda aktörer så som fattigare stater och deras 

invånare. 

 

1.2 Problemdiskussion  

40 % av EU:s totala budget används inom jordbrukssektorn. Dessa resurser används till 

största del som jordbruksstöd till lantbrukare i Europa. Anledningen till detta stöd är för att 

majoriteten av alla jordbrukare inte skulle klara sig utan det, eftersom de skulle vara tvungna 

att gå i konkurs eller liknande. Ett av EU:s mål är att unionen ska vara i princip 

självförsörjande för att inte behöva förlita sig på någon annan nation eller organisation 

utanför den egna. Om jordbruket och livsmedelsindustrin hade varit baserad på en 

                                                 
1 Moberg, C. Palm, G. Wiraeus, G (2014) s. 69 – 71  
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marknadsekonomi som de största delarna av vårt samhälle och vår övriga konsumtion är så 

hade inte dagens lantbrukare klarat sig, då efterfrågan och tillgänglighet styr priser.2 

 

För tillfället försörjs europeiska bönder nästan helt av skattebetalare, dels genom 

jordbruksstödet, men även genom konsumering av de framställda livsmedlen. 

Konsekvenserna är inte endast att stora summor pengar delas ut till jordbrukare, just eftersom 

de är jordbrukare, utan att tack vare alla bidrag har många europeiska bönder möjlighet att 

producera varor till låga kostnader som sedan kan exporteras.3 Stora exporter skickas till 

olika delar av Afrika, där de exporterade produkterna kan säljas billigare än de inhemska på 

grund av alla bidrag som delas ut. Detta försätter många afrikanska bönder i konkurs då deras 

produktionskostnader blir högre eftersom de inte får några bidrag och behöver då sälja 

varorna till ett högre pris som inte blir lika attraktiva till konsumenterna som de billiga 

produkterna från EU.4  

 

Detta rimmar inte bra tillsammans med EU:s bidrag till delar av Afrika, då bidragens effekt 

endast blir minimal eftersom EU samtidigt bidrar till att konkurrera ut inhemska småbönder. 

Utifrån den tilltro till marknadsekonomi som EU för övrigt anser sig ha framstår det förefalla 

förvånande med de typer av bidragspolitik som unionen bedriver gällande det egna 

lantbruket. Det är därför intressant att undersöka detta fenomen samt de konsekvenser för 

utveckling EU:s agerande får.  

 

Problemdiskussionen vill väcka frågan om hur EU utövar makt genom sin jordbrukspolitik, 

sett ur tre olika internationellt politiskt-ekonomiska synsätt.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att granska den Europeiska Unionen utifrån dess jordbrukspolitik. 

Meningen är inte att beskriva jordbrukspolitikens uppkomst eller varför den förs på det sätt 

som den idag görs, utan syftar till att belysa dess konsekvenser. Uppsatsen ämnar beskriva 

förhållandet mellan jordbrukspolitikens styrning och dess faktiska utfall genom att titta på hur 

subventioner och lagar på hemmaplan påverkar de inhemska lantbrukarna samt utvecklingen 

i afrikanska länder söder om Sahara.  

                                                 
2 Sandelin, B. (2013) s. 50 – 51  
3 Europaparlamentet och Rådet (2014) 
4 SVT Play (2018) 
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Den Europeiska Unionen och den förda jordbrukspolitiken är väl debatterade och komplexa 

diskussionsområden och det förefaller sig sålunda intressant att analysera faktiska utfall 

utifrån erkända statsvetenskapliga teorier om politisk ekonomi. Politisk ekonomi är 

omdiskuterat då det resonerande utfallet ofta är helt beroende av aktörens politiska synsätt 

och värderingar. Vid närmare diskussion kring ett sådant omdiskuterat ämne förefaller det 

mest vetenskapliga och opartiska alternativet att genom teorin belysa problemet från diverse 

olika håll för att få en bredare uppfattning och förståelse. För att uppsatsen ska framstå 

relevant kommer därför tre olika synsätt användas, vilka är de tre tonsättande inom politisk 

teori; konservatism, marxism och liberalism. Genom att granska empirin utifrån de tre 

grundläggande synsätten undviks partiskhet, teorier ska användas som verktyg för att skapa 

en tillförlitlighet och saklig undersökning. Då jordbruket är betydande i såväl den inhemska 

och utrikespolitiska agendan för EU är detta ett intressant område att undersöka ur ett 

politiskt-ekonomiskt perspektiv.  

 

När ekonomi diskuteras belyses den ofta från ett nationellt perspektiv och hur transaktioner 

ser ut eller borde se ut inom en stat eller ett samhälle. Denna uppsats kommer att belysa 

internationell politisk ekonomi, där aktioner mellan globala aktörer utgör de grundläggande t-

ekonomiska förhållandena i vår samtid. Den Europeiska Unionen kommer vara utgångspunkt 

för uppsatsen, dels för att unionen är en av världens mest betydande aktörer inom ekonomi 

och politik, men även eftersom den utgör ett tydligt exempel på hur medel styrs och påverkas 

på den internationella arenan.  

 

Uppsatsen ämnar diskutera effekterna av EU:s jordbrukspolitik utifrån ett vidare perspektiv 

än endast den inhemska marknaden. Afrika och bönder i Afrika är beroende av beslut som tas 

i EU, vilket påverkar deras ekonomi och förhållande. Uppsatsen kommer att behandla såväl 

de delar av EU:s jordbrukspolitik som de själva lyfter fram, men även de mer moraliskt 

tvivelaktiga delarna av den internationella politiken. EU:s agerande i en internationell kontext 

är följaktligen värt att undersöka. Målet med uppsatsen är att diskutera relationen mellan EU 

och Afrika, med utgångspunkt i jordbruket. Uppsatsen kommer att diskutera och belysa 

konsekvenser av EU:s förda jordbrukspolitik kopplat till medlemsländerna samt afrikanska 

länder söder om Saharas.  
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Frågeställningen blir således: 

- Hur kan EU:s politiska och ekonomiska agerande gentemot Afrika, med utgångspunkt 

i den europeiska jordbrukspolitiken, ses från tre olika politiskt-ekonomiska synsätt?  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen kommer att grundas ur tre synsätt, vilka är de ofta återkommande tre stora 

synsätten som existerar i modern teori. Anledningen till valet av tre så i grunden olika 

politiska teorier beror på att ämnet de har för avsikt att behandla är delvis kontroversiellt. 

Med uppsatsen motiverad i flera teorier, som dessutom betonar skilda delar avses uppsatsen 

baseras på saklig grund. Den första av dessa, benämnd ekonomisk nationalism, återspeglar 

det konservativa och realistiska synsättet inom internationell politik, där värnandet om det 

egna samt bevarandet av statens enskilda ställning och traditioner belyses. Det andra synsättet 

representerar den marxistiska och neokolonialistiska världssynen, där internationella 

strukturer och maktbalanser ifrågasätts, i uppsatsen benämns synsättet ekonomisk kritisk 

teori. Det sista synsättet på internationell politisk ekonomi är liberalism, i uppsatsen benämnd 

ekonomisk liberalism, vilken belyser den internationella politiska arenan ur ett liberalt och 

öppet perspektiv.  

 

2.1 Ekonomisk nationalism 

Ekonomisk nationalism är en teori inom internationell politisk ekonomi och belyser statens 

roll som aktör och makthavare. Staten agerar som en rationell aktör där målet är att uppnå 

makt och välstånd. Teorin menar att statens intressen kommer först samt statens position på 

den internationella arenan. Ekonomisk nationalism är en ekonomisk inriktning på realismen, 

som bygger på att det inte finns någon internationell överhöghet som lagför och hindrar stater 

från att exploatera andra stater, således ett tillstånd av anarki på global basis. Ett 

aktörsmässigt handlande utifrån teorin om realism innebär att aktören, i detta fall staten, alltid 

måste förhålla sig till andra stater och deras möjliga hot gentemot den egna aktören. Det som 

särskiljer den ekonomiska nationalismen från realismen är att fokus mer riktas åt ekonomin, 

men framförallt bevarandet av den nationella enigheten. Den ekonomiska nationalismen tror 

att stater måste säkra sina intressen gentemot andra stater samt att det ekonomiska välståndet 

är ett nollsummespel, där en aktör endast kan vinna något om en annan förlorar något, på så 

sätt blir utrikespolitiken endast styrd av egenintresset. Det mest fundamentala inom den 

ekonomiska nationalismen är ändå behovet av att skydda den egna marknaden från utländsk 

konkurrens, detta gäller även samtida nationella marknader som i teorin är öppna för 

frihandel.5  

                                                 
5 O’brien, R. Williams, M. (2013) s. 9 – 11  
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Den egna marknaden är viktig, men den är hela tiden granskad av staten, som har den yttersta 

kontrollen. För att kunna garantera ordning och kontroll över marknaden och ekonomiska 

transaktioner förespråkar den ekonomiska nationalismen statlig kontroll eller statligt 

inflytande i betydande ekonomiska processer. Viktigt för den ekonomiska nationalismen är 

även den egna självförsörjningen, staten måste kunna producera om inte allt, majoriteten av 

sina produkter inrikes, detta för att inte vara beroende av andra stater och import. Detta beror 

i synnerhet på säkerhet samt kulturbevarande; vid möjliga konflikter med andra stater måste 

det finnas möjlighet till självhushållning för att tillgodose behov samt intresset av att bevara 

äldre kulturella produkter eller produktionssätt. Ofta finns en stark självbevarelsedrift som 

syftar till att bevara samhället och inte låta nya aktörer etablera sig i närområdet, detta även 

hos politiker och lokalbefolkning.6  

 

Ekonomisk nationalism, också kallad merkantilism sågs länge som den enda fungerande 

teorin inom internationella relationer och internationell politisk ekonomi, men har på senare 

tid blivit allt mer kritiserad, då den ger stater mest makt och utlyser dem som primära aktörer. 

Detta kan kritiseras med anledning att den ekonomiska nationalismen på så sätt utesluter 

företag, internationella organisationer samt individer ur förklaringen kring varför de 

internationella relationerna ser ut och fungerar som de gör och på så sätt lämnar ute en del av 

analysen. Det har tillkommit allt fler konkurrerande teorier om hur internationella relationer 

och internationell politisk ekonomi bör förstås, där den ledande i vår samtid är liberalismen. 

Den ekonomiska nationalismen kommer ändå att användas som en av de brukbara teorierna i 

uppsatsen. Anledningen till detta är att syftet är att belysa makt och protektionism inom EU 

som orsak till EU:s agerande. Det är i denna analys inte nödvändigt att ha andra 

internationella aktörer eller storföretag i beaktning, utan fokus bör ligga på relationen mellan 

den egna säkerheten och maximeringen av ekonomisk makt. 

 

Makt är ett centralt begrepp inom såväl realismen som den ekonomiska nationalismen, 

således framställs teorin ofta som enbart fokuserad på maktutövning. I denna uppsats 

kommer fokus att ligga på olika former av maktutövning, så som ekonomisk och politisk 

makt. Uppsatsen kommer dock inte att utgå från en stat, utan aktören kommer att vara den 

Europeiska Unionen, vilken kommer analyseras på samma sätt som stater behandlas inom 

                                                 
6 O’brien, R. Williams, M. (2013) s. 9 – 11  
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teorin. EU kommer i detta fall agera utifrån vad som är bäst för EU; hur produktion, export 

och ekonomisk vinst säkras. EU:s verktyg för att kunna utöva sin strävan är lagar och 

subventioner som leder produktionen i de inhemska staterna på den väg som EU önskar. 

 

2.2 Ekonomisk kritisk teori  

För att kunna diskutera på ett nyanserat sätt kommer även kritisk teori att användas. Kritisk 

teori är inte som teori mer granskande och kritisk än de andra teorierna, utan har fått sitt 

namn då den är kritisk till den samtida globala ekonomiska strukturen. Kritiska teorier 

uppkom som en reaktion mot den liberala ekonomiska teorin och tar sin utgångspunkt utifrån 

Marx. Teorin menar att individen och staten inte bör vara utgångspunkten utan att det snarare 

är kollektivet som bör belysas. Marknadsekonomi och global ekonomi ses som orättvis och 

används för att exploatera de redan utsatta, där stora företag och rika intressen är vinnarna, 

medan mindre företag och utvecklingsländer är förlorarna. Teorin menar att internationell 

ekonomi leder till ojämn utveckling för olika stater, där mäktiga aktörer blir mäktigare på 

andras bekostnad. Detta leder till stora klyftor, där de rika håller kvar de fattiga i fattigdom 

och underläge.7 Kapitalism som sådan anses ofta som ett globalt system, vars grunder ligger i 

att exploatera och utnyttja de mindre utvecklade och icke-kapitalistiska områdena genom ett 

ojämnt handelsutbyte. Kapital är i ständig rörlighet mellan stater och aktörer, däremot går 

inte arbetskraft att flytta över gränser på samma sätt, vilket enligt den kritiska teorin är en av 

anledningarna till att utbytet mellan kapitaliststater och icke-kapitaliststater blir ojämnt. På 

grund av bland annat lägre löner och därmed lägre produktionskostnader i utvecklingsländer 

kommer kapital som inte används för att betala verksamheten överföras till de rikare 

länderna.8 

 

Inom teorin beskrivs även beroendeteorin, som menar att förklara varför vissa stater och 

områden har svårt att ta sig ut ur fattigdom och underutveckling. De fattiga staterna har svårt 

att nå välstånd, då de hela tiden riskerar att exploateras av de rika och utvecklade staterna. 

Utveckling i vissa delar av världen kunde ske på grund av hindrandet av utveckling på andra 

platser.9 Här går det även att föra in tankar om neokolonialism som menar att trots att de 

europeiska kolonierna är avskaffade består ett förvridet maktförhållande mellan före detta 

kolonier och före detta kolonialmakter. Detta innebär i praktiken att Afrika och Asien är 

                                                 
7 O’brien, R. Williams, M. (2013) s. 17 – 18  
8 Pålsson Syll, L. (2002) s. 415  
9 O’brien, R. Williams, M. (2013) s. 18 – 19  
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underordnade och till stor del beroende av Europa. I detta förhållande exploaterar västvärlden 

öst och syd genom ekonomiskt och socialt utnyttjande, som vidmakthåller de koloniala 

strukturerna även då de tidigare kolonierna i teorin är självständiga idag. Detta leder, enligt 

teorin, till att Afrika och Asien hålls kvar i fattigdom och beroende på grund av västvärldens 

politiska och ekonomiska agerande.10  

 

Ett annat nära kopplat, samt intressant perspektiv inom det kritiska synsättet är 

imperialismteori, som ser till de välbärgade ländernas vilja att hela tiden lägga under sig stora 

jordbruksområden, ofta i fattiga delar av syd där mark är billigare än på andra platser. Detta 

grundar sig i en erövringspolitik som är samtidens svar på kolonialismen, då konsekvenserna 

blir exploatering av världens jordbruksområden. Ett av de sätt som utsugningen utförs på är 

via bankers och bolags stora makt, där aktörerna sedan med hjälp av protektionistiska medel 

får försprång på den ”fria” konkurrensmarknaden. Utnyttjande av fattiga och underutvecklade 

delar av världen bidrar till ökad ekonomisk makt och vinning för stora företag som utför 

prisdumpning av sina rester där, samt tillskansar sig mark att bruka för egen vinning. 

Imperialism ses som en följd av att stora kapitalistiska företag etablerat sig i icke-

kapitalistiska länder och där genom billiga råvaror och arbetskraft kunnat tillverka och sälja 

varor till låga priser, på grund av marginella produktionskostnader.11  

 

2.3 Ekonomisk liberalism 

Ekonomisk liberalism är samtidens rådande politiskt-ekonomiska ideologi, detta dels för att 

liberalismen som stort har ett djupt fäste i vår samtid men även då en ökad globalisering lett 

till ett friare ekonomiskt klimat där internationella transaktioner sker dagligen. Fokus hos 

ekonomisk liberalism så väl som politisk liberalism ligger hos individer som aktörer i 

grupper, medborgare samt i övriga sammanhang. Samarbete genom organisationer och/eller 

stater fungerar som medel för individer, och innehar inte ett egenvärde i sig. Marknaden är 

den mest centrala aspekten inom ekonomin och trots att orättvisa förhållanden finns bör inte 

marknaden kontrolleras av exempelvis en stat. Den ekonomiska liberalismen tror att 

marknaden kan klara sig själv genom att aktörer, som agerar utifrån ett egenintresse utbyter 

medel och tjänster med andra för gemensam vinning. Målet med internationell politisk 

                                                 
10 McGuire, C. (2006) s. 110 – 117  
11 Pålsson Syll, L. (2002) s. 412 – 415  
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ekonomi är ökat välstånd och kapital och det främsta nederlaget skulle här ses som statlig 

styrning.12  

 

Den internationella ekonomiska arenan ses inte som en anarki som enligt den ekonomiska 

nationalismen, utan är snarare uppbyggd på ett ömsesidigt beroende där aktörer tjänar på 

samarbete och handel. Frihandel är gynnsamt för alla parter, då restriktioner och regler sägs 

förhindra ekonomisk tillväxt och social utveckling. Globalisering bör främjas, då 

globalisering ses som det främsta verktyg för att riva strukturella och politiska hinder som 

motverkar produktionsmöjligheter.13 Betoning ligger också på att inte låta nationsgränser 

vara ett hinder för produktion, utan snarare att hävdandet av statssuveränitet hämmar 

utveckling och ökad produktion.14 

 

Istället för att syfta till att bli självförsörjande hävdar ekonomisk liberalism att exempelvis 

stater istället ska producera de artiklar som de är kunnigast och lämpligast för. Detta skulle 

leda till nyttomaximering då alla gör det dem är bäst på. Aktören säljer sedan sina varor till 

de andra aktörerna och importerar de produkter som inte tillverkas på hemmaplan. Till 

skillnad från ekonomisk nationalism och ekonomisk kritisk teori som hävdar att handel är ett 

nollsummespel, anser den ekonomiska liberalismen att byte av varor och medel är lika 

fördelaktigt för alla inblandade parter. Aktörer behöver följaktligen producera bättre 

produkter till förmånligare priser än konkurrenten för att kunna fortsätta med verksamheten. 

Enligt denna metod, hävdar ekonomisk liberalism att både köparen och säljaren kommer att 

tjäna på detta, då mer produkter konsumeras och förbättras än om konkurrens inte hade 

funnits. Stater borde enligt denna teori specialisera sig på tillverkning av några varor och 

sedan syfta till att bli den bästa tillverkaren av dessa. Detta skulle leda till att både staternas 

ekonomi, samt ekonomin in sin helhet blir mer stabil, även den ekonomiska tillväxten skulle 

öka.15  

 

Enligt kosmopolitismen, som är en del av liberalismen, är det fel att bekänna stater som 

essentiella på den globala arenan. Teorin menar att det är oetiskt att dela in människor utifrån 

territoriell härkomst och att den nationella identiteten är överdriven. Då alla människor bör 

                                                 
12 McGuire, C. (2006) s. 13 – 17  
13 McGuire, C. (2006) s. 13 – 17  
14 Gustavsson, J. Tallberg, J (2014)  s. 282 
15 McGuire, C. (2006) s. 111 – 112  
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erkännas samma rättigheter och möjligheter ska det inte spela någon roll vart en individ är 

hemmahörande. De menar också att staten inte med säkerhet kan tillgodose allas rättigheter, 

utan att mellanstatliga institutioner och sedermera globala forum behövs. Här måste världen i 

stort komma överens om frågor som barnarbete, handelsvillkor och så vidare, då detta ska 

gälla alla människor.16 

 

Den politiska ekonomins mål måste vara att främja ekonomisk tillväxt. Adam Smith menade 

att fri konkurrens och tillväxt gynnar varandra, och att främsta verktyget för tillväxt då vore 

att skapa fria marknader utan restriktioner eller hinder. En ökning i en stats rikedom innebär 

en förbättrad situation för alla i staten menar han, och att detta kommer leda till ett mindre 

glapp mellan olika klasser i samhället.17  

 

2.4 Analysschema 

Ett analysschema har konstruerats för att tydligt visa på de olika teoriernas karaktärsdrag. Här 

belyses såväl likheter som olikheter för att schematisera deras grundläggande ståndpunkter.  I 

spalten längst till vänster namnges aktuella punkter som sedan jämförs mellan teorierna, där 

ekonomisk nationalism finns i spalt ett, ekonomisk kritisk teori i spalt två samt ekonomisk 

liberalism i den tredje och sista spalten. De områden som behandlas i såväl uppsatsen som i 

analysschemat är grundtanke, det vill säga det mest essentiella i teorin; aktör, nämligen vilka 

ses som de främsta och viktigaste? Aktuellt område menar att behandla vilket område/ i 

vilken utsträckning teorin främst syftar till, alltså vart aktionerna bör och kommer ske. Syn på 

världsmarknad ämnar belysa hur teorin generellt ser på det rådande förhållandet mellan stater 

och kapital, medan syn på frihandel mer inriktar sig på möjligheten till fria utbyten och 

transaktioner. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Gustavsson, J. Tallberg, J (2014) s. 69 – 74  
17 Pålsson Syll, L. (2002) s. 108  
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3 Metod och material 

3.1 Metod 

Den valda metoden är kvalitativ textanalys, detta för att materialet består av diverse texter, 

lagar, utredningar, artiklar med mera. Kvalitativ textanalys bör då vara den metod som på 

tydligast sätt lyfter fram det relevanta innehållet i texten och en passande metod för 

uppsatsen. Kvalitativ textanalys innebär att den aktuella texten läses och granskas i den 

kontext som den befinner sig i. Materialet behandlas omsorgsfullt och det huvudsakliga 

innehållet belyses och bearbetas i uppsatsen. Skillnaden mellan den kvantitativa 

innehållsanalysen och den valda kvalitativa textanalysen är att medan den kvantitativa 

metoden fokuserar på hur ofta ett visst begrepp eller ställningstagande beskrivs, så går den 

kvalitativa metoden på djupet och undersöker varför det står som det står, och vad som 

beskrivs mellan raderna. Den kvalitativa textanalysen undersöker både skilda delar av en text, 

men belyser också helheten och dess kontext, vilket leder till en djupare och mer grundlig 

analys, än bara räkning av ord som den kvantitativa innehållsanalysen erbjuder.18  

 

Den kvalitativa textanalysen observerar att en texts mening kan variera beroende på vilket 

språk och uttryckssätt aktörerna i fråga har och att det vidare är möjligt att skapa en 

diskussion kring mening och begrepp. För att inte fastna i diskussionen kring begrepp går det 

att hävda att mening snarare är socialt än individuellt, samt att en intersubjektiv förståelse 

råder i en kontext eller sammanhang. Det är viktigt att kunna hävda en intersubjektiv 

förståelse, för annars hade det varit omöjligt att förstå och beskriva ord, men eftersom det går 

att bestämma en specifik mening för ett specifikt ord, så behövs inte en tydligare förklaring 

kring vad orden betyder, utan det går att analysera texten utifrån det språk som uttrycks. Det 

är den vanligaste formen av kvalitativ textanalys som kommer att användas, vilken är 

systematiserande undersökningar. Systematiserade undersökningar valdes för att dess uppgift 

är att lyfta både tematiska och systematiska aspekter, detta görs genom att belysa betydande 

infallsvinklar av innehållet samt att förklara och utveckla hur språket används och vad det 

betyder.19  

 

Det går även att hävda att en typ av ideologianalys utförs, då teorin som består av tre olika 

ideologiska synsätt behandlas på empirin och belyser ideologins särdrag, samt hur ideologin 

                                                 
18 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Towns A. Wängnerud, L. (2017) s. 198, 211 
19 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Towns A. Wängnerud, L. (2017) s. 211 – 214  
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utifrån det specifika synsättet tolkar vad som står. Det är sedan viktigt att vara medveten om 

vad de olika ideologierna står för när texten läses, detta för att samma fenomen kan tolkas på 

olika sätt samtidigt som de värderar händelser på olika vis. Utifrån den valda frågeställningen 

där jordbrukspolitiken ska analyseras utifrån ekonomisk nationalism, ekonomisk kritisk teori 

och ekonomisk liberalism behövde teoridelen belysa dessa tre för att de senare skulle kunna 

användas som verktyg för att utveckla analysen. Som tidigare nämnt används dessa tre teorier 

för att ge en saklig grund för uppsatsen. På grund av den valda teorin samt det tänkta 

materialet behövde metoden tydligt fokusera på de texter som skulle behandlas och hur de 

kunde förstås ur olika ideologiska vinklar. Utifrån detta har sedan text lästs och behandlats, 

dels utifrån den kvantitativa textanalysen, men även utifrån ideologianalys på grund av 

teorins tydliga inriktning. Detta har sedan resulterat i en mängd empiri som presenterats i 

kapitel fyra som ämnar belysa fakta utifrån ett europeisk och ett afrikanskt synsätt. Sedan har 

empirin tillsammans med frågeställningen behandlats av teorierna var för sig i en analys, som 

även denna är uppdelad i två delar. Efter detta behandlades slutsats som ämnar besvara 

frågeställningen, för att till sist sammanställa hela uppsatsen i en sammanfattning. 

 

3.2 Material 

Studien kommer att grundas på diverse rapporter och utsagor från Europeiska Kommissionen, 

Jordbruksverket, Oxfam och så vidare. Målet är att skapa en översiktlig bild av problemet 

samt dess aktuella parametrar genom tydlig fakta baserat på antingen utredningar, 

redovisningar av projekt, planbeskrivningar samt övriga fakta aktuella för fallet som sådant. I 

uppsatsen används även flertalet tryckta facklitteraturer inom ramen för frågeställningen, 

samt till att beskriva exempelvis det teoribaserade stycket. 

 

Studien ämnar belysa EU:s roll i utrikespolitiken som del av internationell politisk ekonomi. 

Den valda riktningen på uppsatsen är EU:s politiskt-ekonomiska relation med delar av 

Afrika, genom den förda jordbrukspolitik som utövas. Inom ramen för undersökningen 

kommer en överskådlig bild av den inhemska jordbrukspolitiken och dess precisering 

beskrivas och analyseras. Detta kommer att kompletteras med exempel på den förda 

biståndspolitik som lett till diverse program i tredje världen i utvecklingssyfte. Därefter 

kommer den sista delen av resultatet att belysas, vilken rör situationen i ett tredje 

världsperspektiv, där avgränsningen är Afrika söder om Sahara. Anledningen till att just detta 

är det valda området att studera är att länder söder om Sahara har varit, och fortsätter att vara, 
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ett av världens mest utsatta och outvecklade områden. Däremot finns inget direkt avgränsat 

tidsspann, utan endast aktuella källor från 2000-talet används som referenser. Det finns dock 

en poäng i att inte ange en för snäv tidsperiod, då det inte endast räcker att titta på en eller två 

enskilda företeelser för att kunna se ett samband, utan en något längre tidsram behövs för att 

kunna utskilja ett specifikt mönster och inte endast enstaka händelser. Anledningen till en 

större tidsram öppnar för möjligheten att se hur EU som en global aktör återkommande agerar 

på ett protektionistiskt sätt för att skydda sin egen jordbrukskultur. Genom att belysa 

samband och företeelser går det att upptäcka och beskriva problem som inte framstår vid 

granskning av enskilda fenomen.  

 

Kritik mot uppsatsen kan komma att riktas mot dess potentiella bredd, då storskaliga problem 

och skeden analyseras samtidigt som det geografiskt avgränsande området är på global skala. 

Detta innebär att det inte går att dyka ner i allt eller belysa alla faktorer, uppsatsen fokuserar 

snarare på det större perspektivet där exempelvis Europeiska Unionen är en stor aktör istället 

för många små.  

 

Målet med uppsatsen var att på ett övergripande sätt undersöka EU:s agerande inom den 

internationella politiska ekonomin. Området för undersökningen begränsades till den 

Europeiska Unionen respektive afrikanska länder söder om Sahara, med anledning av den 

samtida diskussionen kring EU:s jordbruks- och biståndspolitik. Då intresset låg i att 

behandla global politik samt EU:s strukturella exploaterande av Afrika gick det inte att 

begränsa ett tidsmässig eller geografisk område. De ramar som har sats är tidsmässigt under 

2000-talet, då detta kändes aktuellt, och geografiskt söder om Sahara, just eftersom dessa är 

några av världens fattigaste länder. Å andra sidan tas specifika fall upp i empirin för att 

belysa aktualiteten i såväl problemställningen som i allvaret med den rådande politiska 

ordningen.  

 

Målet var som sagt aldrig att studera detaljer, utan att se generella mönster på global basis. 

Det är svårt att säga något slutgiltigt genom att endast studera en företeelse vid ett tillfälle, ett 

bredare omfång ger större möjligheter till att kunna dra en generell och aktuell slutsats, vilket 

framstår mer logiskt än resultatet av endast en unik händelse. För att uppsatsen vetenskapligt 

ska kunna bidra med något behöver den belysa ett problem, där tankemönstret gärna kan 

upprepas på andra liknande problemområden. Denna text har ett brett omfång, men då syftet 
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var att studera Europeiska Unionen som aktör på den globala arenan förefaller metoden såväl 

som empirin logisk. 

 

Undersökningen bygger på en omfattande empiri, vilket är ett medvetet val för att kunna 

belysa faktiska konsekvenser. Den första delen av empirin behandlar EU:s jordbrukspolitik 

på hemmaplan och effekter och konsekvenser av styrningar samt bidrag. För att läsaren ska 

förstå hur allt hänger ihop är det viktigt att i empiridelen tydligt framhålla hur EU agerar, och 

hur olika instanser och lagar/regler samverkar på ett strukturellt plan. Det handlar inte endast 

om en lag eller subvention, utan hela systemet kring jordbrukspolitiken är uppbyggt på ett 

sådant sätt att den ska kunna styras av unionen. Konsekvensen utav lagar och liknande 

påverkar produktionen, dels i mängd men även i sort. Detta leder senare till att de 

producerade varorna kan användas enligt EU:s önskemål, det vill säga till export. Del två av 

empirin är på ett sätt en följd av del ett, och tittar på hur EU:s jordbrukspolitik men även 

EU:s biståndspolitik påverkar områden söder om Sahara. För att kunna ge en övergripande 

och rättvis bild används flertalet exempel på export och import, handelsavtal samt diverse 

utsagor om den lokala situationen från organisationer.  På grund av det stora men 

övergripande undersökningsområdet är det relevant och viktigt för ökad förståelse att 

tillgodose läsaren med en ambitiös empirisk del. 

 

3.3 Källkritik 

Referenserna till uppsatsen består främst av informationsblad och rapporter från 

organisationer. Även då organisationerna är kända och väl ansedda kommer partiskhet att 

förekomma. Dokument från exempelvis OECD har lästs och granskats, och trots att 

situationen för bönder i Afrika är omdiskuterad i många artiklar så nämns aldrig västvärldens 

negativa påverkan som en av de bidragande orsakerna. Detta kan anses märkligt, då 

västvärlden tydligt har påverkat småbönders situation, vilket är allmän känt. Den logiska 

slutsatsen av detta var att OECD trots sin status, inte användes som underlag i denna rapport 

då det inte kändes tillförlitligt. Genom vidare granskningar föreföll det att EU på sina 

hemsidor och i sina dokument och redovisningar tydligt framhåller deras bidragspolitik samt 

vilka positiva resultat deras insatser har bidragit till. Någon form av självrannsakan 

förekommer inte, även då vissa stora insatser lett till markanta resultat. Samtidigt är det 

intressant att belysa att biståndets roll i budgeten är mindre än en procent, vilket kan jämföras 

med jordbrukssektorn som får cirka 40 procent. Hursomhelst finns det massor av 
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resultatredovisningar och visioner gällande EU:s roll som bidragsgivare, vilket är fakta som 

har använts i uppsatsen. Däremot för att få ta del av den mindre smickrande delen, det vill 

säga EU:s negativa påverkan på Afrika, måste andra källor tillhandahållas. Även källor som 

Afrikagrupperna och Oxfam har självfallet en agenda med vad de skriver, då de vill 

uppmärksamma problem och förändra den rådande situationen, trots detta har det enkelt 

kunnat lokaliseras både framgång och bakslag för Afrika på dessa två sidor. Risker som finns 

här är möjligtvis att stora bidragsgivare tvingar organisationer till partiskhet, en annan risk är 

att bristande ekonomiska medel kan leda till att granskningar uteblir eller inte analyseras 

maximalt. Av allt det granskade materialet förefaller det mest logiska att använda EU som 

referens för EU:s positiva delar, eftersom det där tydligt finns dokumenterat. Även om 

kritiken av det egna agerandet lyste med sin frånvaro är EU en tillförlitlig källa, då den är så 

pass stor och seriös framstår det svårt att tänka sig att EU öppet skulle sprida lögner eller 

liknande på deras hemsidor. Det mesta är ändå bara lagar eller statistik, som ibland har 

garanterats genom att leta på andra erkända sidor för att bekräfta påståendet, exempelvis har 

Globalis.se, Gapminder.org samt Jordbruksverket.se använts som sanningsgradering.  

 

Afrikagrupperna och Oxfam har inte en lika omfattande apparat som EU, men är ändå 

erkända. På grund av deras opartiskhet, förutom i syftet att hjälpa, informera och bistå 

bedöms ofta diverse välgörenhetsorganisationer och liknande som relativt trovärdiga. Även 

här var det fråga om någon djup analys eller liknande som eftersöktes utan snarare exempel 

på mindre undersökningar som har gjorts på lokala nivåer i delar av Afrika söder om Sahara. 

Viktigt att alltid komma ihåg är risken för inblandning av en tredje part som nämnts innan, 

dock förekom inga tydliga tecken på detta när hemsidorna undersöktes, så de förklarades 

lämpliga och användes i uppsatsen.  

 

Gällande övrig litteratur och statistik har det varit svårt att hitta aktuella undersökningar som 

granskar ämnet. På grund av detta används material publicerat under hela 2000-talet, vilket 

kanske inte är optimalt då nyare data är intressantare än äldre. Dock har alla referenser noga 

valts ut på grund av kunskapsnivå och legitimitet, exempel på detta är Europaperspektivet 

som består av texter skrivna av statsvetare, ekonomer eller jurister verksamma eller 

intresserade för diverse delar av EU.   
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4 Genomgång av EU:s jordbrukspolitik 

4.1 EU:s jordbrukspolitik kopplat till medlemsländerna 

4.1.1 Jordbrukspolitik och jordbruksbidrag 

Gårdsstödet är ett bidrag baserat på områdets storlek, en typ av arealbaserat inkomststöd. 

Stödet finns för att bistå lantbrukarna med ekonomiska medel och främja lantbruket. Fokus är 

också att främja öppna landskap och ge europeiska bönder ökad konkurrenskraft på 

marknaden. Marken som det går att få bidrag för behöver räknas som jordbruksmark, det vill 

säga slåtteräng, åkermark och betesmark. För att kunna söka gårdsstöd behövs minst fyra 

hektar jordbruksmark samt stödrätter för lika många, tillsammans med detta finns vissa 

tvärvillkor gällande skötsel av boskap och mark som måste efterlevas. För att söka stöd för 

jordbruksmarken måste den antingen ha använts till odling, betesmark, annat jordarbete eller 

putsats.20  

 

EU betalar även hela nötkreatursstödet till lantbrukare som kompensation för reducerade 

köttpriser, likaså finns handjursbidrag samt och dikobidrag för möjlighet till djuruppfödning 

hos mjölk- och köttproducenter.21 För främjande av djurvälfärd går det även att söka 

ersättning för djuromsorg när det gäller suggor, får samt expanderad klövhälsovård för 

mjölkkor. För att erhålla stödet behöver lantbrukaren ha en avelsplanering för djuren i fråga, 

rutiner för intagandet av nya djur, regelbunden klippning (får), hullbedömning (får), 

planering av lamning (får), dokumenterad betesplanering, könsgruppering och avvänjning 

samt produktionsplaner för hur slakt och försäljning ska gå till, exempelvis vilka individer 

som väljs ut för slakt. Dokumentation för samtliga punkter krävs. Ersättningen per djurenhet 

är 2000 kronor, där exempelvis ett får likställs med 0,15 djurenheter.22  

 

För att kunna ha en övergripande styrning på produktioner i unionen har EU infört vissa 

kvotsystem. Exempelvis har mjölkkvoter länge funnits för att begränsa mjölkproduktionen i 

sin helhet, detta avskaffades dock år 2015. Kvotsystem finns på flera livsmedelsprodukter där 

varje land har en egen kvot som är fördelad på olika företag, och om denna överskrids kräver 

                                                 
20 Jordbruksverket  
21 Jordbruksverket  
22 Jordbruksverket  
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EU en tilläggsavgift. Resultatet av detta blir att EU med hjälp av restriktioner och sanktioner 

kan påverka vad som produceras och i vilken mängd.23  

 

För att ta bort överskott av en viss produkt och på så sätt förhindra prisdumpning på den egna 

marknaden köper EU in smör, spannmål, nötkött, kalvkött samt skummjölkspulver vid behov. 

Produkterna lagras och säljs vid ett senare tillfälle då försäljningen av produkten i fråga inte 

påverkar priset på marknaden.24 Det delas även ut ett speciellt stöd till fruktodlare, då 

exporten för denna produkt har minskat sen Ryssland stoppat sin import av vissa livsmedel 

från Europa, där frukt är en av dem. Stödet går att söka för odlandet av sötkörsbär, päron, 

äpple samt plommon, stödet omfattas endast av färska produkter. De producerade frukter som 

fått ekonomiskt stöd ska antingen ges gratis till skolor för utdelning till elever, skördas innan 

de har mognat, inte skördas alls, användas som djurfoder, kompostering eller som 

biobränsle.25   

 

Bidragspolitiken blir även problematisk för inhemska bönder, speciellt de mindre 

producenterna. Detta eftersom det skapas ett bidragsberoende som grundar sig i att bönder 

inte klarar att upprätthålla sin verksamhet utan bidragen.26 Problem uppstår när utbetalningar 

fördröjs, vilket leder till att lantbrukarna i värsta fall inte har råd att bedriva verksamheten 

och betala fakturor.27  

 

4.1.2 Den egna marknaden, export och import 

Ett av målen med unionen är att främja utveckling samt handel mellan medlemsstaterna. Det 

är av detta skäl ett tullsamarbete existerar, vilket syftar till att framstå som en enhet på den 

globala marknaden. Då det uppmanas att bedriva handel medlemsstaterna emellan, bidrar 

detta till att staterna i större utsträckning väljer att handla inom unionen, än utanför, om detta 

är möjligt. Då tullar för varor mellan medlemsländerna är förbjudet främjas export och import 

bland medlemsländerna inom unionen. Det är för medlemsstater olagligt att lägga högre 

skatter/avgifter på importerade varor från andra medlemsländer än de egna liknande 

produkterna. Öppen marknadsekonomi och fri konkurrens ska råda, där alla typer av 

snedvridning i konkurrensen förbjuds. Den ekonomiska politiken inom EU ska grundas ur ett 

                                                 
23 Jordbruksdepartementet (1998)  s. 45  
24 Jordbruksverket (2017) 
25 Jordbruksverket (2017) 
26 Pettersson, L.  
27 Åsberg, V. 
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gemensamt inflytande av medlemsstaternas politik och ekonomi, detta innefattar även att 

medlemsstaterna bör föra den egna ekonomiska politiken på sådant sätt att den hjälper till att 

realisera EU:s mål. Den ekonomiska politiken är ett gemensamt intresse och ska av 

medlemsstaterna även betraktas som ett intresse och efterlevas i enlighet med de 

bestämmelser som tagits i ministerrådet.28  

 

4.1.2.1 Enjoy it’s from Europe 

Förutom stöd för produktion och djurhållning har EU även ett säljfrämjande stöd till för 

försäljning av fiske- och jordbruksprodukter. Bidragets budget låg år 2013 på 60 miljoner 

euro och skall fram till år 2019 ha ökat till ett belopp på 200 miljoner euro. Målet med denna 

satsning är att ge producenter ekonomiska medel att marknadsföra produkter för att öka 

konsumtionen av EU:s egna jordbruksproduktioner. Säljfrämjande åtgärder kan exempelvis 

innebära PR-kampanjer samt reklam i massmedia. EU har genom denna satsning lanserat ett 

varumärke vid namn ”Enjoy it’s from Europe”, under detta märke kommer de nya 

produkterna som tagits fram via ekonomiskt stöd av EU lanseras. EU menar att det är viktigt 

att kunna visa på utmärkande egenskaper hos de egna jordbruksmetoderna: djurskydd, 

näringsinnehåll, hållbarhet, trovärdighet, miljö, mångfald, traditioner och smak för att nämna 

några. Bevaring av olika områdens traditionella specialiteter samt geografisk när- och 

trygghet är också prioriterat. Här finns även uttryckliga prioriteringar till andra marknader än 

den europeiska. Syftet är att utöka den befintliga exporten av varor till andra marknader och 

att 2/3 av det säljfrämjande stödet ska placeras i PR-verksamheter utanför den Europeiska 

Unionen, detta för att nå en större säljvidd än endast den egna marknaden. Målet med stödet 

är att stärka konkurrenskraften inom den egna jordbrukssektorn, belysa fördelar med just 

EU:s livsmedelsproduktion samt att stärka sin plats på marknader med tillväxtpotential i 

tredjeländer. I försäljningskampanjer bör även budskap som mångfald, kultur och tradition 

belysas för att stärka de egenskaper som unionen vill lyfta fram kring sina 

livsmedelsprodukter. Det framstår även som viktigt att profilera den europeiska unionen som 

en sammanhållen och enhetlig union inför eventuella affärspartners.29  

 

4.1.2.2 Liberal eller protektionistisk handelspolitik? 

Den nu existerande inre marknaden bygger på tanken om fri konkurrens samt fri rörlighet för 

varor, personer, kapital och tjänster, och är därmed frihandelsorienterad i den interna 
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handelspolitiken. Trots detta är den externa handelspolitiken mer protektionistiskt inriktad. 

Den Europeiska Unionen är världens största ekonomi samt den största enskilda aktören i det 

rådande handelssystemet. År 2005 svarade EU för den största samlade exporten i världen, på 

cirka 13 procent, medan USA och Kina stod för nio respektive åtta procent av världens 

export. EU hade som mål att till år 2010 vara världens mest konkurrenskraftiga och 

dynamiska ekonomi, vilket inte är uppnått idag. Den troligtvis största anledningen till att 

EU:s handelstillväxt inte ökat i samma takt som hoppats är EU:s protektionistiska 

handelspolitik med höga tullavgifter på importerade varor. Regleringar i, och eventuellt 

avskaffandet av samtida tullavgifter skulle leda till bättre relation med handelspartner samt en 

ekonomisk tillväxt. Tullavgifterna leder till att eventuella handelspartners avstår från att 

exportera till EU, unionens hinder för import kostar dem årligen en motsvarighet på sex till 

sju procent av unionens hela bruttonationalprodukt.30  

 

Anledningen till att EU har en så pass protektionistisk handelspolitik med utomstående 

aktörer beror på att medlemsstaterna tillsammans har beslutat om detta. Det största område 

som gynnas av en alltmer protektionistisk ställning är jordbruksområdet, och eftersom 

jordbruket har starka lobbyorganisationer inom unionen. Då unionen gemensamt har bestämt 

att ha som mål att vara i stort sett självförsörjande prioriteras jordbruk samt jordbrukarnas 

krav till stor del eftersom det här finns ett egenintresse från allas sida. Om EU inte haft några 

tullavgifter så hade inhemska bönder haft allt svårare att överleva på en fri marknad utan allt 

det stöd de idag erhåller. I Frankrike är protektionismen kring jordbruket stor och utbredd, 

och det finns en stor motvilja till att ändra det nuvarande europeiska handelssystemet med 

tredjeländer. Frankrikes ståndpunkt får en betydande roll i resultatet gällande hur EU väljer 

att agera, detta på grund av statens storlek och ställning inom unionen. Frankrike är bara ett 

av många länder i unionen som har en kritisk syn på ytterligare liberaliserande av EU:s 

handelsavtal med omvärlden, men staten är ett bra exempel på just detta, eftersom 

protektionismen både är stark och återfinns i stora delar av jordbrukslandet. Inom 

kommissionen finns en vilja att öppna upp för ökade importmöjligheter genom sänkta 

tullavgifter, detta motverkas dock av aktörer med starkt jordbruksintresse.31 Trots detta har 

närmanden kring frihandel mellan unionen och andra aktörer gjorts och EU har under det 

senaste decenniet kommit lite närmare idén om en fri import. Idag är unionens handelspolitik 

fortfarande mer politiskt än ekonomiskt lagd och konkurrensen är inte fri, men allt fler 
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medlemmar har ändå ändrat uppfattning och övergått till att vara mer positiva till sänkta tullar 

mot omvärlden.32  

 

När det gäller import av produkter från utomeuropeiska länder finns tydliga direktiv att följa 

om importören vill minimera extra kostnader. Tullavgiften på slipat ris är noll procent, medan 

råris har en tullavgift på 15 procent av varans värde, för brutet ris betalas original tullavgift 

fast med en rabatt på 30,77 procent.33 Speciella importkvoter samt kvantitet finns tydligt 

presenterat per vara per utomeuropeisk land, här går det att söka licens för att importera en 

specifik produkt till en lägre tullavgift, eventuellt ingen tullavgift under en period. 

Tullavgiften varierar även beroende på vilket land importen kommer från, socker importeras 

billigast från Indien och Balkanländerna där tullavgiften är noll euro medan tullavgift på 

socker importerat från Australien och Brasilien är 98 euro per ton.34  

 

Årligen sätts garantipriser av bönders organisationer, de garanteras även en viss inkomst av 

EU på allt de skördar för att bönder ska kunna tjäna på sitt jordbruk. Även om marknadspriset 

blir lägre än garantipriset på grund av exempelvis hög import, så inträder tullavgifter, för att 

priset på de importerade varorna ska nå upp till garantipriset. Tullarna fungerar på detta sätt 

för att hindra att inhemska bönder ska bli utkonkurrerade av externa jordbrukare, samt att 

inhemska bönder ska kunna nå en tillfredsställande vinst på sitt jordbruk.35  

 

4.1.3 Biståndspolitik 

Medlemsländerna och kommissionen står för mer än hälften av alla officiella bistånd i 

världen, vars syfte är att minska orättvisor och obalanser globalt. Den mest omfattande 

globala obalansen är den mellan Afrikas länder och de rika länderna i väst, därför syftar stora 

delar av EU:s bistånd åt att angripa denna obalans.36 Om bidragen har förmedlats på bästa sätt 

råder det delade meningar om. Det är inte bara behovet som har styrt vem som har fått vad, 

utan detta styrs även utav givarnas egenintresse som antingen kan vara ekonomiskt eller 

geopolitiskt. En anledning som kan leda till att bistånd exempelvis bara skickas till utvalda 

länder, oavsett om dessa är de som behöver dem mest eller ej, är att givarstaterna ofta gärna 

vill visa upp hur mycket de har skänkt samt vilka utvecklingar det har lett till i 
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mottagarländerna. Att då ge lite bidrag till många stater som kanske leder till en småskalig 

förbättring för alla ger inte samma mediala påslag som en klar förbättring som konsekvens 

för insatser i ett särskilt område. Det tycks vara så att varken mottagarnas förtjänst eller 

behov har en avgörande betydelse i hur EU delar ut bistånd till tredje världens länder. Det 

förefaller snarare vara så att EU-kommissionens relationer till mottagarländerna har den 

verkliga betydelsen i hur medel fördelas. Utifrån dessa resultat har konstaterande gjorts att 

om biståndspengarna hade fördelats annorlunda hade medlen på ett effektivare sätt kunnat 

bidra till minskning av den totala fattigdomen.37  

 

Tillsammans med bistånd praktiseras även handel med tredje världens länder för att främja 

deras ekonomier samt ge dem tillgång till den globala marknaden. Ett verktyg är det ensidiga 

allmänna preferenssystemet som innebär att EU ger särskilda utländska handelsvaror tillträde 

till den egna marknaden antingen helt utan eller med sänkt tullavgift. Detta är ett icke-

ömsesidigt system där utvalda stater får handelsförmåner. Ett annat alternativ för ökad handel 

med utvecklingsländer är EU:s ekonomiska partnerskapsavtal, refererat till som EPA. EPA 

sluts tillsammans med olika AVS-länder (Afrika, Västindien samt Stillahavsområdet) och 

innebär ett frihandelsavtal mellan de olika parterna och EU. Dessa avtal hindrar emellertid 

inte EU från möjligheten att sätta upp så kallade antidumpningstullar om de egna företagen 

riskerar att konkurreras ut på hemmaplan. Antidumpningstullar fungerar genom att en 

tullavgift adderas till priset på den importerade varan för att skydda den egna industrin från 

dumpade priser som kan uppstå då utrikes företag säljer produkter till ett lägre pris än det 

som är standard på hemmamarknaden, eventuellt att en stat ger exportsubventioner till 

företag för att öka exporten för det landet. De ekonomiska partneravtal innebär som tidigare 

nämnt frihandelsavtal mellan båda parter, detta innebär att europeiska företag även kan sälja 

sina produkter på utvecklingsländernas marknader.38  

 

Det är inte enbart handelsavtal som sluts med utvecklingsländer, EU jobbar också med att 

bidra till att stötta dessa länder och dess befolkning. År 2013 delade EU och 

medlemsländerna ut 56,2 miljarder euro i utvecklingsbistånd, vilket motsvarade 0,43 procent 

av unionens bruttonationalinkomst. Utvecklingspolitiken främjar åtgärder som kan hjälpa 

människor i utsatta lägen att kunna ta kontroll över sin framtid. Detta tar sig i uttryck genom 
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förebyggande åtgärder för sjukdomar genom rent vatten och mat, billigare mediciner, men 

även infrastruktur, utbildning, sjukvård samt ett stödjande i landets demokratiska process.39  

 

EU anser att ett av de främsta sätt att förebygga fattigdom och hjälpa utsatta människor i 

tredje världen är att främja utbyggnaden av jordbruk i utvecklingsländer. Småskaligt jordbruk 

förser de egna jordbrukarna med livsmedelsprodukter och eventuellt överskott går att sälja 

vidare för att skapa en inkomst. Väl investerade medel i småskaligt jordbruk i de urbana 

trakterna kan i längden bistå till landets egenförsörjning i och med detta minska beroendet till 

andra stater och organisationer.40 Den Europeiska Utvecklingsfonden är finansierad av EU:s 

medlemsländer och syftar till att bistå AVS-länder med medel för att öka ekonomisk och 

social utveckling, samt regionala samarbeten. Målet är att under perioden 2014 – 2020 bistå 

med 30,5 miljarder euro, som inte ingår i EU:s övriga budget.41 Ett annat verktyg som 

används är samarbetsutvecklings instrumentet (Development Cooperation Instrument, DCI) 

vars främsta syfte är att minska fattigdom men verkar även för hållbar ekonomi, 

demokratiutveckling, mänskliga rättigheter samt social utveckling. DCI består utav olika 

program som alla verkar i dess syfte. Exempelvis finns geografiska program med fokus på 

migration, utveckling, säkerhet, riskförebyggande åtgärder samt diverse former av utveckling 

av demokrati, utbildningsmöjligheter och livsmedelsproduktion. Tematiska program finns 

även inom diverse områden, främst uppdelade i ”civilorganisationer och lokala auktoriteter” 

samt ”globala utmaningar och allmän fördel”. Den förstnämnda inriktar sig mot 

civilsamhället och uppbyggandet av säkra lokala instanser medan den senare nyttjas genom 

samhällsutveckling, klimatförändringar, energibehov, säkerhet, livsmedel samtidigt som 

arbete mot fattigdom sker. Budgeten för DCI under perioden 2014 – 2020 är 19,6 miljarder 

euro som bekostas av internationella organisationer, EU-stater och dess organisationer, 

kommuner och departement samt icke-statliga aktörer.42  

 

4.1.3.1 EU-ledda utvecklingsprogram 

I Kenya mellan år 2012 – 2017 ledde EU ett projekt med syfte att öka produktiviteten för 

lokala bönder i Kenya med hjälp av bland annat ny teknik. Budgeten låg på fyra miljoner 

euro och resultatet var ökad produktivitet speciellt inom hönsindustrin, nyöppnade 

småskaliga industrier samt användandet av nya jordbruksmetoder. Uppskattningsvis nåddes 
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500 000 aktörer genom utvecklandet av olika nivåer inom hönsindustrin.43 I Angola under 

åren 2013 – 2016 anordnades föreningar för jordbrukare där totalt 20 föreningar har utbildat 

och hjälpt 1170 stycken farmare, med extra fokus på kvinnlig medverkan. Budgeten för detta 

projekt var ungefär 0,5 miljoner euro.44 Under samma tidsperiod anordnades ett projekt för 

icke-statliga organisationer i Lesotho med fokus på bättre matsäkerhet. Resultatet av 

programmet som kostade cirka 1,2 miljoner euro blev förbättrade matleveranser till 

landsbygden, ökat samarbete mellan civilsamhället, den privata sektorn och kommunen. 

Andra positiva resultat var ökad kunskap om rättigheter gällande kön, missförhållandena på 

landsbygden samt strategier för att förebygga nya fall av HIV/AIDS.45  

 

Det är inte endast medel till produktion som EU bidrar med, även strategier till hur aktören på 

bästa sätt kan organisera sin verksamhet. Ett projekt gällande producering av kaffe var aktivt 

mellan åren 2008 – 2010 där syftet var att bevara och främja utveckling och ekonomi i 

Malawi. 80 procent av befolkningen i Malawi arbetar inom jordbruket där de främsta 

exportvarorna är socker, te, tobak och kaffe. I projektet satsades cirka 880 000 euro vilket 

resulterade i nya jordbruksmaskiner och metoder som fick fler människor att börja odla, 

verktyg och hjälp med startkapital bidrog också till att både hjälpa fler människor in i 

småskaliga jordbruk, men också ge lantbrukarna möjlighet att expandera.46 

 

En satsning på cirka 15,8 miljoner euro från EU:s sida bidrog under åren 2014 – 2019 till att 

ta fram samt återställa odlingsmark från före detta uttorkade områden i länder som Burkina 

Faso, Etiopien, Niger, Nigeria, Senegal och Gambia. Torka har inneburit ett stort problem för 

den fattiga lokalbefolkningen då jordbruk ofta är ett sätt att försörja sig på, men på grund av 

den omgivande miljön har detta inte varit möjligt. Bara i Burkina Faso resulterade satsningen 

i 3 185 hektar som nu går att odla på, ökad effektivisering. Projektet hjälpte sammanlagt 6 

931 individer.47  

 

I Senegal och Zambia har två olika projekt gällande konservering av livsmedelsprodukter 

funnits. Projektet i Senegal som bedrevs mellan år 2013 – 2014 syftade till att bygga 

varumagasin för att förvara och torka livsmedelsprodukter, även torkmaskiner som syftar till 
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att torka och bevara livsmedel under en längre tid. Anledningen till detta är för att de 

småskaliga jordbrukarna ska kunna förvara sina produkter där tills exportpriserna är 

gynnsammare så de kan få ut maximal vinst av sin skörd. Programmet hade också som mål 

att framhålla vissa specifika varor samt öka energieffektiviteten. Budgeten för projektet var 

drygt 500 miljoner euro och resulterade i ökad inkomst för småföretagarna.48 I Zambia 

satsades nästan 11 miljoner euro under perioden 2013 – 2017 på att konservera 

livsmedelsartiklar. Problemet i Zambia var låg produktion av grödor, höga matpriser till följd 

av dåligt fungerade marknader och ineffektiv producering. Målet var att öka produktiviteten 

och sedan konservera överskottet för att motverka brist på livsmedel samt allt för höga 

matpriser. Under projektet deltog 207 000 lantbrukare och fick grundläggande förutsättningar 

för ett säkrare jordbruk, samtidigt fick 100 000 småskaliga lantbrukare förbättrad kunskap 

och förbättrade arbetsmetoder.49 

 

4.2 EU:s jordbrukspolitik kopplat till afrikanska länder söder om Sahara 

4.2.1. Underläge i utgångsläge 

Jordbruket i flertalet utvecklingsländer har under lång tid bedrivits av en politik som 

missgynnat jordbrukssektorn. Trots detta är jordbruket essentiellt för ett övervägande antal av 

länderna söder om Sahara; dels för dess exportintäkter men framförallt i termer av mängden 

sysselsatta och den stora del i BNP som jordbrukssektorn utgör. På grund av ett bristfälligt 

skött styre har jordbruket blivit allt med ineffektivt och lett till en låg avkastning vilket i sin 

tur lett till försämrad och långsam produktion samt brist på varor på marknaden. De 

inventioner som gjorts för att förbättra och reformera jordbrukssektorn har mestadels bestått i 

ökad tillgång till mark, snarare än förbättrade och effektivare produktionssätt. En av de 

möjliga anledningarna till varför jordbruket i utvecklingsländerna idag ser ut som det gör var 

en markant satsning på industrialisering under 1950 – 1970-talen, till stor del på jordbrukets 

bekostnad. Flertalet kolonier blev självständiga och fokus lades på uppbyggnad av 

institutioner medan den inhemska produktionen ersattes av import. Den rådande politiken 

försvårade möjligheten till export av jordbruksvaror då tullar byggdes upp för att säkra den 

inhemska industrin, vilket leder till att efterfrågan beträffande utländsk valuta sjunker och 

den egna statens valuta förstärks. Detta leder i sin tur till att statens exportprodukter ökar i 

pris och blir mindre konkurrenskraftiga på andra marknader. På grund av den förda 

jordbrukspolitiken har möjligheterna för export försvårats trots att många utvecklingsländer 
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egentligen har goda förutsättningar för att ägna sig åt jordbruksexport. Även om inhemska 

intressen kan tjäna på denna typ av konstellation, så missgynnas fattiga bönder.50  

 

Utöver en eventuell nationell politik som bidrar till negativa effekter för jordbruket och dess 

verksamhet hotas även jordbrukssektorn av konkurrens utifrån. Priset pressas på den 

inhemska marknaden i utvecklingsländerna av diverse exportfrämjande åtgärder från andra 

stater som lett till att deras företag kan exportera i stor skala. Detta tillsammans med allt lägre 

marknadspris på den globala marknaden samt livsmedelsbistånd innebär en tuff konkurrens 

för inhemska småskaliga jordbruk. Exportfrämjande åtgärder är vanligt förekommande i 

flertalet rika länder, bland annat i EU, dessa medel är bra i de fall en vara som importeras inte 

går att odla eller tillverka i importlandet, men om en vara går att producera i importlandet 

leder exportfrämjande åtgärder endast till en stark konkurrens för inhemska bönder, där 

producenterna förlorar då priserna faller. Ökad import av jordbruksvaror ökar 

konsumenternas köpkraft då varorna sjunker i pris, men den inhemska produktionen 

missgynnas om den inte har möjlighet att hänga med i konkurrensen utifrån.51    

 

4.2.2 En historisk ovilja till utveckling från stormakternas sida 

Under mötet i juli 2005 för G8-länderna i Storbritannien föreslog Storbritannien bland annat 

ökat bidrag på 25 miljarder till utsatta länder samt en minskning av den rådande 

handelsprotektionismen gentemot dessa länder. Det kommande beslutet sågs som ett ödesval 

för Afrikas länder. Det beslutades om ytterligare bidrag och insatser mot att förhindra och 

förebygga fattigdom, biståndet skulle öka med 16 miljarder istället för 25 miljarder fram till 

år 2010. Förutom detta tog inga direkt betydande beslut, exempelvis gällande reformer inom 

handelspolitiken var stödet svagt. Vid ett FN-möte två månader senare hade inga förändringar 

skett, vare sig i arbetet från fattigdom eller i attityder. Rika ledare beskrivs som nonchalanta 

gällande behovet av ökat stöd till fattigare regioner. Vid detta tillfälle levde cirka 315 

miljoner människor i Afrika på mindre än en dollar om dagen, vilket är gränsen för extrem 

fattigdom och 80 procent av Afrikas hela befolkning levde på mindre än två dollar per dag, 

vilket är gränsen för fattigdom. Den förväntade livslängden ligger i genomsnitt på 41 år och 

endast ett av sex barn överlever fem års ålder. Av FN:s lista över de 49 länder som är minst 

utvecklade ligger år 2005 33 stycken av dem i Afrika. Trots detta finns inget större intresse 

från de rikare delarna av världen, detta trots att Afrika inte förväntades uppnå 
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millenniemålen; vilka syftar till att halvera fattigdomen, minska barnadödligheten, jobba för 

hållbar utveckling och miljö, förebygga HIV/AIDS samt garantera alla skolgång. Oxfam 

menar att en dubblering av G8-ländernas satsningar samt förändrade handelsavtal hade 

behövts för att förändra situationen. År 2005 bor 10 procent av världens befolkning i Afrika 

söder om Sahara, detta samtidigt som de endast står för en procent av den globala exporten. 

Handel med omvärlden belyses som en väldigt viktig del för utveckling, då en ökning i 

exporten med en procent skulle leda till en 20 procentig ökning i inkomst för arbetarna i 

dessa områden. Detta är dock inte vad som skedde under 2005, delvis som resultat av handel 

med rika länder.52  

 

4.2.3 Jordbruk och fattigdom 

Jordbruk är viktigt för tillförseln av livsmedelsprodukter, än viktigare är jordbruket i de 

fattigare delarna av vår planet. Den kanske största utgiften för fattiga familjer är mat på 

daglig basis. Mindre lokala jordbruk bidrar till arbetstillfällen, ekonomiflöde samt livsmedel. 

Även då en stor urbanisering skett världen över så försörjer sig en betydande del av den 

fattiga befolkningen på landsbygden genom jordbruk, antingen som bönder, lantarbetare eller 

indirekt genom försäljning och liknande. En liberalisering av marknaden kan i detta fall leda 

till att utrikes aktörer konkurrerar mot småskaliga bönder och priset på varor sänks tills det 

blir ohållbart för de mindre aktörerna att producera utan vinst. Detta försämrar situationen 

ytterligare då det är fattiga småbönder som drabbas värst. Basen i problemet är självfallet inte 

marknadsekonomi eller globalisering, utan landets egen styrning; brist på demokrati, 

fattigdom, brister inom institutioner och rättsväsende, samt de sämre förutsättningarna som 

före detta kolonier har gentemot västvärlden. Öppen handel är däremot lönsamt och 

gynnsamt i det långa loppet, men då vissa redan fördelaktiga aktörer, exempelvis EU bidrar 

till en orättvis konkurrens gentemot fattigare områden i världen, så leder det endast till en 

ökad exploatering.53  

 

4.2.4 Småskaligt jordbruk som långsiktig lösning 

Oxfam menar att fungerande småskaligt jordbruk är grunden till ett långvarigt 

utvecklingsbyggande i Afrika söder om Sahara. De menar dock att de flesta donatorer som 

stater och organisationer ofta är partiska med stora jordbruksföretag, vilket i sin tur påverkar 

de småskaliga jordbrukarna och landsbygden negativt. Småskaligt jordbruk skulle kunna 
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bidra till inkomst och mat för lantbrukaren, men också arbetstillfällen och på sikt en växande 

och stabil ekonomi. Oxfam menar att det finns mycket som skulle kunna göras för att 

förbättra situationen för människorna söder om Sahara, där globala aktörer och organisationer 

spelar en viktig roll. Först och främst är det viktigt att belysa problemet och ge dessa 

människor en röst, där representanter från dessa grupper får vara med och påverka beslut som 

handlar om deras vardag. Sluta lönsamma handelsavtal, både mellan olika lokala aktörer, 

men också med omvärlden. Syfta till att öka viss produktion, tillgång till andra marknader än 

den egna, investeringar samt en prioritering av jordbruk samt kvinnans roll i samhället. Det är 

nödvändigt med utbyggd infrastruktur, rättvis konkurrens och rättigheter för arbetarna. För att 

uppnå detta är det dock essentiellt att basala rättigheter upprätthålls; äganderätt och rätt till 

mark, familjerätt, kvinnorättsfrågor, frihet och rätt till frihet.54 

 

Småskaligt jordbruk säkrar tillgången till mat och vatten i högre utsträckning än om 

samhällena hade varit beroende av att importera dessa varor. Diverse rapporter belyser 

problem med livsmedelssäkerhet, då vissa produkter är en bristvara, medan de som finns inte 

kan hanteras på ett sätt som garanterar maximal nyttoanvändning. Ett fungerande 

jordbrukssamhälle skulle minska riskerna för matbrist och på så sätt bidra till att minska 

svält. Oxfam menar att det behövs en god blandning mellan jordbruksföretag med större 

omfattning som kan säkra livsmedelsbehovet, samtidigt som småskaliga bönder är essentiellt 

för en god utveckling på det lokala planet. Här behöver utomstående aktörer bistå länderna 

söder om Sahara med exempelvis medel, sätta press på regimer för demokratiska 

utvecklingar samt verka för ett rättvist ägande av land samt marknad. För att ett fungerande 

samhällssystem ska uppstå behöver investeringar göras; utvecklingsbidrag som kan användas 

för att bygga brunnar, infrastruktur, marknadsregler och så vidare. Att få in småskaliga 

bönder på den officiella marknaden är ett steg, nästa är att hindra prisdumpningar från 

storföretag med hjälp av regleringar. Detta då bönder måste kunna tjäna pengar på sin 

produktion för att kunna fortsätta producera och expandera.55  

 

4.2.5 Import och export 

EU:s import av afrikanska varor har medvetet minskat under de senaste åtta åren, detta på 

grund av EU:s vilja att vara självförsörjande. Den största importvaran från Afrika är råolja, 

detta tillsammans med andra energi- och bränslekällor, stod år 2016 för cirka 35 procent av 
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all EU:s import från Afrika och nådde ett värde av 41,6 miljarder euro.56 De tre största 

handelsexportörerna till EU bland de afrikanska länderna är Sydafrika, Algeriet samt 

Marocko som står för 20, 14 respektive 12 procent av exporten till EU. För denna uppsats är 

det viktigt att poängtera att inget av dessa länder, som sammanlagt står för 46 procent av den 

totala exporten till EU tillhör gruppen av fattiga länder söder om Sahara, även om Sydafrika 

rent geografiskt ligger söder om Sahara. Afrikas fjärde största exportland till EU är Nigeria 

med nio procent och tillhör faktiskt gruppen länder söder om Sahara. Efter Nigeria ligger 

Tunisien på åtta procent, Egypten på sex procent samt Libyen på fyra procent av Afrikas 

totala export till EU, vilka inte heller tillhör den berörda gruppen länder söder om Sahara.57  

 

Utvecklingsländernas export hämmas bland annat av diverse olika gräns- och internskydd om 

frihandelsavtal eller liknande inte finns. Det är dock viktigt att påpeka, att bara för att ett 

frihandelsavtal finns är det inte säkert att utvecklingsländernas bönder får tillgång till den, på 

grund av bristande konkurrenskraft, en anledning till detta är att många företag i i-länder 

subventioneras medan detta inte är möjligt för utvecklingsländerna, en annan anledning är att 

jordbruket i utvecklingsländerna är så pass efter i utvecklingen att det blir svårt för mindre 

lantbruksaktörer att konkurrera mot stora globala företag. I realiteten kan detta innebära att ett 

frihandelsavtal mellan EU och länder söder om Sahara till största del består av export av 

obehandlade billiga naturprodukter till EU, medan stora företag dumpar exempelvis mat i 

Afrika, samt säljer förädlade dyra produkter tillbaka. I längden gynnar ett sådant system 

endast de rika länderna och dess företag. 58  

 

Tanzania erhåller ungefär två miljoner kronor per år i bistånd för att bygga upp en fungerande 

mejeriindustri, samtidigt så subventioneras exporten av samma typ av varor till landet med 

det tredubbla beloppet. Cirka fyra procent av världens bönder bor i i-länderna, denna grupp 

erhåller cirka 96 procent av det totala jordbruksstödet i världen.59 

 

4.2.6 Public Private Partnership och Den Gröna Revolutionen 

Efter en fördubbling av matpriserna under år 2008 inleddes en grön revolution av Afrikas 

jordbruk. Stora satsningar gjordes via industriellt jordbruk, konstgödsel, kemiska 

bekämpningsmedel samt GMO-grödor. Under en period expanderades jordbruket, för att 
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59 Diakonia (2004) s. 16  
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senare avstanna på grund av storskaliga problem med virus, skadedjur, svamp och bakterier 

som snabbt anpassade sig till de nya bekämpningsmedlen, samtidigt som konstgödseln 

utpumpat jordarna. Detta ledde till ännu mer bekämpningsmedel och gifter som förorenade 

marker. I denna period hade även större samarbeten inletts med diverse företag och 

västländer för att utveckla landsbygden i utvecklingsländerna. Samarbeten och diverse 

handels- och produktionsavtal har under senare tid profilerats som den smartaste lösningen 

till att snabbt nå utveckling och förbättrade produktionsförhållanden.60 Det har inte heller 

varit lätt för de beslutande organen i många fattiga länder söder om Sahara då det ofta haft 

två val, antingen öppna upp för internationell handel där stora företag etablerar sig på 

marknaden och till slut suger ut småbönder, medan det andra alternativet har varit att inte gå 

med på något avtal, men då inte heller kunna exportera alls till andra länder. Ofta tjänar 

regimerna i de fattiga staterna något på att ingå avtal och väljer därför att göra det, samtidigt 

som situationen för den fattigaste delen av befolkningen blir förödande.61 De nya projekten 

gick under namnet ”Public Private Partnership” och ett av dessa var ”Nya Alliansen” vilken 

består av tio avtal mellan länder och företag i Afrika, EU samt internationella fröföretag och 

kemikalieföretag. Exempel på avtal i ”Nya Alliansen” är att Etiopien ska verka för att 

markägare ska hyra ut mark till internationella företag, Malawi lovar bort 200 000 hektar 

jordbruksmark till externa investerare, samt att Moçambique ändrar sina frölagar till fördel 

för de nya externa aktörerna. Tanken är att genom ändrade lagar locka till sig fler utländska 

investerare genom att ge dem marktillträde men också genom att förändra lagar så att bönder 

inte längre får byta, produceras och sälja sitt eget utsäde, utan detta ska regleras och 

preciseras. Innan lagändringen var 80 procent av alla fröer lokala, sparade från föregående 

skördar och sålda bönder emellan. Genom lagändringarna krävs certifierade fröer som måste 

köpas in och som inte heller får återanvändas. Efter att liknande lagar infördes i Sydamerika 

tidigare hamnade de flesta småbönder i beroendeställning till de större företagen och idag 

kontrollerar fem företag 75 procent av produktionen och dominerar marknaden för frö och 

kemikalier. Detta leder dels till ett monopol på världsmarknaden vilket innebär att de kan 

sätta priset hur de vill och producera de plantor de vill, men även att de småskaliga bönder 

som innan var aktiva, i stor utsträckning uteslöts från marknaden. Ökad investering i mark 

från utländska aktörer leder också till att småskaliga bönder blir av med sin mark, och likaså 

sin försörjning. De bönder som försöker anpassa sig till de nya direktiven och lagarna om 

certifierade frön hamnar ofta i beroendeställning till företagen, detta för att de måste köpa 
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patenterade GMO-frön eller hybridfrön av företagen, men sedan behöver de också köpa 

konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel för att kunna säkra en god produktion. Då fröna 

är patenterade får bönder inte sälja vidare eller spara utsädet, inte heller går det att så om 

hybridfröerna. Detta leder till att bönder till nästa skörd måste köpa om allt igen vilket ofta 

leder till att de till slut blir skuldsatta hos företagen. 62 
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5 Analys 

Analysen kommer att delas upp i sex delar där teorierna var för sig behandlar först EU:s 

jordbrukspolitik utifrån medlemsländernas perspektiv och utifrån afrikanska länder söder om 

Saharas perspektiv. Analysen kommer börja i den ekonomiska nationalismen och dess syn på 

EU:s jordbrukspolitik på hemmaplan, sedan diskutera hur den ekonomisk kritiska teorin ser 

på förhållandet och sist liberalismens uppfattning. När detta är presenterats kommer alla tre 

teorier i samma ordning att diskutera deras syn på hur jordbrukspolitiken ses på från ett 

afrikanskt synsätt, upplägget är således i följd med teorin och empirin.  

 

5.1 Analys av EU:s jordbrukspolitik kopplat till medlemsstaterna 

5.1.1 Ekonomisk nationalism 

Enligt den ekonomiska nationalismen är egenförsörjning och säkrandet av den egna 

produktionen viktigt, då det inte går att lita på eller vara beroende av andra stater. I ett läge av 

krig, oavsett om det gäller handel eller militär, är behovet av den egna produktionen centralt. 

Att ha en fungerande försörjning och livsmedelssäkerhet innebär såväl välstånd för 

medborgarna som makt gentemot andra stater. De olika typerna av jordbruksstöd på 

hemmaplan leder till ett säkrande av varor, samt en stärkt ställning för bönder. En fokuserad 

styrning från de bestämmandes sida ger trygghet och stabilitet i produktionen, som inte kan 

garanteras i en fri marknad, i en fri marknad kan även de inhemska aktörerna drabbas av stor 

konkurrens från utrikes aktörer, vilket EU genom tullar reglerar. Styrning leder till att antalet 

varor av olika sorter aldrig är för många eller för få, med korrigeringar från EU kan även ett 

tillfredsställande pris garanteras som gynnar både köpare och säljare. Den ökade inhemska 

försäljningen som EU uppmanar till genom fri import och export mellan medlemsländerna 

gynnar inhemska företag och siktar till att bevara det lokala och egna, vilket enligt ekonomisk 

nationalism är högst prioriterat. Initiativet ”Enjoy it’s from Europe” är helt i enighet med den 

ekonomiska nationalismen, då detta är ett projekt som har som mål att exportera så mycket 

som möjligt samt att bevara kulturer och lokala traditioner. En ökad säljkraft såväl på 

hemmaplan som i andra delar av världen, skyddar den inhemska marknaden. 

 

Export innebär makt på andra marknader, vilket bör främjas, därför är det klokt att satsa på 

exportfrämjande medel likt Europeiska Unionen. EU har som mål att vara den största makten 

i världen, och även om det inte är så nu, så är det viktigaste att egenförsörjning fungerar så att 

unionen kan klara sig själv utan omvärldens påverkan. Förhoppningsvis kommer detta ändras 
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i framtiden och målet är att hela tiden växa sig starkare. En global anarkistisk marknad gör 

det möjligt för EU, på grund av dess samtida storlek och makt, att bestämma en del av 

villkoren. Att skydda det egna är den högsta prioriteten, men EU kan även använda sig av 

andra stater för att få det unionen vill ha. Det är ett rationellt beslut från EU:s sida att hjälpa 

biståndsländer, dels för den egna självbilden, men främst för att dessa länder ska kunna 

producera varor som inte är optimala i Europas klimat, exempelvis kaffe, bananer, mango och 

tobak. Så länge det finns ett intresse av produkter och naturresurser från fattigare delar av 

världen så finns det även en anledning till att hjälpa dessa, även om syftet endast är för egen 

vinning. Det är dock viktigt att exempelvis Afrika förblir relativt fattigt och underordnat 

Europa, dels för att det är lättare att utnyttja en svagare part, men även för att Afrika idag inte 

är ett hot mot den Europeiska Unionen. I en värld där makt betyder allt kommer rationella 

aktörer försöka åtnjuta så mycket av den som möjligt.  

 

Det är viktigt för EU att både ha ekonomisk och social makt, vilket även tar sig uttryck på 

den inhemska arenan. Makt uttrycks exempelvis genom att reglera mellan vilka nationer 

transaktioner främst ska utföras, vilka importvaror från utomstående aktörer som får köpas 

samt hur mycket av dessa. Vissa av dessa regleringar är inte speciellt stora i sig, men när 

helheten granskas återfinns EU:s direktiv i nästintill allt. Detta är ett tydligt sätt att både 

reglera transaktioner och varor, men även att markera vem det är som bestämmer och har 

makt. Här används EU:s ekonomiska makt, det vill säga ett stort kapital, för att socialt styra 

samhället genom såväl lagar som subventioner. Om det finns två likartade alternativ för en 

aktör, varav det egna alternativet subventioneras, medan det andra taxeras kommer aktören 

troligtvis att välja det första alternativet. EU kan, genom att vända sig till aktörers 

ekonomiska situation, kontrollera många delar i deras vardag, helt beroende på vad EU vill. 

Den inhemska bidragspolitiken har lett till ett maktförhållande där lantbrukarna är i 

beroendeställning till EU, på grund av behovet av bidrag och sanktioner, även detta leder till 

att EU helt och hållet kan bestämma på detta plan. Subventionerna är här helt nödvändiga för 

bönders existens och om EU skulle välja att sluta ge ut subventioner och bidrag så skulle hela 

livsmedelssektorn i unionen kollapsa. Därför fortsätter EU dela ut subventioner och bidrag, 

för att försäkra sig om att medlemsländerna producerar önskade varor samt i den mängd att 

exporten blomstrar.  
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5.1.2 Ekonomisk kritisk teori 

Den kritiska teorin ser även problematik inom EU:s interna bistånd, då de mindre jordbruken 

som drivs av vanliga arbetare blir beroende av EU, och således har EU makten att suga ut 

dem, och den produktion som finns görs på EU:s bestämmelser. Detta förhållande tvingar 

kvar mindre inhemska bönder i dels ett beroende av EU:s pengar, men det fungerar även som 

förtryckande mot den lägre klassen, det vill säga vanliga bönder och inte stora kapitalistiska 

lantbruksföretag. 

 

Situationen på den egna marknaden kan dels anses vara positiv, då bönder som inte hade 

kunnat överleva på sin verksamhet nu kan det med hjälp av bidrag. Problemet ur det kritiska 

synsättet är dock att samma subventioner och bidrag även ges till stora kapitalistiska 

livsmedelsföretag som egentligen hade klarat sig utan dessa. Rent basalt anses det självklart 

meningsfullt att genom ekonomiskt stöd bistå de mindre jordbruken inom det egna området, 

detta för att små aktörer ska ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet samt göra samhället 

jämlikare. Problem uppstår emellertid när rika kapitalistiska företag erhåller samma bidrag, 

då detta endast leder till ökade klyftor.  Då marknaden inte anses rättvis hade ett bidrag till de 

som behöver det kunnat förespråkas enligt denna teori, men då alla erhåller samma typ av 

stöd kvarstår de orättvisa förhållandena. Genom att aktivt bistå de redan rika och 

priviligierade arbetar EU mot ett än mer ojämlikt samhälle där mindre aktörer och fattiga 

missgynnas.  Dessutom erhåller stora företag mer bidrag, då de har större produktioner. På 

den egna marknaden går det även att igen föra in argumentet om att småbönder blir beroende 

av EU:s stöd, vilket leder till än mer orättvisa maktförhållanden. Medlemsländerna i sig kan 

inte påstås förtryckas särskilt mycket, men en reglerad marknad samt regler kring export och 

import påverkar självklart ländernas möjlighet till självbestämmelse. 

 

Den ekonomisk kritiska teorin anser att EU:s struktur, såväl den inhemska hanteringen av 

medlemmar, såväl som agerandet utåt är problematiskt. EU fokuserar mer och mer på en 

aktiv utrikeshandel, där med fokus på export. Om EU åtnjuter mer kapital och makt genom 

export, kommer någon annan part att förlora makt och kapital på det. Då internationell handel 

är ett nollsummespel, där en är vinnare medan den andra är förlorare, kommer orättvisa 

transaktioner ske. Det är självfallet lättare att påverka och utöva inflytande på en mindre och 

svagare aktör, vilket är vad EU gör genom sin utrikeshandel. Handel på lika villkor sker 

mellan likvärdiga stater, samtidigt pågår en handel vars mål är utsugning och 

makttillskansning med fattiga och outvecklade stater. Dessa länder får ofta välja mellan att 
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anta ett för deras del ofördelaktigt handelsavtal eller stå helt utan avtal och då inte kunna 

bedriva global handel likt andra aktörer. EU utövar alltså först makt för att påverka svagare 

aktörer, för att sedan genom sina produktionssubventionerade varor konkurrera ut lokala 

aktörer på externa marknader.  

 

Trots att internationell handel förs på ojämlika villkor hade möjligtvis några positiva 

konsekvenser kunnat leda ur det om stormakterna istället för att exploatera de mindre staterna 

istället hade hjälpt dem och bedrivit en handel som vore fördelaktig samt utvecklande för de 

fattiga länderna. Så är dessvärre inte fallet och den rådande situationen är mer allvarlig än om 

traditionell frihandel hade bedrivits, för i så fall hade inte de europeiska aktörerna blivit 

finansiellt stödda av EU, utan alla hade handlat utan biståndsinblandning. Detta är inte heller 

målet för teorin, utan en jämlik marknad där alla har tillgång till ett skäligt liv; således 

tillgång till livsmedelsartiklar och så vidare, där bönder inte ska behöva oroa sig för att hela 

tiden bli exploaterade eller utkonkurrerade av globala jättar. 

 

Det är positivt att EU även bistår länder söder om Sahara med diverse bidrag, emellertid bör 

det inte vara av välvilja utan snarare av skuld då västvärlden är skyldig de forna kolonierna 

det. Det är till största del västvärldens fel att exempelvis afrikanska länder söder om Sahara 

har det så dåligt ställt idag. Den ekonomisk kritiska teorin anser att imperialismen fortfarande 

finns kvar, även om den i samtiden tar andra former än kolonier och slavar.  

 

5.1.3 Ekonomisk liberalism  

EU som idé är positivt enligt liberalismen, detta eftersom statsgränser ämnas upplösas lite 

och frihandel förespråkas. Medel bör inte anknytas till specifika länder utan bör ha möjlighet 

att såväl som arbetskraft smidigt kunna flyttas runt. Tullar och diverse handelshinder 

försämrar endast möjligheten till transaktioner och utveckling, och då EU är en tullunion så 

finns inga hinder inom gränserna. Problemen uppstår dock när likvärdiga transaktioner och 

utbyten vill göras med andra länder än de som ingår i unionen, då frihandelsavtal inte är en 

garanti. EU:s tullsystem försämrar möjligheterna till en fri marknad och håller tillbaka 

utveckling men även försämrar kvalitén på våra varor då de inte tvingas utsättas för 

konkurrens. Liberalismen är en stor förespråkare för konkurrensmöjligheter, då dessa sägs 

främja bättre varor till bättre priser då producenter måste tävla för att kunna sälja varor. 

Likaså hade EU inte behövt reglera och köpa upp varor som inte blir sålda, då utbud och 

efterfrågan leder till att rätt varor produceras medan andra med tiden sållas bort. EU:s fria 
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marknad är dock långt ifrån en liberal marknad, vilket tydligt märks vid en närmare 

granskning av den. EU styr i stort sätt hela jordbruksmarknaden och jordbruksproduktionen, 

vilket leder till färre produkter på marknaden, då det endast är vissa grödor som är bundna till 

bistånd. Detta är att ta ifrån producenter så väl som konsumenter deras egen frihet att välja. I 

ett system likt detta kommer det bara finnas en sorts apelsiner och alla kommer att kosta lika 

mycket. I en förlängning av detta kommer kvalitén inte att spela någon roll, då EU har 

monopol på livsmedelsproduktionen vilket innebär väldigt mycket makt för en politisk 

instans. Ett system likt detta går emot allt vad liberalismen står för och det framstår märkligt 

att i ett samhälle som är präglat av liberalism förespråka monopol samt protektionism. Både 

monopolet samt tullar och liknande regler stänger ute andra aktörer från marknaden samt 

omyndigförklarar konsumenter då de tydligen själva inte kan avgöra vilka produkter som är 

bäst lämpade.  

 

Liberalismen förespråkar frihandel där olika aktörer eller stater producerar de varor som de är 

bäst på och sedan sker ett ömsesidigt och positivt byte aktörer emellan. Den stängda marknad 

som EU förespråkar hindrar denna idé då externa aktörer stängs ute samtidigt som de 

inhemska aktörerna blir överbeskyddade och inte behöver ta något eget ansvar. Detta blir 

problematiskt för producenterna på hemmaplan då de inte har fått lära sig att utvecklas samt 

maximera produktion och kvalité. Det har istället uppstått ett bidragsberoende där 

jordbrukarna kan producera helt odugliga produkter som inte ens når marknaden men 

samtidigt erhålla en full och skälig betalning för arbetet. Gårdsstödet som ges kräver inte ens 

att marken odlas på, utan den kan i några år ligga orörd men ändå fungera som en 

inkomstkälla. Detta har lett till att en fri konkurrens idag är omöjlig, då de inhemska 

aktörerna troligtvis inte skulle klara av samtidens marknadsekonomi och dess förhållanden. 

Däremot jobbar EU aktivt för att förespråka ökad export vilket i grunden anses bra enligt 

liberalismen, problemet uppstår dock i att konkurrensförhållandena blir skeva då de 

europeiska företagen hela tiden backas av EU. Liberalismen anser att stater inte bör lägga sig 

i ekonomin om det inte är absolut nödvändigt, vilket det inte är i detta fall. Den politiskt förda 

jordbrukspolitiken som i dagsläget bedrivs av EU är enligt liberalismen ohållbar. Detta beror 

på att; handel lämpas bäst när den lämnas ifred från politik, den internationella handeln samt 

inhemska lantbruksaktörer missgynnas av utebliven konkurrens och marknadsutbyte. 

 



  
 

 37 

5.2 Analys av EU:s jordbrukspolitik kopplat till afrikanska länder söder 

om Sahara 

5.2.1 Ekonomisk nationalism 

I en världsekonomi där handel endast är ett nollsummespel är det viktigt att vara den part som 

tjänar på bytet och inte den som förlorar på det. På den anarkistiska marknaden finns inte så 

många bestämda regler eller bestämmelser som hindrar exempelvis stora företag att utnyttja 

mindre. Där konkurrens gäller är det viktigt att vara i framkant och då är det även fördelaktigt 

att som företag eller nation vara stor och mäktig. Den globala handeln verkar främst som ett 

maktverktyg där EU på lättast sätt vill sprida sina varor och sin makt över hela globen. Att 

inte utnyttja andra på en anarkistisk basis kan leda till att själv bli utnyttjad, vilket vill 

motverkas. Genom att agera handelsmässigt offensivt utåt samt protektionistisk gällande den 

egna marknaden säkras förhoppningsvis det egna intresset och externa parter hindras från att 

konkurrera mot de egna industrierna på EU:s hemmaplan. Rent logiskt framstår det mest 

effektivt att angripa de svagare marknaderna för att slippa konkurrens och liknande och det 

kan därför ses som mest verksamt att satsa på ökad handel med fattigare länder i tredje 

världen.  

 

På grund av en jordbrukspolitik med fokus på subventioner och bidrag kan europeiska företag 

producera varor med marginella kostnader, sälja det som behövs inrikes och sedan välja en 

mindre marknad i ett fattigt afrikanskt land och dumpa priserna. På grund av de förmånliga 

förutsättningarna med bidrag kommer produkterna kunna säljas till priser under de normala 

produktionskostnaderna, vilket på sikt kommer leda till utkonkurrerande av andra aktörer. 

När ett monopol antagits kommer företaget i fråga själva kunna bestämma dels pris men även 

aktuella varor på marknaden. Det är viktigt att poängtera att utan EU:s hjälp hade inte detta 

varit möjligt och företag hade troligtvis siktat in sig på en mer profitabel marknad. Läget för 

många små lokala aktörer inom jordbrukssektorn i delar av Afrika är svårt, då sektorn länge 

missgynnats, torka är utbredd, samt brist på infrastruktur, rent vatten med mera. För ett stort 

företag är detta inga problem, då medel finns att tillgå, på grund av lokalbefolkningens sämre 

förutsättningar kan det vara fördelaktigt att angripa en sådan marknad då EU enligt den 

ekonomiska nationalismen endast kan vinna på att andra delar av världen utnyttjas eller får 

det sämre, då vår vinst endast kan försäkras genom någon annans förlust.  
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EU har många gånger samt under lång tid haft möjlighet att bidra till att på riktigt förbättra 

förhållandena i afrikanska länder söder om Sahara, men aktivt valt att avstå. Som innan 

nämnt skulle inte EU tjäna på att ha Afrika som en jämlike, då det inte skulle vara möjligt att 

utnyttja deras samtida svagheter för att tillskansa sig makt och naturresurser på samma sätt 

som det är idag. Bistånd satsas på Afrika, men endast inom de ramar då EU själva tjänar på 

det. Det finns även ett egenintresse från EU att företag verkar i Afrika och genom billiga 

naturresurser och billig arbetskraft kan föra hem olika varor och eller kapital som tjänats i de 

fattigare länderna. Genom avtal och projekt så som ”Nya Alliansen” kan europeiska företag 

utnyttja afrikansk mark för egna syften, vilket gynnar unionen. Via fördelaktiga avtal med 

desperata afrikanska länder finns möjlighet att tillskansa sig mer makt, exempelvis genom ett 

certifierat frömonopol på lantbruksmarknaden, vilket i förlängningen leder till en enorm makt 

i det lokala närområdet.  

 

Som en del i utvecklingen av Afrika har diverse frihandelsavtal inrättats mellan EU och olika 

afrikanska länder söder om Sahara, här gäller frihandel både import och export för de båda 

parterna. Enligt den ekonomiska nationalismen kan detta framstå som ett hot mot den egna 

suveräniteten på hemmamarknaden när andra aktörer får tillgång dels genom att konkurrera, 

men även genom externa aktörers andra kulturella moraler och liknande som kan verka 

skadligt på den inhemska arenan. Det mest rationella EU kan göra i denna situation enligt den 

diskuterande teorin är att öka skyddet av den egna marknaden men även aktivt angripa den 

externa marknaden med så mycket export och exportfrämjande medel som är möjligt, allt 

detta för att skydda det egna.  

 

5.2.2 Ekonomisk kritisk teori 

EU och resterande delar av den rika västvärlden har hamnat där de befinner sig idag på grund 

av ett strukturellt utnyttjande av andra delar av världen, i detta fall stora delar av Afrika. På 

grund av att västvärlden har vuxit på Afrikas bekostnad samt roffat åt sig det de velat ha, har 

Afrika hållits kvar nere i fattigdom och underutveckling. Idag utförs ett dubbelspel av EU där 

de å ena sidan hindrar andra stater från att komma in på den egna marknaden, samtidigt som 

de satsar på storskaliga exporter samt exportfrämjande verksamheter. Den egna marknaden 

skyddas, och subventioneras med upp till 40 procent av den egna budgeten, medan biståndet 

hålls mellan 0,4 – 1 procent av budgeten. EU har stor makt och stora resurser, som hade 

kunnat användas för att ge tillbaka av det som västvärlden under århundraden har tagit från 

Afrika. Istället subventioneras den egna produktionen, för att värna om stora globala 
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livsmedelsföretag, som kan producera varor i princip gratis och sedan pumpa ut dessa på alla 

tillgängliga marknader. 

 

En anledning till att global handel anses förtryckande och ojämlik är för att den inte sker på 

lika förutsättningar, som tidigare diskuterat erhåller företag stora summor pengar, medan 

småskaliga fattiga jordbrukare i tredje världen som hade behövt bistånd, till stor del blir utan. 

EU:s marknad stänger ute mindre aktörer som möjligtvis hade kunnat tjäna på export till EU, 

men på grund av de skilda utgångslägena för företag samt tullavgifter, blir det nästintill 

omöjligt för bönder utan stort kapital att kunna exportera till EU. De stater som ändå får 

fördelaktiga handelsavtal med EU måste dock ge något tillbaka, vilket ändå bara gynnar EU i 

längden och således använder stormakten sin makt att exploatera fattigare delar av världen. 

 

Eftersom utgångsläget enligt den kritiska teorin från början är ojämnt räcker det inte att från 

EU:s sida låtsas som att allt sker på lika villkor. Stormakten måste inse sitt ansvar och sin 

skuld i det rådande läget och istället för att utnyttja sin makt för att få ännu mer makt, utnyttja 

makten för att minska de globala skillnaderna och orättvisorna. Då EU både strukturellt och 

historiskt är en del av problemet är det nödvändigt att ta sitt ansvar. Som läget är nu leder 

global handel till ytterligare exploatering och ojämn utveckling, trots detta förespråkas 

frihandel som lösning på fattiga länders situation. Frihandel i detta läge leder endast till att 

stora subventionerade företag roffar åt sig mark, billig arbetskraft och naturresurser i tredje 

världens länder och sedan använder dessa för att tjäna pengar. 

  

De fattiga länderna är från början uppbyggda av en bristfällig struktur, som delvis är en 

konsekvens av dåligt maktmissbruk av regeringar, men även som följd av storskaligt 

utnyttjande från andra delar av världen. Den kapitalistiska världsstruktur som råder gynnar de 

redan rika och fördelaktiga samtidigt som den missgynnar de fattiga och utsatta. Rent 

moraliskt går det ej att som stormakt utföra kapitalistiska handelstransaktioner med 

outvecklade icke-kapitalistiska stater då förhållandet alltid kommer att vara snedvridet till de 

mäktigas fördel. Det rådande förhållande består i en beroendekultur där länder söder om 

Sahara är beroende av bistånd från västvärlden. På grund av risken för att bli exploaterad och 

missgynnad lyckas aldrig de afrikanska företagen komma upp på den nivå där de kan 

konkurrera med europeiska företag, detta beror på missgynnande förutsättningar men även på 

grund av fortsatta strukturella missförhållanden och en rädsla att utnyttjas. Stora företag 

kommer till fattiga delar av Afrika genom handelsavtal och upptar stora områden mark som 
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de förädlar, men också förstör genom bekämpningsmedel, konstgödsel och kemikalier. Detta 

lämnar inhemska bönder med en förorenad mark med missväxt vilket påverkar deras 

kommande möjligheter till skörd och försäljning.  

 

Som tidigare nämnt tvingas ofta afrikanska stater in i ofördelaktiga handelsavtal som speciellt 

kommer påverka småskaliga bönder negativt, exempelvis genom att lova bort odlingsmark 

till andra stater. Ett nekande till ett av dessa avtal skulle istället leda till en utfrysning från den 

globala marknaden som vore förödande för exempelvis landets industriexport och måste 

därför godkännas trots att jordbrukarna kommer att utnyttjas. Samtidigt hämmas deras 

exportvaror på exempelvis den europeiska marknaden då de trots avtal om frihandel erläggs 

avgifter för att inte vara billigare än andra varor på marknaden.  

 

Samtidigt som utsugningen och utkonkurrensen hävdar organisationer som Oxfam att 

småskaligt jordbruk är lösningen på utvecklingen i vissa delar av Afrika. Enligt den 

ekonomisk kritiska teorin vore det därför mest logiskt att bidra med medel och kunskap till de 

utsatta delarna av Afrika men sedan lämna deras marknad, i alla fall till den grad att de själva 

har möjlighet att bygga upp ett eget fungerande samhälle som inte är beroende av västvärlden 

för överlevnad. Teorin ställer sig kritisk till stormakternas ovilja att gemensamt förbättra 

förhållande och underlätta utveckling i tredje världen. Målet med jämlikhet och säkrade 

produktionsförhållanden ses för tillfälligt som ett nästintill ouppnåeligt mål.  

 

5.2.3 Ekonomisk liberalism 

Idén om frihandel är en del av grundtanken inom den ekonomiska liberalismen då 

marknadsekonomi ska råda på global basis utan inblandning av politiska intressen. En värld 

med mer uppluckrade gränser samt globala transaktioner ses som önskvärt. I detta 

förhållande kommer vissa aktörer vara mer framgångsrika än andra, vilket kommer leda till 

att vissa har mer medel och kapital än andra, detta anses vara den naturliga ordningen snarare 

än problematiskt och ojämlikt. Den fria marknaden kommer inte gynna sega ineffektiva 

företag utan tvinga dem att antingen förändra produktionen och produktionssätten eller 

avsluta verksamheten, fri konkurrens kan uppfattas orättvis ibland, men den fria marknaden 

är ändå det främsta alternativet. Således ser liberalismen inget direkt problem i konkurrensen 

mellan europeiska företag på den afrikanska marknaden utan menar att framväxt sker genom 

handel och globalisering. Problemet ligger emellertid i att tidigare beskrivna konkurrens är en 

orättvis konkurrens snarare än en fri konkurrens. Europeiska företag erhåller medel från den 
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europeiska ”staten” och genom den politiska inblandningen som leder till ojämna villkor är 

konkurrensen och handeln inte fri eller problemlös.  

 

Globaliseringen ämnar riva strukturer och nationsgränser, vilket ska leda till ett friare 

samhälle med lika rättigheter och skyldigheter för alla människor. I ett sådant läge skulle 

denna orättvisa utsugning inte kunna ske, då den ena parten inte skulle vara stöttad av en stat 

eller ett politiskt intresse. En fri och global värld erkänner alla människors lika värde oavsett 

vart de bor, och utan en uppdelande nationsgräns kommer stater inte kunna förtrycka 

människor som bor innanför den eller utanför den. Det är snarare upp till globala råd och 

organisationer att se till att alla människor får sina rättigheter säkrade, vilket för rätten till liv 

exempelvis innebär livsmedel. Samhället idag är inte helt globaliserat, det framstår tydligt när 

EU fortfarande har makten att stänga ute hela Afrika från den egna marknaden genom tullar 

och diverse skydd. Dessa handelshinder är även utvecklingshinder som påverkar både Afrika 

och EU negativt. EU hade snarare tjänat på ett aktivt och producerande Afrika, detta på grund 

av ett ökat utbyte av såväl transaktioner, varor samt mänsklig kunskap och erfarenhet. Afrika 

kan ses som en nyttig aktör på den globala handelsarenan exempelvis på grund av alla deras 

naturresurser. För att ett system likt detta ska fungera är det ohållbart att aktörer likt EU 

aktivt subventionerar globalt aktiva aktörer och bidrar till en orättvis och ofri marknad.  

 

Grundtanken i liberalismen är frihet, att leva i ett land som är underutvecklat, med hög 

barnadödlighet, låg förväntad livslängd och där befolkningen till stor del lever under gränsen 

för fattigdom är inte frihet. På grund av statsgränser och tanken om att bara ta hand om det 

egna bemöts inte fattigdomsproblemet och välbärgade länder har som vana att utnyttja 

fattiga. Enligt liberalismen ska det inte spela någon roll varifrån en människa kommer och är 

kritisk till strama nationella gränser. Om stater inte hade varit så fokuserade på vad som är 

mitt och ditt, utan att människor kunde få förena sig, jobba och handla oavsett vart de är 

födda skulle inte problem likt dessa uppstå i samma utsträckning. Om det inte finns en stat att 

värna om finns inget behov för ett kollektivt och strukturellt förtryck mot andra samhällen, 

stater eller folkslag. Tanken är således att mänskliga rättigheter skulle skyddas av 

individuella aktörer och globala förordningar och råd.  
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I det läge som råder idag vore det fördelaktigt att utveckla tredje världens egna handels- och 

produktionssystem och låta dem på småskalig nivå bedriva handel för att kunna utvecklas. 

Handel måste även kunna drivas mellan afrikanska och europeiska länder och företag, men 

inte på det sätt det görs idag när europeiska företag finansieras av statliga medel. 
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6 Avslutande diskussion  

6.1 Slutsats  

Uppsatsen har haft som mål att behandla Europeiska Unionens utrikespolitik utifrån tre 

synsätt, genom att undersöka jordbrukspolitiken och dess konsekvenser. Vid granskning av 

materialet tillsammans med de tre teorierna går det att konstatera att de både har liknande syn 

på världen i vissa fall och skiljer sig helt i andra frågor. Den ekonomiska nationalismen, som 

i uppsatsen representerar den mer konservativa synen, har en tro på att den Europeiska 

Unionen behöver arbeta offensivt i internationella frågor, en situation där det handlar om att 

antingen utnyttja eller bli utnyttjad. Teorin försvarar den rådande linje som förs i den 

europeiska jordbrukspolitiken som allt mer omfattar subventioner och exporter. Enligt denna 

teori handlar EU i enlighet med hur EU borde handla för att uppnå de önskade värdena, vilka 

är makt och kapital. Detta synsätt är en stor skillnad från vad den ekonomisk kritiska teorin 

värderar, då teorin finner tydliga moraliska brister i EU:s agerande i och med 

jordbrukspolitiken. Den ekonomisk kritiska teorin anser att EU, i dess fördelaktiga ställning 

bör ta ett samhälleligt ansvar och således hjälpa länder söder om Sahara att utvecklas så att de 

får samma förutsättningar som andra aktörer på den globala marknaden. Genom granskning 

av dessa två teorier förefaller de lika, men på samma sätt vitt skilda. Teorierna ser på 

verkligheten på ungefär samma sätt och noterar samma företeelser samt handlingarna som 

anlade dem, dock kommer de fram till skilda slutsatser och åsikter om samhället i stort. 

Generellt går det att säga att det som den ekonomiska nationalismen ser som positivt tycker 

den ekonomisk kritiska teorin är problematiskt, trots att de talar om nästan exakt samma 

företeelse. Den tredje teorin, ekonomisk liberalism ser inte världen på samma sätt som de 

andra två, vilka tydligt delar upp samhället i länder, fattiga, rika, onda, goda och så vidare. 

Detta samtidigt som liberalismen snarare vill se världen som något som hänger ihop och bör 

sammanslutas snarare än uppdelas. Liberalismen värderar frihandel högt och anser att 

utveckling och handel hänger ihop, men att det problematiska uppstår när alla aktörer inte har 

samma grundläggande möjligheter, vilket EU till stor del medverkar till. Således går det att 

slå fast att alla teorier, i varierande grad är kritiska till det nuvarande systemet, men att 

ekonomisk nationalism är mest positiv, ekonomisk liberalism är något negativ och ekonomisk 

kritisk teori är mycket kritisk till den rådande internationellt politiskt-ekonomiska situationen. 
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6.2 Vidare forskning  

Som vidare forskning vore det först och främst intressant att angripa ett specifikt land i 

Afrika söder om Sahara och sedan fortsätta studien fast på ett djupare plan. Detta för att se 

om det rådande förhållandet speglas i samhället samt vilka företeelser det går att peka på som 

ett faktiskt resultat av EU:s jordbrukspolitiska exporter. Jämförandet av fördelar och 

nackdelar; har invånare som inte är bönder fått en större tillgång till livsmedel på marknaden 

med tanke på de sänkta priserna? Hur uttrycker sig detta i samhället? Eller är det så att inte 

bara bönder, utan de flesta i samhället förlorar på en ökad närvaro av utländska företag?  Till 

vilken grad ökar arbetstillfällena på lokal basis, får vissa i samhället det bättre, exempelvis 

medelklassen och arbetarklassen i städerna på grund av ökade jobbtillfällen?   

 

Ett annat intressant projekt vore att följa biståndets väg från att det beslutas om i budgeten, 

vidare ut till företagen där det används för att kunna producera ännu mer till lägre pris. Att 

sedan titta vidare på om alla dessa bidrag behövs, vad blir konsekvenserna av dem? Vad blir 

konsekvenserna av överproduktion av livsmedel? Skickas allt till delar av Afrika eller händer 

det att helt rekorderliga varor slängs för att det är mer lönsamt att producera nya vid ett 

senare tillfälle än att förvara dem tills det finns ett marknadsmässigt behov?  
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7 Sammanfattning  

Europeiska Unionen har länge varit ett omstritt ämne, diskussionerna har varit många, allt 

mellan nationers egenintresse, flyktingkris, längd på gurkor till den upplevda eller icke 

upplevda europeiska gemenskapen. Det kanske mest omstridda ämnet är den förda 

jordbrukspolitiken; unionens kontroll över varor samt påverkningar på andra marknader. 

Denna studie visar dels vad unionen styr inom jordbruksproduktionen, men främst aspekter 

kring EU:s internationella agerande som exempelvis tas i uttryck genom jordbrukspolitiken. 

En rik och mäktig union i västvärlden som in på 2010-talet fortfarande ängar sig åt 

protektionism och tullar, samtidigt som de för en aggressiv expansionspolitik förefaller 

nästan iögonfallande i en allt mer liberaliserad värld. Samtidigt som länderna ligger i 

framkant inom såväl teknik som demokrati och är förespråkare för rättigheter, frihet och 

öppenhet, förs en stram, kontrollerad och protektionistisk politik i fråga om 

livsmedelsindustrin. Uppsatsen belyser inte enbart EU:s inre relation till medlemsstaterna i 

frågan om jordbrukspolitik, utan belyser hur fattigare delar av världen, nämligen afrikanska 

länder söder om Sahara som konsekvens påverkas av jordbrukspolitiken. Den framtagna 

empirin analyseras genom tre synsätt, vilka kommer att representera konservatism, socialism 

och liberalism inom den internationella politiska ekonomin. Genom dessa tre synsätt 

tillsammans med empirin samt metoderna ideologianalys och kvalitativ textanalys behandlas 

frågeställningen och mynnar således ut i en analys och slutsats.  
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