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Förord

Denna rapport innehåller sammanfattningar av plenar
och gruppdiskussioner samt förberedda anföranden vid
seminariet Katastrof och samhälle i Afrika. Det är
vår förhoppning att rapporten skall vara ett bidrag
till den på~ående policy-diskussionen om nordiskt
katastrofbistånd till Afrika.

Vi vill rikta ett tack till alla de organisationer
som sände representanter till seminariet och bidrog
till att göra diskussionerna konstruktiva. Vi vill
vidare tacka Utrikesdepartementets U-avdelning, som
tog initiativ till seminariet och SIDAs katastrof
sektion, som bidrog till finansieringen. Slutligen
vill vi tacka seminariets ordförande, ambassadör
Ernst Michanek, som ledde diskussionerna med engagemang,
sakkunskap och auktoritet.

Nordiska afrikainstitutets personal arbetade med för
beredelser och uppföljning. Thomas Ridaeus organiserade
seminariet, Juhani Koponen och Hans-Otto Sano bidrog
till rapporteringen, Ingrid Andersson, Sonja Johansson
och Agneta Rodling gjorde utskrifterna medan Kent Eriksson,
Sven Jansson och Jan Pettersson tryckte rapporten.

Anders Hjort Michael Ståhl
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1. KATASTROF OCH SAMHÄLLE I AFRIKA

Anders Hjort och Michael Ståhl

Inledning

Seminariet Katastrof och samhälle i Afrika hölls den
26-27 januari 1984 på Odalgården utanför Uppsala. Det
arrangerades av Nordiska afrikainstitutet på tillskyndan
av det svenska Utrikesdepartementets u-avdelning. Seminariet
var upplagt kring en rad förberedda anföranden åtföljd~ av
plenardiskussioner och grupparbeten. Ett femtiotal personer
deltog. En deltagarlista finns ansluten som bilaga till
denna rapport. Bland de organisationer som hade sänt repre
sentanter märktes bl a Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges
biståndsmyndigheter och Röda Kors, Rädda Barnen samt en rad
kyrkliga hjälporganisationer.

Avsikten med seminariet var att diskutera katastrofernas·
strukturella orsaker i Afrika med representanter för sådana
organisationer i de nordiska länderna, som har katastrof
bistånd på sitt program. På så vis kom människor samman som
i sitt arbete handlägger katastrofinsatser, för att diskutera
de ~ k smygande katastroferna. Två syften uppnåddes härmed:
dels att föra samman berörda parter för hjälporganisationer
och forskarsamhälle, och dels att rikta uppmärksamheten på
den sortens problem med livsmedelsproduktionen där den akuta
fasen av katastrofen ofta inte kan urskiljas förrän i efter
hand.

Konsekvenser av plötsliga naturkatastrofer som t ex vulkan
utbrott och jordbävningar behandlades således inte. I ställe:t
låg tonvikten under seminariet på diskussioner av bakom
liggand~ faktorer - både naturliga och samhälleliga - som har
katastrofala följder för en befolkning. Ett viktigt mål var
att uppmärksamma kopplingar mellan katastrofbistånd och
utvecklingsbistånd.

Ramen

Det tidiga 1960-talets optimistiska rapporter om Afrikas
modernisering tonades gradvis ned under 1970~talet för att
under början av 1980-talet förbytas i larmrapporter om före
s~ående svält i massiv skala. FAO har nyligen hävdat att 150
miljoner afrikaner lever i områden som kan drabbas av missväxt.

Perspektivet har således förskjutits från utvecklingsoptimism
till allvarliga frågetecken kring Afrikas förutsättningar att
under de närmaste decennierna överhuvudtaget kunna föda sin .
snabbt växande befolkning. Vad vi i själva verket har att göra
med är utvecklingens "andragenerations"-problem efter själv
ständigheten i länderna söder om Sahara. Under 1960-talet och
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början av 1970-talet bedrevs i dessa länder en ofta ambitiös
moderniseringspolitik (stöttad med internationellt bistånd)
främst inriktad på de urbana och industriella sektorerna.
Bondejordbruket, där merparten av invånarna då liksom nu för
sörjde sig, blev kraftigt eftersatt i de officiella utv~6klings

planerna. på myndighetshåll hade man endast vaga planer på hur
jordbruksproduktionen skulle moderniseras, vilket ledde till
att bondesektorn försummades.

De industriellt inriktade utvecklingsstrategierna sviktade
emellertid i flertalet afrikanska länder mot slutet av 1970
talet för att helt kollapsa i början av 1980-talet. Detta
orsakades inte minst av den internationella ekonomiska reces
sionen, stigande energipriser, klimatiska störningar samt en
rad politiska och administrativa problem. Samtidigt befann sig
bondejordbruket i en allmän kris. Det rådde brist på kapital
investeringar och infrastrukturen var dåligt utbyggd. Mark
naden hade blivit förryckt av ineffektiva statliga upphand
lingsorgan. Prisrelationerna var ofördelaktiga för de poli
tiskt underpriviligierade producenterna. En följd blev att
dessa demoraliserades och korn att i ökande utsträckning i
stället byta varor och tjänster lokalt.

Den sammantagna effekten av missriktade utvecklingsstrategier
och krisen i det afrikanska jordbruket blev den kollaps som·
man.kan skönja idag. Det ökande befolkningstrycket i kombina
tion med avsaknaden av jordbrukstekniska innovationer innebär
också en stegrad förslitning av markresurserna. I ett kon~

tinentalt perspektiv anses den obalans som uppkommer härmed
yttra sig så, att den årliga befolkningstillväxten överstiger
tillväxten i livsmedelsproduktionen. Om man emellertid skär
skådar förhållandena noggrannare, visar sig variationerna vara
stora. En omfattande migration, med stora omfördelningar som
följd, har utlösts aven hel rad faktorer, inte enbart brist
på födoämnen. Ändrade inriktningar av produktionen har lett
till förändrade mönster för fördelning både av produktions
medel och föda. Listan kan göras lång över hur variationer
både i befolkningstillväxt och jordbruksproduktion uppträder.
Dess allmänna budskap är dock att det finns grupper, som är
långt mer utsatta än vad en kontinental försämring av rela
tionen befolkning/produktion förutsäger. Det är i denna
situation som i och för sig begränsade skördebakslag kan
utlösa svältkatastrofer.

De synnerligen ogynnsamma förhållanden under vilka 1980-talet
har inletts i Afrika har på många håll motiverat en grund
läggande omprövning av utvecklingsstrategierna. Livsmedels
underskottet för kontinenten som helhet tycks komma att bestå
under detta sekels sista decennier, den tysta hungern kommer
att drabba allt fler människor och lokala hungersnöder kommer
inte att kunna undvikas. Den stora utmaningen för de politiskt
ansvariga i de drabbade länderna och för biståndsgivarna blir
då att mildra konsekvenserna samt att arbeta för att obalansen
mellan den inhemska försörjningsbasen och de mänskliga behoven
gradvis kan övervinnas. I ett sådant peispektiv framstår. kopp
lingarna mellan akuta katastrofbiståndsinsatser och långsiktiga
utvecklingssatsningar som centrala.
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Översikt över plenaranföranden

Anders Hjort summerade seminariets bakgrund i hur framför allt
naturkatastrofer får svåra långtidseffekter på grund av sam
verkan med andra faktorer. Bland yttre förutsättningar märks
högt befolkningstry~k, alltför begränsade resurser på lands
bygden och fåaltern~tivautkomstmöjligheter.Dessa villkor
ger en miljö kännet~cknad av förslitning och knapphet. Hur
agerar då människan i sådana sammanhang? Hur formas livsvill
koren då dessutom en rad skilda politiska, ekonomiska, kul
turella och sociala förutsättningar tillkommer?

När naturkatastrofe~ drabbar så kommer en mängd spänningar
mellan olika sådana ,förutsättningar till uttryck. Katastrofen
blir toppen av ett isberg; den påskyndar och profilerar för
ändringar i lokalsamhällen. En social katastrofs förlopp
handlar mycket om. latenta konflikter mellan de utsatta indi-,
viderna och grupperna. Det som frågades efter med seminariet
var hur detta fält q.v förutsättningar kan se ut för "vanligt
folk", vilken sorts fördjupad kunskap som behövs för att någor
lunda kunna förutsäga bland annat långsiktiga effekter aven
katastrof.

Det finns ofta en rad obalanserade eller ojämlika situationer,
med kanske regionala motsättningar eller motsättningar baserade
på klass, religion, :etnicitet, kön osv. En viktig deluppgift,
om man vill se de sociala konsekvenserna,blir att söka kunskap
om hur följderna aven katastrof kan te sig olika för skilda
kategorier av samhällsmedlemmar.

Skall man kunna 'förstå och skall man kunna göra någorlunda till
förlitliga förutsägelser, så behövermah kunna se samspelet
mellan en'rad faktorer: ekologiska, ekonomiska, politiska men
även kulturella och sociala. Det kan handla om olika försörj
ni~gssystem, som är sårbara på olika punkter och därför kan
drabbas av exempelvis torka på helt olika sätt.

Det Hjort argumenterade för var egentligen att det krävs ett
stort mått av detaljkunskap för att man skall kunna förstå
människors levnadsvillkor (i första hand på landsbygden) och
uttala sig om deras sårbarhet inför en katastrof samt om deras
förmåga till återhämtning. Miljön ges förstås av sådana yttre
och övergripande villkor som sätts av naturresurser, befolk
ningstryck och kanske även teknologi. Men den enskilda män
niskans manöverutrymme, vilka handlingsalternativ som står
till buds, påverkas också av lokala ekologiska förutsättningar,
av hushållets sammansättning och ekonomi, av människors vär~

deringssystem och kultur. på en samhällsnivå blir den samman
tagna bilden sammansatt: en. del lyckas och andra misslyckas.
Underensvältkatastrof behöver det exempelvis inte alls råda
brist på livsmedel lokalt. Däremot råder en differentierad
tillgång till livsmedlen.

Med exempel skisserade Hjort hur handlingsalternativen påverkas:
lokala variationer i nederbörd som påverkar en herdes möjlig
heter att bygga upp sin familjehjord och därmed förbättra sin
försörjningsbas; balansen som måste hållas i ett hushåll mellan
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antal munnar att mätta och behov av arbetskraft för en god
avkastning i'ideen om vad som är ätbart och inte ätbart eller
hur man ser sin huvudsakliga yrkesrollibonde eller fiskare'
till exempel). I en pressad situation för individen för-
s v i.nner. mCinöverutrymmet.' Herden konsumerar delar av s in för
sörjningsbas, hushållets jordbruksproduktion sjunker till
följd av brist på kompetent arbetskraft och bonden vågar inte
sits~ på att bli fiskare. Människans manöverutrymme för att
kunna undvika svält beror emellertid inte bara på kontrollen
över produktionsmedlen. Också själva fördelningen av 'föda
följer ett auktoritetsmönster i det lilla, som kan vara svårt
att bryta Och somkari vara utsla~sgivande för om man skall
tvingas svälta eller ej.

Christer Krokfors hävdade ,i sitt anförande att man kan se en
förskjutning i katastrofmönstret i Afrika under de senaste
seklerna. Medan sporadiska olyckor i samband med skördebakslag
förekom under 1700~ och 1800-talen kan periodiska katastrofer
skönjas under 1900-talet. Kolonialismen skapade obalans i de
lokala samhällenas försörjningskapacitet, vilket innebar att
den traditionella beredskapen mot missväxt minskade och, följ
aktligen, att en felslagen regnperiod lättare resulterade i
svält. Detta kan naturligtvis delvis förklaras med en mer nog
grann registrering och rapportering av katastrofer sedan
katastrofbistånd blivit en del av de internationell~bistånds
organens verksamhet.

Anders Rapp påpekade i sitt anförande om miljöfaktorerna att
ett markområdes ekologiska bärkraft l"carrying capacity") all
tid är begränsad, även om den inte är konstant. Den ökande
befolkningen, som skall Li.vnära sig av jordbruk och, husdjurs
skötsel , innebär ett accelererat tryck på markresurserna . Den
relativa jordknappheten medför att jordbrukarna måste frångå
tekniken med långa trädesperioder som medel att upprätthålla
jordens bördighet. Man övergår alltmer till korta trädor och
ställvis odlas jorden kontinuerligt. Bördigheten kan då inte
bibehållas utan markförstöring inträder. Rapp redogjorde f~r

försök som visat att träd- eller gräsbevuxen sluttande
mark inte utsätts för någon nämnvärd erosion även om regnen·
faller i kraftiga stormar. Odling av majs ger däremot en ero~

sion av ca 80 top jord .per hektar och en fjärdedel av regn
vattnet sjunker inte ned i jorden utan rinner bort. Helt naken
jord s6m utsätts,fö~ kraftiga regn förlorar hela 150 ton jord
pe r hektar medanhalvq regnmängden rinner bort lytavr.inning).
En långvarig kontinuerlig erosion uttömmer markens produktions
förmåga och innebär risk för skördekatastrofer.

Rapp avslutade sitt anförande med att påpeka att den onda
cirkeln av misslyckade markanvändningsprojekt, torka, markför
störirig, utslagning av människor och djur kan bry~as om man
satsar på att systematiskt lära av de erfarenheter som hittills
gjorts. En kritisk analys av förutsättningar för och konsekven
ser avtitvecklingsprojekt i u-landsmiljöer är en stor uppgift
fö~ vetenskapsmän inom skilda discipliner. Även de bästa. tek-,
nisk~ lösningar på ett markanvändningsproblem är verkningslösa,
om de inte fungerar i sin sociala och naturliga miljö. Man måste
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söka tekniska och sociala lösningar på de kortsiktiga mot
sättningarna mellan en markförslitande jordbruksproduktion

'å ena sidan och ekologiska återhämtningsåtgärder å andra
sidan.

Lars Bondestam hävdade i sitt anförande att torka inte be
hbver vara liktydigt m~d svält. Torka och missväxt leder till
svält endast om de samhälleliga omständigheterna är ogynn- ,
samma. Bakom varje svältkatastrof ligger ekonomiska och/eller
politi;ska (inklusive militära) faktorer. De samhälleliga fak
torernai betydelse visas också av att man i efterhand k~nnat

konstatera att flerasvältkatastrofer har ägt rum i Afrika
under perioder när den nationella livsmedelsproduktionen endast

'legat marginellt under den normala. I några fall har de statliga
och kommersiella spanrimålslagren dessutom varit någotsånär väl-

, fÖrsedda under den akuta svältsituationen. Den samhälleliga
bakgrunden till svält formas av oförenliga intressen mellan
bönderna å ena sidan och den icke-matproducerande stadsbefolk
ningen och ~taten å a~dra sidan: De två sistnämnda kategorierna
har båda ett intresse av att hålla livsmedelspriserna 'nere.
Genom en rad olika exploateringsmekanismer upprätthålls ett
ojämnt utbyte mellan stad och land. Bönderna är emellertid med
vetnaom denna obalans och dras till ökad självhushållproduktion.
När skörden en gång slår fel kan reserverna bli extremt knappa.
De första som drabbas av svält är det utblottadehalvproletaria
tet pålandsbygd~n och i städerna.

Slutsatsen blir att de tekniska och biologiska åtgärder som
föreslås för att hindra jordflykt, avskogning etc. måste tq
hänsyn till den polit~ska och. ekonomiska verkligheten både
lokalt och n'at.Lone Llt , Att koppla ett. sådant totalgrepp är
emellertid svårt. Det kräver både engagemang. och initierad
områdeskunskap av de or~anisatione~ som är inblandade i bi- .
ståndsgivningen.

Gunnar Hagman redogjorde för de preliminära resultaten aven
undersökning om katastrofer, som genomförs i Svenska Röda
Korsets·regi. på grundval av statistik över katastrofer visade
han att alla t;.yper av registrerade katastrofer (översvämmning
ar, jordbävningar, tork- och krigs,katastrofer) har vuxit i om
fattning sedan början av 1960-talet och vidare att antalet·män
niskoliv ,som gått förlorade vid katastrofer har ökat. Han
poängterade att detta inte beror på en ökad frekvens av natur
katastrofer utan snarare på att naturfenomen nu lättare leder
över i katastrof på grund av samhälleliga faktorer (ökad bo
sättning i riskzoner, skogsskövling m m). Denna åtskillnad
mellan själva naturkatastrofen och dess katastrofala verkningar
för mänskligt liv renodlar problematiken: människan tvingas för
sin försörjning pressa naturresurserna både genom att söka sig
till riskfy,llda områden och genom att "tära på kapitalet", dvs
att överutnyttja åker- och betesmark.

I denna sttuation kan man se katastrofen som uttryck för miss
lyckandeni utvecklingen, hävdade Hagman. Landsbygdsutvecklingen
har ofta haft helt andra mål än markvård och produktion i eko~
logisk balans. Den dubbla effekten är ökad förslitning och min
skad avkastning. Hagman pekade på behovet av sådana insatser
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inom landsbygdsutveckling i. framtiden { där det tas hänsyn till
markvårdens krav. Katastrofer måste förebyggas samtidigt som
beredskapen för akuta insatser hålls uppe. Det handlar då i
stor utsträckning om att stötta den sortens landsbygdsutveck
ling, som inte förvärrar katastrofer. Miljöförslitning, folk~

ökning och sårbarhet har utvecklats så att de blivit katastrof
problem. Det råder därför ingen tvekan om den intima kopplingen
mellan behövetav katastrofbistånd, och utvecklingsbistånd.· .
Hagman påpekade också ~tt R6da Korset för närvarande omprövar
sina aktiviteter. och i framtiden kommer att satsa en större
delän·hittills av sina insamlade medel på långsiktigt kata-:
strof förebyggande åtgärder. 'Somexempel på insatser nämnde han
frivilligorganisationernas sätt att arbeta: med liten adminis·
tration vid sidan om stora nationella byråkratier och med stark
betoning av den praktiska verksamheten på fältet. Arbetet blir
långdraget och tålamodsprövande och ganska ~äsensskilt från de
stora utvecklingsprojektens biståhdsform. Ändå kan det vara i
det tysta som det stora sker.

. .

Söm komplement till de alimännaanförande~ahörde ~eminariet
också ett antal fallstudier. Michael'ståhl och Sture Nordmark
behandla~eEtiopieri. Ståhl redogjorde för deri stora Svälten i
de nor r a högländerna i Etiopien 1.972-73 och poängterade att
svältkatastrofer drabbar invånarna på olika sätt. De första
som drabbades i detta fall var inte de egentliga böndern~utan
sådana personer som lever på landsbygden i bondesamhällets
periferi ·såsom jordlösa arbetare, hantverkare etc. Nordmark
berättade om dagens situation. i no r r a Etiopien och kons t a t.erade
att den förblir allvarlig: flera hundra tusen ,människor är
fortfa~ande,hotade av sv~lt. Ashok Dar presenterade en allmän
översikt över torkan och svälten ISahel 1973-74. ~rnulfGul

brand~enan~lyseradesituat{oneni Botswana och Bertil Egerö
redogjorde för torkan i Mozambique.

Översikt över' seminariediskussionerna'

t anslutning till plenaranförandena fördes en allmän diskussion,
vilken fortsatte under' grupparbeten och den avslutande plenar
diskussionen .' Diskussionen var livlig och spände över många
temata. Nedan görs en sammanfattning i punktform utan anspråk
på fullständighet.

I

Det; officiella informationsflödet om torka, missväxt, under
närin~ och sväl~ i Afrika diskuterades. Man konstaterade att
d at.aunder Laqet. ofta är bräckligt. Den officiella livsmedels- .
statistiken vilar på lösa grunder och innebär systematiska
underskattningar eftersom den inte räknar med den betydelse
fulla inofficiella ("svarta") marknaden och eftersom producen
terna är benägna att underrapportera sin skörd. Livsmedelsunder
skottet (och därmed behovet av livsmedelsbistånd) tenderar där-
för att överskattas iden statistiska rapporteringen. Detta ut
nyttjas Lb Land i sensationistiskt syfte i massmedia. Som exempel
anfördes den FAO-rapport som i slutet av 1983 uppskattade att
150 miljoner människor i Afrika kan komma att hotas av svält
1984. Rapporten kritiserades för att vara starkt överdriven.
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I massmedia har dess resultat sedan i sin tur överdrivits ytter
ligare. Ibland har informationen tolkats som om svält för 150
miljoner människor redan vore ett faktum. Sådant bidrar till
att skapa attityder av hopplöshet gentemot Afrika - den "för
lorade kontinenten". Detta kan i sin tur inverka menligt på
uppslutningen kring en konstruktiv biståndspolitik.

II

Katastrofer har ofta slentrianmässigt indelats i naturkata
strofer och sådana som orsakats av människan. När det gäller
de 'smygande katastrofer som seminariet behandlade, visade sig
denna ,entydiga indelning problematisk. I diskussionerna fram
hävdes istället att klimatiska, ekologiska och samhälleliga
faktorer samverkar på ett komplicerat sätt. När skörden slår
fel är oregelbundenheter i nederbördsförhållandena oftast en
grundfaktor. Ekologisk förslitning kan ytterligare försämra,
skÖrdeutfallet. Men i de fall som missväxt lett över i mass
svält, har politiska och ekonomiska faktorer spelat in (krig,
förföljelse av minoritetsgrupper, ekonomisk exploatering, av
saknad av solidaritet etc) .

III

Frågan vad en "katastrof" i själva verket är berördes i många
inlägg. Det visade sig också att katastrofernas akuta faser
är sVåra~tturskilja. Svälten i Sahel och Etiopien 1972-73
liksom den i Mozambique 1983 hade föregåtts av flera år av
vikande livsmedelsproduktion vilket medfört olika grader av
hunger och utarmning för olika grbpper av människor i de drab~

bade områdena. Man kan därför hävda att katastrofen i "admi
nistrativ" bemärkelse börjat när vederbörande regering och
FN~systemet beslutat sig för att officiellt karaktärisera
situationen som "katastrofal". Mot en sådan bakgrund framgår
det, att det vore inkorrekt att betrakta katastrofer som iso
lerade händelser~ De bör snarare ses som förlopp formade av
en rad villkor med rötter till olika naturliga och samhälle
liga förhållanden. Det kan vara illustrativt att likna kata
strofen, vid toppen av ett isberg. Det gäller då att analysera
vad som döljer sig under ytan.

IV

Qlikakategorier av människor drabbas olika vid de katastrofer,
som har sitt ursprung i torka och missväxt. Hantverkare, löne
arbetare, tjänstefolk, boskapsskötare, arrendebönder och själv
ägande bönder ,slås ut i 6lika stadier av processen, beroende på
deras varierande förutsättningar att tillägna sig livsmedel.
Detta är ett förhållande som måste tillmätas stor vikt vid
planeringen av katastrofbistånd.

V

Absolut brist på l~vsmedel markerar definitionsmässigt svält
katastrofens akuta stadium. Bristen inträffar på hushållets
och ibland byns nivå. Vid 1900-talets hungerkatastrofer i
Afrika har det däremot inte rått en nationell brist på livs
medel. En paradoxal men inte ovanlig situation har varit att
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ett land exporterar jordbruksprodukter, inklusive livsmedel,
samtidigt som hungersn6d råder,i vissa delar av landet. Pro
blemet är .snarare a-tt det politiska systemet saknar kapacitet
att transformera nationella;6verskott av olika· slag till livs
medelshjälp åt utsatta grupper i drabbade. regioner.

VI

I den mån katastrofer är processer där både klimatiska och
samhälleliga faktorer spelar in, så får detta konsekvenser f6r
plan~ringen av katastrofbistånd. L~vsmedelsf6rsändelsertill
hungrande människor är vanligtvis kärnan i ett akut kata
strofbistånd. Men biståndet b6r inte begränsas till sådana f6r
sändelser. Insatser b6r g6ras f6r att förebygga nya katastrofer
i o~råden som man vet drabbas periodiskt. Ett f6rebyggande kata
strofbistånd får med nödvänd~ghet kopplingar till utvecklings
bistånd. Detta har givit upphov till en debatt.om gränsdrag
ningar och 6verlappningar mellan organisationer, som av tradi
tionsysslar med enbart antingen utvecklingsbistånd eller
katastrofbistånd.

VII

En fråga för arbetsgrupperna gällde hur ett långsiktigt f öre>
byggande· kunde relate.ras till katastrofbistånd och 1ivsmedels
bistånd för biståndsgivare. Dessa begrepp preciserades på
följande sätt:

Katastrofbistånd innebär livsmedelsf6rsändelser och medicinsk
vård till Svältande människor ..

Livsmedelsbistånd kan vara en del av katastrofbiståndet, men
Jet bör noteras att livsmedelsbistånd också ges under enf6ljd
av år ii1l länder som ~nte nödvändigtvis drabbats av svält. Det
mes 'framträdande exemplet är Egypten, som är mottagare. av ca
46% av det samlade livsmedelsbiståndet till Afrika. En drivande
kraft bakom det kontinuerliga livsmedelsbiståndet är f6r6vrigt
givarländers behov att få avsättning för sina spannmåls6verskot~

Den ~llmänna uppfattningen vid seminariet var, att katastrofbi
stånd måste ges i akuta situationer. Det är ett "moraliskt im
perativ" enligt Anders Forsses formulering. Attityden till all
mänt livsmedelsbistånd var däremot mera skeptisk. Sådant bistånd
leder ofta till ökat beroende av kontinuerlig livsmedelsimport
i mottagarländerna och en motsvarande minskad grad av inhemsk
produktionskapacitet. Därför ansåg många seminariedeltagare att
de nordiska länderna måste vara mycket f6rsiktiga när det gäller
kontinuerligt livsm~delsbistånd.

VIII

Förebyggande katastrofbistånd innebär i kontrast till de mer
akut betingade insatserna olika aktiviteter som syftar till att
mildra. eller helt hindra effekterna aven missväxt. Sådan verk
samhet inkluderar~'earlywarning systems", strategiska spann"':
målslagernära områden som kan förväntas drabbas av missväxt,
"feeder roads" i utsatta områden, uppskattning- av importbehovet
av livsmegel, tillhandahållande aven transportflotta som vid
behov kan avdelas f6r livsmedelsdistribution till drabbade om-
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råden, etc. För att på sikt hålla nere förutsättningarna för
svält bör de ovan nämnda formerna för bistånd kopplas samman
med utvecklingsbistånd, främst åtgärder inom ramen för jord
brukspolitiken (tekniska innovationer, marknadsföring, pris
sättning m m). Förutsättningarna för detta ligger utanför bi
ståndsverksamheten - i ett nationellt politiskt system där
makthavarna har intresse av att stimulera de inhemska jord
bruksproducenterna till ökad produktion under för producenterna
gynnsamma villkor.

IX

När det gäller kopplingarna mellan katastrofbistånd och ut
vecklingsbistånd, pekade diskussionerna på betydelsen av miljö
biståndet. Insatser som kombinerar miljökonserverande åtgärder
med ökad jordbruksproduktivitet måste vara av strategisk be
tydelse i tätt befolkade jordbruksområden vilka på sikt hotas
av erosion och avskogning (och därmed skördebakslag) om nuvar-
and tendenser får fortsätta. Man konstaterade dock att mycket
arbete återstår när det gäller att konkretisera sådana insatser

'och förankra dem politiskt i mottagarländerna. En dominerande
uppfattning under diskussionerna var att organisationer som
arbetar med katastrofbistånd borde inrikta ökande delar av sin
verksamhet på förebyggande åtgärder, speciellt då miljöinsatser
som syftar till att på sikt säkerställa en ekologiskt anpassad

. produktion av livsmedel i periodiskt utsatta områden.

X

Givarländernas arbetsfördelning mellan statliga biståndsmyn
digheter och enskilda organisationer diskuterades också. Flera
deltagare framhöll att enskilda organisationer är särskilt väl
rustade att genomföra akuta katastrofbiståndsaktioner i form
av t eX bespisningsprogram samt långsiktiga förebyggande åt
gärder som kräver mobilisering och deltagande av det lokala
samhäli~t. Enskilda organisationer bör därför ges erforderliga
resurser för att utnyttja sina, i relation till statligt bi
stånd, komparativa fördelar.

XI

Deltagarna uppfattade att seminariet behandlat flera mycket
relevanta problem som har att göra med sambanden mellan katastrof
och samhälle i Afrika. Det händer så sällan att så många repre
sentanter för olika berörda parter kommer samman samtidigt, att
de~ta hade ett vär~e i sig. Tiden för diskussion av enskilda
proble~ räckte emellertid inte alls till. Intresset var därför
stort för att fortsätta flera av diskussionerna i snävare kretsar.
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2. KATASTROFER OCH.DERAS SAMMANHANG

Anders Hjort

Bakgrund.

Svält och hungersnöd har drabbat stora delar av Afrika under
1970-talet, framför allt i samband med torka och missväxt.
Efter några regnrika år i slutet av decenniet drabbas flera
områden i Afrika nu återigen av torka. Under den senaste tiden
gäller detta framför allt kanske södra Afrika, Sahelbältet och
delar av Etiopien. Sverige och de övriga nordiska länderna ger
e.tt relativt omfattande katastrofbistånd, med särskild tonvikt
på de länder i Afrika, vilka också är huvudmottagare av utveck
Linqs b ist.ånd . Medelsutrymmet ser ut att öka under 1980-talet i
konsekvens med denna utveckling. Den uppkomna situationen har sina
r.ö t t e r även i sociala och poli tiska spänningar. Det är under dessa om
s~ändigheter speciellt viktigt att kritiskt analysera katastrof-
biståndets utformning och sammanhang. Varför inträffar sociala
katastrofer? För att kunna utvärdera utformningen måste man
granska de ~ammanhang som biståndet har att operera i.

Det är i första hand de afrikanska torkkatastrofernas omfattning
som utgör grunden till vårt seminarium. Vi avser emellertid att
betona de bakomliggande orsakerna till mänskliga katastrofer,
orsaker som ofta är komplexa och därmed kontroversiella i den
meningen att de lämnar ett visst utrymme för alternativa tolk
ningar.

I samband med en torka, är det lätt att peka på ekologiska or
saker till en katastrof. I detta perspektiv har svält att göra
med förslitning av miljön och befolkningstryck från människor
och ,husdjur. Miljömässiga faktorer kan tyckas verka likartat på
livsvillkoren för alla människor. Därtill kommer en rad politi
ska, 'kulturella och ekonomiska orsaker, som skapar eller vidmakt
håller qjämlikheter av olika slag och som gör att vissa grupper
är särskilt utsatta. Sådana ojämlikheter kan återspegla motsätt
ningar mellan olika delar av ett land, eller lokalt mellan olika
befolkningsgrupper. I politiska termer kan de vara baserade på
klass, religion, etnicitet e d. Motsättningarna kan gälla både
tillgång till mat och till produktionsmedel.

Orsakskedjan med en förslitning av miljön som ett synligt tecken
på obalans och med ekonomiska, politiska och andra faktorer som
bakomliggande är inte allmängiltig. Den kan gälla en torka och
några. andra fall av naturkatastrofer. Men det finns också sam
manhang speciellt kanske krigssituationer, då ekologiska för
hållanden ;knappast är utlösande för en katastrof. I stället
kan det vara mer entydigt ekonomiska eller politiska förhållan
den, som ors~kar en svältkatastrof.

Vi återkommer både till olika sådana här orsakssamband och med
lite fördjupande uppmärksamhet till de hårdast drabbade delarna
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av Afrika. I de olika inläggen kommer olika naturkatastrofer
och krig i samband med svält att beröras. Den grundläggande
tesen i seminariet är att det ofta är den ogynnsamma samverkan
mellan olika faktorer som utlöser en situation där de sociala
konsekvenserna blir katastrofala. Svälten har sin grogrund i
ogynnsamma sociala omständigheter i kombination med risken för
naturkatastrofer som torka, sjukdom, översvämning eller jord
bävning i ett scenario där en i sig kanske bagatellartad faktor
kan utlösa en katastrof. Vidare är visserligen den akuta svä~

ten det mest påfallande symptomet på katastrof och det som har
störst genomslagskraft som hjälpskäl, men katastrofer som mass
sjukdom, torka, översvämning eller jordbävning har också mer
kroniska följder, som förtjänar vår uppmärksamhet.

Katastrof som isolat och symptom

Men till att börja med några ord om det som utgör utgångspunk
ten för vår uppmärksamhet, själva katastrofen. Vi vet alla att
begreppet, då man skärskådar det, inte alls förblir entydigt. Om
man söker definiera vad en katastrof är, utöver de mer triviala
och heltäckande definitionerna, så kommer man snart in på rela
tivistiska frågeställningar. En uppsättning gäller gradskillna
der: När är en situation tillräckligt katastrofal för att benäm
nas katastrof? En annan kan gälla vilka referenspunkter som an
vänds vid uttolkningen av om en katastrof föreligger: Jämför
man situationen med hur det var förr, med hur lyckligare lottade
grannar har det eller med vår egen situation? ytterligare en
sorts frågeställning som knyter an till vad en katastrof är ges
av själva användningen av ordet. Blir en händelse så att säga
klassificerad som en katastrof på något auktoritativt håll, så
vill gärna inblandade uppfatta just den händelsen som en kata~

strof. Etiketten "katastrof" förstärks. Kanske kan två snarlika
situationer härmed komma att uppfattas av biståndsgivare som
principiellt skilda. Alltså lite av Humpty Dumpty-perspektiv
("When I use a word it means just what I choose it tomean,
neither more nor less"; Carroll 1872). I mycket verkar problemet
med vad som är en katastrof vara en fråga om kommunikation på
många olika nivåer: internt i drabbade länder, mellan deras re
geringar och hjälporganisationer samt inte minst, massmedias
uppmärksamhet i "världen utanför".

Den här sortens problem antyder att det kan vara svårt att alltid
entydigt formulera vad som är en katastrof. Något som genomgå
ende tycks krävas är emellertid ett moment av plötslighet och
överraskning. I grunden uppkommer denna dramatik till följd av
torka, jordbävning osv. Karaktären av katastrof förstärks eller
försvagas av biståndsgivarens inställning och massmedias upp
märksamhet bland annat. Ett exempel som jag återkommer till är
Saheltorkan under tidigt 1970-tal. Inte förrän den klas~~ficera

des som "onormal" blev den till en katastrof i omvärldens ögon ..

Till momentet av överraskning kommer förstås ett kriterium att
en katastrof skall innebära stor materiell förstörelse och för
lust av människoliv. Sammantaget kan man notera att många soci
ala katastrofer förekommer som en förlängning aven redan rå
dande svår situation då en hastig försämring uppträder, ~ill
exempel genom en naturkatastrof. Det är denna sorts sammanhang
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vi vill belysa med seminariet. Vi söker alltså samband mellan
den plötsliga katastrotenoch de bakomliggande förutsättning
arna.

I detta perspektiv, med katastrofen som topp~n av ett isberg,
blir en grundläggande fråga vilka "kroniska tillstånd" som
katastrofen indikerar. Vilka insikter behövs för att förutsäga
sociaia.katastrofersom följd av framtida sannolika naturkata
stroter.eller krig? En deluppgift måste vara att redovisa hur
en akut katastrof bekräftar en strukturellt sett obalanserad
situation {med avseende på en rad faktorer: ekologi, politik,
ekonomi, samhälle eller kriltur}. E~ annan är att precisera be~

hovet av utomstående insatser: katastrofbistånd versus regul
järt långsiktigt bistånd. Vi skall und~r seminariet beröra båda
deluppgifterna och söka visa andra orsaker till misär än den
akuta naturkatastrofenjkrigetoch hur de får aktualitet genom ,
att vissa områden eller vissa kategorier av människor drabbas
hårdare än andra; I ett antal fallstudier kommer vi att beröra
katastrofbiståndsinsatser i förhållande till katastrofens soci
ala och ekonomiSka antecedentia~

Vari-ligger då de "strukturella obalanserna" som leder till att
vissa kategorier i samhället drabbas hårdare än andra? Vilka
människor och grupper är mest i riskzonen vid en naturkatastrof?
I allmänna·termer är barn och fattigt folk mest utsatta. Själva
katastrofsitUationen leder också ofta till att kvinnor/mödrar
får. det mycket svårt .. Vill man precisera lite mer än så för att
på ett mer empiriskt plan identifiera riskgrupper, blir uppgift
en mycket snabbt svårlöst. Svår bland annat därför att den krä
ver detaljkun~ka~ om ibland mycket lokala fenomen.

Ett sätt att påvisa vilka individer som har det svårt för ögon~

blicket och därför befinner sig i riskzonen just då är att utgå
från nutritionsstatus bland en befolkning. För att så att säga
"förstå spelet", för att se samspelet mellan olika lokala för
utsättningar, krävs dock kompetens på en ganska detaljerad nivå.
Man måste känna till ekologiska och politisk-ekonomiska förut-·
sättningar både vid en viss tidpunkt och i förfluten tid. Man
måste k~nna till hur försörjningssystemen opererar genomproduk
tion, utbyte och handel för att kunna peka på deras känsliga och
sårbara punkter. Man måste också känna till värderingssystem i
några för omständigheterna centrala frågor som vad som lokalt
kan uppfattas sofu naturresurs möjlig att överleva på och vad som
uppfattas som ätligt respektive oätligt.

Jag kan förstås inte gå in på alla dessa olika förutsättningar
med något sorts principiellt resonemang. Det jag skall göra är
att ge några belysande exempel för att visa arten av problem
samt för att ~isa på hur lokaliserade förutsättningar kan vara.

Kunskapsbehov :1: ekologisk detaljinformation

Låt mig börja med direkt eller indirekt'naturgivna förutsättning
ar. Att torka ofta leder till social katastrof, ytterst svält
och död, vet .vi. Men frågan om hurnederbörd,eller snarare då
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brist på nederbörd, fördelar sig har både en rumslig och en
tidsmässig sida. Afrika har fått mer nederbörd än förr och
ändå har torkproblemen ökat till följd aven ojämnare fördel
ning. Även lokalt kan variationerna vara mycket stora. I de
utsatta halvtorra områdena kan man bland nomadiserande boskaps
folk påvisa mycket stora skillnader mellan hur till och med
olika familjehjordar inom samma ekologiska zon drabbas av tor
ka. Dessa skillnader har att göra med annat än de förutsätt
ningar som naturmiljön skapar: hur ägandestrukturen ser ut,
om produktionsenheterna (som i det renodlade fallet består av
familjens arbetskraft och hjordar) är bärkraftiga samt vilken
vallningsstrategi som tillämpas eller kan tillämpas. En boskaps
ägare är påtagligt i riskzonen om han får sjunkande avkastning
från sin hjord i förhållande till antalet munnar att mätta.
Avkastningen är dock i sin tur bland annat beroende av vilken
skötsel djuren får, något som beror på tillgången till arbets
kraft. Som måste mättas. En ond cirkel uppkommer om man tving
as att kortsiktigt producera mjölk eller kött på bekostnad av
en långsiktig planering för att vidmakthålla en hjord med jämn
ålders- och könsstruktur.

Men för att förstå hur ojämnt en naturkatastrof drabbar, är det
inte tillräckligt med att veta hur boskapshjordarna i ett om
råde varierar i storlek och avkastning. Deras sammansättning är
också avhängig vad de varit med om i det förflutna. Under en
svår torka föds inga kalvar (desto fler efter torkans slut).
En torkkatastrof kan på så vis orsaka en brist på djur i vissa
åldersklasser. Skulle nästa torkkatastrof inträffa när dessa
fåtaliga djur skall stå för en viktig del av den biologiska re
produktionen, så får man en multiplikatoreffekt; en ny förstärkt
brist på kalvar uppstår (Dahl och Hjort 1979:10-17). Hjordstruk
tur och populationsdynamik är sålunda exempel på sådant som man
måste känna till för att se hur boskapshjordar som försörjnings
systern i semiarida områden plötsligt kan svikta eller säcka ihop.

Kunskapsbehov 2: ekonomisk sårbarhet

Den sortens indirekta effekter av naturgivna förutsättningar
som jag just illustrerat med exemplet "hjord-demografi" har också
att göra med ekonomisk sårbarhet. Och att just utgå från ekono
misk sårbarhet verkar vara det mest fruktbara sättet att identi
fiera riskgrupper. Man kan då sätta individen (eller ibland hus-
hållet) i fokus och fråga sig vilka "tillgångar" i vid mening
ett hushåll eller en individ har (ef. Sen 1982). Här avses då
allehanda resurser, materiella och immateriella, som finns till
gängliga för en individs försörjning. Sen (ibid:2) listar
några principiellt olika "tillgångar": sådana som är grundade
på (1) utbyteshandel, (2) på självhushållning, (3) på eget löne
arbete och (4) på arv eller motsvarande överföringar av rike
dom. Tesen är, att människans förmåga att undvika svält beror
av hur dessa l'till~ångar" ser ut. Ju mer begränsade tillgångar
och ju mindre kombinationsmöjlighet, desto större ekonomisk
sårbarhet. Den omfattande arbetsmigrationen, inte minst i södra
Afrika, kan uttryckas på detta sätt; en kombination av tvång
för hushållet att på annat håll skaffa kontantinkomstersamt att
lätta den omedelbara försörjningsbördan för de hemmavarande.
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Det intressanta med att försöka renodla en lista över prin
cipiellt möjliga tillgångar för en drabbad familj, är egent
ligen att den gör det möjligt att enkelt formalisera relatio
nerna mellan de olika komponen~erna. Det blir enkelt att ut
trycka exempelvis effekterna aven prisökning på födoämnen
för den individ som lever utan marginaler. Vilken eller vilka
av "tillgångarna" kan ökas så att prishöjningen kompenseras
och hur återverkar detta på annan inkomstbringande verksamhet?

på detta sätt formar man sig en bild av huruvida sårbarheten
ökar.

I ett mindre individcentrerat och mer samhällsanalytiskt per
spektiv på makt och ojämlikhet är det fruktbart att skilja mel
lan kontroll över mat, produktionsmedel och arbete. Klassisk
politisk och ekonomisk teori behandlar de två senare. Nagot
mindre uppmärksammat är kanske de maktrelationer som själva
fördelningen av förefintlig föda kan vara uttryck för (och
därmed uttrycka och befästa) .

Detta att fördela tillagad föda och i gengäld erhålla någon
sorts lojalitet är ett i förkapitalistiska systern vanligt feno
men. I de gamla afrikanska kungadömena var symbolvärdet hos ett
sådant beteende stort (förutom den rent försörjningsmässiga
betydelsen förstås). Undersåtar levererade produkter till kung
en och markerade därmed dennes auktoritet. I kungens hushåll
anrättades födan, folk bjöds på mat, och konsumtionen symboli
serade deras lojalitet mot överheten. Samma mönster går tydligt
igen idag i liten skala i far/son-relationer. Och det är dessa
mönster som troligen ursprungligen "stått modell" för den kul
turella tolkningen av samhällelig ojämlikhet och kungamakt.
En son äter i sin fars hushåll och accepterar därmed på ett
symboliskt plan faderns auktoritet. Detta låter kanske lite
partikuljärt till att börja med, men innebörden är att denna
sorts auktoritet är avgörande för hur föda fördelas. Kunskap
om kontrollen över fördelningen är komplementär till deh om
hur produktionen och produktionsrelationerna är organiserade.
Alltså: kontroll över födan som sådan och inte enbart över pro-

'duktionsmedlen måste förstås för att man skall kunna tolka soci
ala effekter aven katastrof tillfredsställande. Denna iaktta
gelse i det lilla rimmar helt med Sens (1982) huvudargument i
hans övergripande genomgång av svält: att föda funnits i till
räcklig utsträckning men att själva tillgängligheten varit dif
ferentierad. Detta är också ett budskap som kommer att framstå
ur några av fallstudierna senare idag.

Den sorts problem med skillnader i tillgången till föda, pro
duktionsmedel och arbete, som kommer fram då vi undersöker den
ekonomiska sårbarheten, har mycket att göra med maktrelationer
och meq social skiktning. I många fall har gamla åldersklass
baserade maktrelationer i lokalsamhället så att säga "frusits"
så att en kulturellt institutionaliserad omfördelning bry t s..
I andra fall har binske nya maktrelationer uppkommit baserade
på "moderna" resurser (nya produktionsmedel men också strate
gisk information till exempel om lokala utvecklingsplaner).
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Bland förlorarna i denna sorts förändringsprocesser finner
man de bönder som inte har tillgång till någon speciell re
surs utöver sitt arbete och sin mark. Dessa hamnar lätt i en
situation där de för sina nödvändiga penningutgifter tvingas
producera för en marknad där priserna sätts på råvarumarknader
helt bortom all insyn eller kontroll. I en pressad försörj
ningssituation uppkommer en konflikt mellan omedelbara behov,
kanske att alls producera för överlevnad, och mera långsiktiga
krav på att vidmakthålla en ekologisk balans i försörjnings
basen, antingen denna uppfattas som åkermark, betesmark eller
boskapshjordar. Jag gav nyss ett exempel på hur problemet kun
de gestalta sig i halvtorra områden där boskap är en viktig
försörjningsbas. Problemet för åkerbrukare är snarlikt. Många
fattiga bönder saknar praktiskt sett annat val än att pressa
sina åkrar genom att lämna dem utan tillräcklig gödsling eller
med alltför korta trädesperioder. Detta får sjunkande avkast
ning och en än osäkrare framtid som följd. Enda alternativet
för bonden eller nomaden om han/hon vill mer långsiktigt vår
da sitt kapital (hjordar eller jordar), är att minska försörj
ningstrycket, dvs finna alternativa utkomstmöjligheter för
delar av familjen. En uppenbar följd är då en mer eller mindre
tillfällig massmigration till städerna.

Den enskilde opererar med begränsade handlingsmöjligheter.
Ramarna varierar mellan olika samhällsskikt, från det tvång
som följer av omedelbara överlevnadsbehov till mer socialt
föreskrivna konsumtionsbehov och rena profitintressen. Mönstret
bildas av ett maktmässigt samspel på olika plan, lokalt, regio
nalt och nationellt men också socialt, mellan ekonomiska och
kulturella faktorer. Vissa grupper och individer dominerar an
dra i kraft av sina mer gynnsamma strukturella förutsättningar.
Med ett mer uttalat vinstintresse så har man förstås också
fått återverkningar på den naturliga resursbasen. De mest dra
matiska exemplen ges kanske av de transnationella företagen
eller deras ombud med sina fruktansvärt höga krav på avkastning
på insatt kapital. Kraven, ställda under för dem politiskt osä
kra förhållanden, leder ofta till rovdrift på naturresurser
och en svår förslitning med negativa långtidseffekter.

Kunskapsbehov 3: värderingssystem och kultur

Frågan om vad som kan uppfattas vara en försörjningsresurs och
vad som kan vara mat i ett kulturellt perspektiv är inte trivi
al. Den är känslomässigt laddad eftersom dess svar kan vara
ekonomiskt irrationella. Man kan tänka på svårigheterna att
få nomader att äta fisk i östra Afrika till och med i en svält
situation då det fanns överdådigt med fisk i hav och sjöar.
Eller man kan från vår egen horisont tänka på de importerade·
kräftorna, som kommer från länder där näringstillskottet skul
le behövas, men där folk tycker att kräftor är äckliga och 0

föda. Fördömandet ligger nära till hands: dessa människor fö~

står inte sitt eget bästa. Det kan i och för sig vara sant ..
Men dessutom följer lätt en fördomsfylld attityd, även med ra
sistiska inslag.

För att helt undvika risken för denna sorts värderingar och
för att lite belysa vilken sorts analytiskt perspektiv som be-
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hövs, så skulle jag vilja utgå från ett medeltida exempel
från Island. I en studie av samband mellan samhälle och eko
system i det medeltida Island driver Hastrup (1983) tesen att
kulturella kategorier ibland måste ses som lika avgörande för
människors överlevnad som naturresurser. Människan och hennes
tankesystem och kultur blir en del av ekosystemet. I exemplet
rådde till att börja med en konkurrens mellan fiske och åker
bruk, en konkurrens framför allt om arbetskraft under några
kritiska veckor om året då höskörd och fisktillgång inträffade
samtidigt. Men åkerbruket förändrades så att den korta skörde
perioden inte längre var så kritisk. Trots detta levde konkur
rensen så att säga kvar i tankesystemet. Människorna expande
rade inte sitt kustfiske ens då de stod i en akut svältkata
strof. De identifierade sig som bönder med lite kompletterande
fiske. Inte förrän en ny teknologi, djuphavsfiske, introduce
rades åstadkoms en samhällsförändring mot en diversifierad pro
duktion. Islänningarna fick därmed helt nya yrkesroller att till
gå, roller som upplevdes som väsensskilda från bondens.

Det som detta exempel illustrerar är, att det inte går att en~

bart se -produktionssystem eller samhällsform som ekologiska an
passningar. Kulturella system och värderingar kan mycket väl ha
ett avgörande inflytande, inte minst i de korta tidsperspektiv
som vi står inför i tredje världen idag.

Systemkompetens och att fö~ebygga svältkatastrofer

så långt Erågan om att förutsäga en social katastrof. Lyckas
man bygga upp en kompetens att i någon rimlig mening nå detta
mål, så kommer följdfrågan, hur man i görligaste mån förebyg
ger den vid en naturkatastrof. En mängd litteratur (Cliffe 1974;
Cllffe and Lawrence 1979, Meillassoux 1974, O'Keefe och Wisner
1977, Omvedt 1975, Torry 1979 och Tudge 1977) berör hur det är
länderna' i tredje världen s6m upplever de största relativa
förlusterna till följd av naturkatastrofer, hur denna tenden~

förstärkts på senare år och hur det förutom relativ överbefolk
ning finns ~n rad samband mellan social~ katastrofer och de
moderna förändringarna i jordbrukssystemen. Torry (ibid:517)
räknar upp en rad faktorer i sammanhanget: att åkerbruket blir
mer kapitalintensivt, att tillgången till krediter och bidrag.
är ojämlik, att myndigheter och nationella eller transnationel
la företag vidtar i första hand vinstmotiverade åtgärder (som
inte minst innebär expropriering av mark och överutnyttjande)
samt slutligen att det finns ett växande konsumtionsbehov på
landsbygden.

Det är denna sorts förklaringsmodeller tillsammans med ekologi-
ska, som vi kommer att fördjupa oss i senare i programmet.
Låt mig illustrera hur man kan ta hänsyn till olika samband ge
nom ett exempel baserat på en bok av Franke och Chasin (1980).
Denna är en kritisk genomgång av Sahel-torkan på 1970-talet.
Dess grundtes är att hungerkatastrofen måste sättas in i ett
perspektiv bestående av ekologiska förutsättningar, kolonialt
arv, utformningen av produktion av avsalugrödor och jordhunger.
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Sahel har för låg och o]amn nederbörd för regelrätt åkerbruk.
De sandiga jordarna och deras grästäcke i regnsäsongerna ger
goda förutsättningar för husdjurshållning (framför allt får,
getter och nötboskap men i norr även kameler). Grundvattenstill
gången är ofta god. Olika jordbrukssystem baserade på extensiva
metoder utvecklades här före den koloniala eran. Här fanns
olika past0rala produktionssystem med det gemensamt att både
långsiktig försörjning och omedelbar överlevnad var baserad på
avkastningen från familjehjordar. Här fanns svedjebrukare,
speciellt längs de stora floderna Senegal och Niger. Här fanns
agropastorala mellanformer baserade på en kombination av bo
skapsskötseloch åkerbruk. Naturligtvis förekom också bytes
handel mellan boskapsskötare och åkerbrukare. omständigheter-
na tycks ha varit goda och människorna levde i ett visst över
flöd. Då karavanvägarna genom Sahara kom till förstärktes den
traditionella klas strukturen och ett antal nya centraliserade
statsbildninga~ uppkom. på sina håll ledde dessa till ett tryck
mot produktionssystemen att ge ökad avkastning, något som upp~

nåddes till priset aven viss ekologisk obalans. Denna utveck
ling tillsammans med det samverkande ökade veduttaget är exem
pel på faktorer av betydelse för en ökad sårbarhet.

Den koloniala expansionen på 1800-talet anses av många vara det
som ledde till en kollaps av karavantrafiken eftersom handeln
nu fick gå till havs på europeiska kölar i stället. Härav följ
de åtminstone att ett helt nomadiserande försörjningssystem in
riktat på service till karavanhandeln slogs ut.

Historiska och andra händelser kan på detta sätt länka samman
och därigenom öka sårbarheten hos försörjningssystemen, kanske
via fenomen som beskattning, otillräcklig matproduktion, svårt
med arbetskraft. Det verkar vara ödets ironi att frukterna av
denna utvecklingsprocess fick skördas under de nya staternas
första år som oberoende. Men kanske är det ändå inte slumpens
skördar. Beroendeteoretiker har hävdat att handelsrelationer,
utländska investeringar.och kvarvarande koloniala strukturer
i förvaltning och handel lett till en fortsatt ensidig ekonomisk
verksamhet. De nya regeringarna stödde de mer intensiva åker
bruken för avsalugrödor och den totala tillgången på betsmark
fortsatte att minska för boskapsskötarna. Det ömsesidiga ekolo
giska och ekonomiska beroendet mellan bönder och herdar minskade
samtidigt som stora sociala förändringar inträffade i och med
att tidigare vasallfolk blev självägande. En följd blev över
arbetning, eftersom många sökte sig till husdjurssektorn som den
enda tillgängliga (be t e sma.rk var inte privatiserad) . Ekonomiska
påtryckningar för ökad utslaktning ledde på flera håll till att
boskanshjordarna minskade (före torkan) men också till att de
blev mer stationära och i ökande grad stannade permanent på
det som tidigare var säsongsbete.Detta möjliggjordes av omfat
tande program för att borra brunnar. Denna ökade koncentration
visade sig sedan katastrofal under torkan. När den intensifiera
des och vatten och bete tog slut, slogs hela djurbesättningar
ut. ~ypiskt nog överlevde de flesta av de kameler som övergavs
och fick klara sig utan vallning, medan de sammanhållna hjord
arna slogs ut i mycket högre utsträckning (Gauthier-Pilters
1979).
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Denna bakgrundsteckning med en oJamn befolkningsfördelning
snarare än en allmän överbefolkning som skäl till förslitning
rimmar illa med tanken att torkans orsaker enbart står att
finna i mänsklig överbefolkning (och därmed för många djur) .
Frågan är då vad man gör aven insikt om en sådan obalans. I
Sahelfallet har man satt upp ett program där man vill råda
bot på matvarubristen, uppnå ekologisk balans, motverka den
besvärande ekonomiska beroendeställningen samt höja inkomster
och livskvalitet~ Detta skall uppnås i tre steg med början i
de mest akuta överlevnadsproblemen. Livsmedelsproduktionen
får därför en framskjuten plats. Motsvarande slutsatser kan
man finna även på andra håll i Afrika. I Kenya till exempel,
där många prognoser pekar på en annalkande svältkatastrof,
finns en uttalad ambition att i ökad utsträckning rikta in
jordbruksproduktionen på livsmedel snarare än avsalugrödor för
att på det sättet minska sårbarheten (Kenya 1981). Rent allmänt
bör den förda jordbrukspolitiken på sikt vara avgörande för
att förebygga svältkatastrofer. Exemplen är åtminstone många
där man med visst fog kan hävda ett negativt samband mellan
jordbrukspolitik och svältkatastrof, till formen kanske en
torkkatastrof.

Vi kommer tillbaka till detta, till innebörd och konsekvenser
av olika strategier i grupparbetena i morgon. Då skall vi utgå
från ett konkret fall, en svältkatastrof där omedelbara behov
står emot långsiktig uppbyggnad av ett bärkraftigt försörjnings
system; hur orsakssammanhang ser ut och vilka avvägningsproblem
man ställs inför.

Avslutning. Biståndsverksamhetens roll och möjligheter

Mot den bakgrund som tecknats, av att en rad omständigheter för
sätter vissa människor mer i en risksituation än andra och skap
ar skillnader också i återhämtningsförmåga, så är uppenbarligen
biståndsverksamhetens roll komplicerad. I vad mån riskerar den
att förstärka redan existerande ojämlikheter? Vilken sorts verk
samhet är speciellt utsatt? Hur har den faktiskt fungerat?

Jag skall inte nu försöka besvara frågorna, det får vi söka göra
gemensamt i morgon, men väl något problematisera dem lite ytter
ligare. Frågan om hur katastrofbiståndet faktiskt fungerat kan
belysas med den Sahel-katastrof som började 1972/73. Den gav
e·n pricipiell lärdom att bistånd kom för sent; att biståndet
var av för liten omfattning; att det innebar ineffektiv fördel~

ning av föda, mediciner m m. Detta berodde till en del på be
rörda länders regeringars oförmåga att inse allvaret i situ
ationen. De kontaktade intebiståndsorganisationerna i tid. En
uppenbar svårighet var också kommunikationerna, alltifrån ham
narnas kapacitet och vägarnas beskaffenhet till kulturella bar
riärer. ytterligare kritik, som bland annat levereras i en bok
redigerad av Glantz (1976) är att biståndsorganisationerna av
siktligt ignorerade tidiga varningssignaler. Detta är inte helt
sant hävdar till exempel Esseks (1977). Förutom en viss oupp
märksamhet anför han dels som sagt att larmrapporterna inom
bland annat FN-systemet inte följdes upp av motsvarande rappor
ter från berörda regeringar, och dels att Sahel-området ~v hävd
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(dvs sedan tidigt 1900-tal) varit självförsörjande med avse
ende på födoämnen. Denna senare invändning, kompletterad med
att han håller med om att området är mindre politiskt strate
giskt än till exempel Sydostasien och därför får mindre uppmärk
samhet av stormakterna, leder till en intressant frågeställning.
Vilken betydelse har historiska, politiska, kulturella samman
hang idag för själva katastrofbiståridsinsatserna? Vad har man
lärt av 1970-talets upplevelser1 Hur hanterar man problemet
att beslutsfattarna ibland ingår i problematiken och kanske
tonar ner eller överbetonar omfattningen av katastrofer?

De andra principiella frågeställningarna, om katastrofbistånd
har en konserveranpe effekt på lokala sociala och ekonomiska
ojämlikheter och i så ~all vilken sorts insatser detta ~peciellt
skulle gälla, får vi återkomma till i den konkluderande delen
av vårt seminarium. Att det finns en påverkan från katastrof
bistånd på ett lands utvecklingskapacitet är höjt över alla
tvivel (Cf. Abril-Ojeda 1982). Antingen biståndet består av
kontantstöd, av service eller av varor, så finns risken att ex
empelvis lokala resurser binds upp eller att man stör inhemsk
produktion utan att för den skull åstadkomma en varaktig för
bättring.

Men som sagt, detta är frågor vi återkommer till i morgon. Idag
är programmet inriktat på naturkatastrofers bakgrund och samman
hang; deras rumsliga och tidsmässiga fördelning, deras orsaker
samt exempel på förlopp. Meningen är: att vi sedan ur detta skall
kunna dra slutsatser om utformningen av nordiskt katastrofbi
stånd och fråga oss om det finns några konstruktiva alternativ.
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KATASTROFSITUATIONER I DET TROPISKA AFRIKA UNDER 1900-TALET

Christer Krokfors

Nittonhundratalets katastrofer i Afrika söder om Sahara är till
sin natur komplexa. Komplexiteten blir speciellt påfalla~de i
ett historiskt perspekti~. Någon enhetlig och systematisk över
sikt av afrikanska katastrofer existerar inte. Dokumentationen
är spridd i källor av varierande kvalitet, vilket gör det svårt
att bestämma vad som skall räknas som en katastrofsituation och
därmed uppfatta var och när en katastrof inträffar.

Denna historiska översikt av katastrofer under 1900-talet byg
ger helt på källor av typen monografier och artiklar. För att
belysa den aktuella situationen när det gäller livsmedelstill
gång har aggregerade data från FAO använts. Översikten är inte
heltäckande. Även om katastrofer har haft stor betydelse för
den ekonomiska och sociala utvecklingen inom ett område nämns
de endast i förbifarten i de flesta ekonomisk-historiska över
sikter.

Vid genomgången av katastrofsituationer i Afrika söder om Sahara
har jag stött på två typer av problem, nämligen definitionspro
blem och kvantifieringsproblem. Definitionsproblemen gäller vilka
typer av katastrofer som skall tas med i en översikt. Förenklat
kan man säga, att det finns två huvudtyper av katastrofer. Den
ena förorsakas av händelser i den fysiska miljön som drabbar
ett samhälle (jordbävningar, torka, översvämningar, skadeinsek
ter och epidemier). Den andra typen har sin orsak i den samhäl
leliga situationen - det kan vara fråga om krig, militärkupper,
klassmotsättnlngar. Gränsen mellan de två är inte skarp och i
verkligheten samverkar de; de samhälleliga förhållandena för
stärker effekterna av händelser i den fysiska miljön, och en
känslig fysisk miljö kan innebära att sociala störningar ger
ett starkare negativt utslag än vad som skulle ha varit fallet
i en mindre känslig fysisk miljö.

Jag har begränsat översikten till katastrofer som har sin orsak
i den fysiska miljön och speciellt då till de klimatologiskt
och biologiskt förorsakade katastroferna. Det är emellertid
viktigt att påpeka att t ex en förlängd torrperiod eller ett
angrepp av vandringsgräshoppor inte nödvändigtvis behöver leda
till en katastrofsituation med hungersnöd. Effekterna av den
fysiska händelsen blir beroende av huruvida samhällets riskför
säkringsstrategier fungerar eller är satta ur spel.

Den andra typen av problem kan sammanfattas som kvantifierings
problem. Kvantifieringen har att göra med vad katastrofen drab
bar: hur många människor berörs eller hur stort område drabbas?
Problemet har bl a behandlats av sociologen Philip Mbithioch
geografen Ben Wisner 1) i samband med studier av katastrofsitua
tioner i Kenya. Mbithi & Wisner skiljer mellan tre olika typer
av torkkatastrofer i Kenya:
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1. den nationella katastrofen som påverkar produktionen hos
mera än 10 - 15 % av landets befolkning. Den nationella kata
strofen varar två eller flera odlingssäsonger och har effekter
i alla ekologiska regioner. Sedd ur administrativ synvinkel
drabbar den nationella katastrofen åtminstone två provinser.
2. den regionala katastrofen påverkar produktionen hos mindre
än 10 % av landets befolkning och varar en eller två odlings
säsonger. Den regionala katastrofen drabbar delar av landet
som ekologiskt sett är mest känsliga och som också under "goda"
år har en produktivitet som kan klassifieras som medelhög eller
låg (i allmänhet torra och halvtorra områden). Den regionala
katastrofen uppträder i en provins.
3. den lokala katastrofen drabbar huvuddelen av befolkningen
inom ett lokalt begränsat geografiskt område någonstans i landet.
Lokala katastrofer förekommer varje år, men deras effekter mil
dras vanligen av traditionella riskförsäkringsstrategier med
"gåvor och gengåvor". De lokala katastroferna har under 1900
talet tenderat att bli allvarligare bl a på grund av befolknings
tillväxt i marginella områden där strukturell obalans i landets
samhälleliga organisation ger speciellt starka utslag. I detta
sammanhang kan också nämnas att introduktion av avsalugrödor
ofta lett till att traditionella riskförsäkringssystem satts ur
funktion och försärkt effekterna av lokala katastrofer. 2)

Min genomgång av litteraturen visar att det så gott som varje
år förekommer katastrofer av lokal karaktär inom de undersökta
områdena. I den historiska översikten (tabell 1) inkluderas
enbart katastrofer som förorsakas av händelser i den fysi-
ska miljön och som enligt Mbithis och Wisne.rs definition kan
betecknas som nationella. Några områden har valts för special
inventering. IVästafrika får norra Nigeria representera'Sudan
zonen, Niger Sahelzonen och Övre Volta södra-västra Sahel. Situ
ationenpå Afrikas Horn belyses med Etiopien och Somalia, öst~
afrika med Kenya och Tanzania. Södra Afrika belyses historiskt
med Mozambique, Zimbabwe och Botswana. övriga delar av det tro
piska, kontinentala Afrika behandlas endast i förbigående.

Katastrofer i Afrika i ett 1900-talsperspektiv

1890-talet var en period av genomgripande samhällsföränringar
i stora delar av Afrika. Den europeiska kontrollen av Afrika
effektiviserades; beskattning infördes och nya avsalugrödor
och arbetskraftsrnigrationer minskade arbetsinsatsen i det livs
medelsproducerande jordbruket. Speciellt genomgripande blev för
ändringarna i områden med omfattande europeisk bosät.tning (Syd
afrika, Kenya, Algeriet och de portugisiska kolonierna), där
mycket av den bästa marken exproprierades för europeernas räk
ning.

Under samma period inträffade ett antal katastrofer som kom att
få långvariga effekter in på 1900-talet. En omfattande boskaps
pest spreds under 1880~ och 1890-talen över stora delar av
kontinenten~3)Pestenseffekter förstärktes på många håll genom
en samtidigt inträffande torkperiod (t ex Botswåna, Sahel).
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Också människ~rna utsattes för epidemier, bl a en omfattande
smittkoppsepidemi under 1890-talet. 4) .

Sammantaget innebar effekterna av samhällsförändringar jkatastrofer
under 1890-talet en kraftig reduktion av både befolkning och

. boskap. Den hävdade ar~aleri minskad~ vilket bl a L östafrika
ledde till att tse-tse fl~gan expanderade. Redan i början av
1900-talet hade de traditionella riskförsäkringsstrategierna
i stor utsträckning satts ur spel utan att ha ersatts av några
nya.

I tabell 1. ges en sammanställning av nationella katastrofer
(enligt Mbithis & Wisners definLtion) i ett antal utvalda om
råden i Atrika5). Tabellen, visar att katastrofår inträffat i
alla områden under så gott som alla decennier. Katastrofernas
utlösande faktorer har däremot varierat.

I norra Nigeria6) som här får representera det västafrikanska
Sudan-bältet är det torka som varit den utlösande faktorn.
Katastrofkänslighete~har periodvis ökat då "hungerflyktingar"
sökt sig till norra Nigeria från Sahel-zonen under tider när
det rått brist på livsmedel där.

I Sahel-zonen7) (här .representerad av Niger och övre Volta) är
det framförallt utebliven eller oberäknelig och sparsam neder
börd som varit den katastrofutlösande fakt9rn. Under 1920- och
1950-talen förorsakade vandringsgräshoppor som tog nya rutter
betydande livsmedelsbrist i vissa regioner. B) Katastrofåren
1912 - 1914 brukar i 'omfattning jämföras med åren 1968 - 74.
Katastrofsituationerna i Sahel förstärktes genom områdets in
landsläge vilket försvårar hjälpsändnLng~r.

I Sqmalia har lokalt begränsade torkkatastrofer förekommit år
ligenunder 1900-talet medan det sex gånger inträffat torkperio
der som varat två år eller längre och medfört hungersnöd över
stora delar av landet. Cassanelli9) har på basen av meteorolo
giska observationer och muntlig tradition beräknat att en speci
ellt svår torkkatastrof inträffar åtminstone en gång vart tjugo
femte år och att mindre allvarliga torkkatastrofer inträffar
en eller två gånger däremellan. I vissa distrikt uppträder all
varlig torka under vart tredje eller vart fjärde år och gräs
hoppsinvasiqner eller boskapssjukdomar kan förorsaka hungers-
nöd ochså under år när nederbörden är tillräcklig. Torkkatastro
ferna i norra (brittiska) Somalia i slutet på 1920-talet och i
början på 1950-talet beräknas ~a medfört att upp till 80 % av
boskapshjordarna förlorades. 10 Torkkatastroferna blir ofta
tidsreferenser i den muntliga traditionen; katastrofen 1910- 12
kallas "tiden vi åt förbjuden föda", katastrofen 1950-51 "tiden
då rött damm blåste" och den senaste längre tork-perioden 1973
75. "den långsvansade". Situationen i Somalia har under 1900-talet
förvärrats av gränsdragningen mellan Etiopien och Somalia som
lett till att speciellt denordsomaliska nomadernas torrtids-
och regntidsbetesmarker har kommit att befinna sig på olika sidor
om grånsen - ett faktum'som lett till upprepade tvister mellan
de två länderna. 11) FQr närvarande förvärras situationen.i
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Tabell 1. Nationella katastrofer i några valda områden i tropiska
Afrika under 1900-talet

Norra Niger Övre Somalia Etiop;.- Kenya Tanza- Mozam- Zimba- Botswana
Nigeria Volta ien nia bique bwe

1903-05 1900-01 1900· 1901 1900 1900
1903

I
1904
1907

1906..;.08
1918 1918

1910-12
1913-14 1912-13 1913- 1912-13

\

1913-14 1913-14 I 1915 .·1
I
I,

I
-1918 1917-18 1916

1919 1918-19 1918

1920-21 1921-22 1921 1920 1920-21
1923- 1923- 1922 1922

-27 -27 1925 1926-27 1924
1927 1927-28 .

1929

1931-34 1931-34 1931-33 1930 1930
1932-34 1932-34 1932 1933

-35
1936 1935-36

1938
1939

1940-41
1942 1942-44

1944- . 1944- 1943-44
-48 -48 1946

1951- 1951-52 1950
-54 1953 .

1954 1953-54

1957

1960:"'61 1961-62 1960
1963-65 1964-65· I

I

1965
1966-68 1967-8

1968-69 1968-69

1970- 1970- 1970
1972~74 . -74 -74 1973-74 1972- 1973-

"'75 -75 -74
1975-77
1979 1979

r
1983 1983 1980-81 1983 1980 1983

1983 1983
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Somalia av det stora antalet flyktingar från Ogaden som finns
i landet. Situationen i de östra och södra låglandsområdena i
Etiopien liknar mycket den i Somaliamed uteblivna eller för
senade regn som huvudorsak till katastrofer.

r Kenya och Tanzania förekommer lokal missväxt så gott som varje
år som följd av utebliven eller försenad nederbörd. r Kenya
följs ofta torka av perioder med extremt riklig nederbörd och
översvämningar. 12) Detta var t ex fallet 1961 när de tidiga
regnen uteblev. Torrperioden följdes av ovanligt riklig neder
börd 1962 med svåra översvämningar. Kenyas katastrofkänslighet
har under 1960- och 1970-talen ökat genom att ekologiskt sett
alltmer marginella områden tagits i bruk för jordbruksproduk
tion. 13) r Tanzania har omflyttningen av befolkningen till ut-
vecklingsbyar haft en liknande effekt. 14) .

Början av 1900-talet känneteckandes av flera svåra katastrofer
i de södra delarna av Afrika. De utlösande faktorerna varierar
i Mozambique, RhodesLa och Bötswana. När det gäller Mozambique15)
kan man lista' som k at.as t ro f ut.Lö s ande samtliga de faktorer som
förekommer på andra håll i Afrika. Det som kanske är mest speci
fikt för landet är tvångsarbetet och arbetskraftsrnigrationen
som under kolonialtiden kraftigt reducerade arbetsinsatserna
inom det livsmedelsproducerande jordbruket. Livsmedelsproduktio
nen, speciellt i södra Mozambique, kom så gott som helt och
hållet att skötas av kvinnorna. De traditionella metoderna för
livsmedelsförsörjning som garanterade reserver över missväxtår
bröt samman under kolonialtiden. Torka och översvämningar, gräs
hoppsangrepp och boskapssjukdomar blev ofta de direkt utlösande
orsakerna till hungersnöd. Under 1976/77 drabbades Mozambique
av svåra bakslag inom jordbruket. Regnperioden fördröjdes, och
när den slutligen kom ledde slagregnen till svåra översvämningar.
Situationen i början på 1980-talet tillskrivs en treårig torka.

r Rhodesia ,- Zimbabwe 16) gick det livsmedelsproducerande jord
bruket kraftigt tillbaka under de tre första decennierna av
1900-talet. Det europeiska jordbruket konkurrerade framgångsrikt
med det afrikanska i genom kraftiga subsidier kunde de eur.opeiska
jordbrukarna hålla priserna nere på framförallt livsmedelsgrödor.
De europeiska jordbrukarna var beroende av afrikansk arbetskraft
på sina jordbruk och detta i kombination med odlingen av avsalu
grödor (tobak, spannmål) ledde till minskad livsmedelsproduktion
för direkt konsumtion. TOrka, vandringsgräshoppor och epidemier
blev direkt katastrofutlösande 1921 - 22, 1935, 1967 - 68 och
1979;

r Botswana 17) kännetecknades början av 1900~talet aven serie
torrår och ekonomisk nedgång. Svår torka inträffade 1904, 1907,
1911 - 13, 1916 - 20 och 1933 - 35. r samtliga fall ledde torkan,
ofta i kombination med boskapssjukdomar, till svåra katastrofer
och kraftig reduktion av boskapshjordarna. Efter 1935 följde en
period på nästan 20 år utan några större katastrofer. 1960 in~

leddes en ny längre period med torka. Effekterna av torkan för
stärktes aven frostperiod 1964 och av den mul- och klövsjuka' .
som spreds under 1960 - 66. Boskapsbeståndet beräknas ha.mi~skat
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från 3 miljoner 1960 till 1 miljon 1966 och åtminstone en
fjärdedel av Botswanas befolkning befann sig då i en akut
nödsituation. Under 1970-talet var nederbörden i stort sett
tillräcklig. Den aktuella situationen med akut behov av livs
medelsbistånd tillskriv~ den torka som drabbat stor~ delar av
södra Afrika under det senaste året.

Livsmedelskatastrofer i början av 1980-talet

Den 19 oktober 1983 sammankallade FAO till ett möte med repre
sentanter för olika biståndsorganisationer och för de afrikanska
stater som ansågs extremt beroende av omedelbart livsmedelsbi
stånd. Rapporten 18) från mötet listar 22 afrikanska stater, där
en katastrofsituation anses råda. (se figur 1). Spannmålsskörden
1983 var i dessa länder 3 miljoner ton mindre än 1981 (som be
tecknas som ett normalt skördeår) . Som orsaker till den kata
strofala livsmedelssituationen nämner rapporten torka, insekts
angrepp i det s k kassavabältet (från Senegal till Mozambique) ,
boskapssjukdomar och flyktingsituationen. FAO beräknar att de
22 ländernas importbehov av spannmål under 1983/84 kommer att
uppgå till 5 miljoner ton; därav måste 3,2 miljoner ton~levere

ras som livsmedelsbistånd - en fördubbling i förhållande ;till
1982/83.

Rapporten ger emellertid en långt ifrån exakt bild av läget. I
rapporten nämns 22 länder, men ingenting sägs om hur stora
delar av länderna eller hur stor del av ländernas befolkning
som befinner sig i en akut katastrofsituation. Detta problem
är välkänt och ständigt återkommande när det gäller aggregerade
data av. den typ som publiceras inom FN-organisationen. Men ut
gå~nd~ från Mbithis & Wisnersdefinition på en "nationell kata
strOf" torde FAO-rapporten kunna tas åtminstone som en approxi
mation på vilka länder i Afrika som för närvarande närmar sig en
nationell katastrof.

U~gåen~e fiAn fig. 1-4 skall jag kommentera Afrikas sårbarhet
för katastrofer. En granskning av det totala livsmedels bi
ståndetl~) ~ill Afrika under femårsperioden 1977/78 - 1981/82
belyser ,inte några större regionala olikheter inom kontinenten,
men väl dess globala s Lt.ua't.Lon , Av världens totala livsmedels
bistånd under perioden, uttryckt i spannmålsekvivalent, gick
drygt 43 % till Afrika. Av livsmedelsbiståndet till de länder
som av Världsbanken definieras som "låginkomstiänder med livs
medelsbrist" och som bör prioriteras vid allokering av l;i.vsme
delsbistånd, gick under perioden 56 % av biståndet till sådana
länder i Afrika. Av det livsmedelsbistånd som Afrika totalt
mottog under perioden gick 46 % till Egypten, resten fördelades
relativt jämnt över 47 afrikanska länder. på basis av situationen
i början av 1970-talet och ländernas egen information, gjorde
UNDP 1975 en indelning2 1) av de afrikanska länderna i tre grup
per beroende på hur hårt de drabbats (se figur 2.). UNDP skiljde
mellan följande tre typer av länder:
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- hårdast drabbade

- mindre hårt drabbade

- föga eller inte drabbade

För ett antal länder, speciellt i södra Afrika saknades in
formation. UNDP baserade sin indelning på följande faktorer:

- störningar i jordbruksproduktionen

- minskad export av lantbruksprodukter (jordnötter, bomull,
biffkött)

- minskade valutareserver

- stigande livsmedelspriser

-'svåra transportförhållanden

- underutnyttjande av vattenkraft (Centralafrikanska
republiken)

- sammanbrott av livsmedelsleveranser mellan olika ekologiska
zoner

-.ökande arbetslöshet i städerna beroende av inflyttning
från landsbygden som drabbats av torka

I figur 2 framträder speciellt länderna i Sahel och nordöstra
Afrika som hårdast drabbade. Några länder i Västafrikas kust
område liksom Kenya och Tanzania förs till gruppen mindre hårt
drabbade. I dessa fall är det fråga om svåra regionala kata
strofer som ger utslag i hela den nationella ekonomin (ex norra
Nigeria, centrala Tanzania) .

Importberoende av livsmedel

Under 1970-talet ökade Afrikas behov av importerade livsmedel
kraftigt. Importens betydelse för den totala livsmedeistillgången
i afrikanska rtorregioner indikeras i FAOs Regional Food Plan
for Africa. 2 2 Importberoendet definieras som nettoimporten/
total inhemsk tillgång av livsmedlet ifråga. på basen av stati
stik i. FAO Trade Yearbook och FAO Productian Yearbook 23) utför
des beräkningar av importberoendet för spannmål för två femårs
perioder: 1967-71 och 1977-81. Resultaten finns framställda i
figur 3 och 4. En jämförelse mellan de två perioderna visar
att för Afrika totalt ökade importberoendet från 9 % 1967 - 71
till 20 % 1977 - 81. Det regionala mönstret varierar också mellan
de två perioderna. Under perioden 1967 - 71 uppvisade sju länder
nettoexport(Niger, Kenya, Malawi, Angola, Rhodesia, Lesotho och
Malagasy) , under perioden 1977 - 81 kvarstod endast Rhödesia
Zimbabwe som nettoexportör. Importberoendet för spannmål har
ökat speciellt i nordligaste och västligaste Afrika samt i Somalia.
Gabon, Ekvatoriala Guinea och Kongo var under båda perioderna
stark~ beroende av spannmålsimport. Länderna i Sahelfickunder
undersökningsperioden ökat importberoende. Det bör dock påpekas
att de svåra katastrofåren 1972, 1973 och 1974 inte ingår i
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undersökningsperioderna. Den information som finns sammanställd
i figur 3 och 4 bör inte tolkas annat än som en indikation på
ett ökat importberoende. Vi har här återigen att göra med aggre
geradedata som inte säger något om för vem importen sker eller
hur den används. Fenomenet med "återgång till självhushåll" som
bl a behandlas av Hyden2 4) kan innebära att den faktiska livs
medelstillgången på landsbygden är bättre än vad både siffror
över Iivsinedelsbistånd och l ivsmedelsimport ger vid handen.

Sammanfattning

Genomgången av den aktuella katastrofsituationen iAfrik~och

den·historiska belysningen av katastrofer i ett antal delområden
under 1900-talet visar att de afrikanska ländernas sårbarhet för
katastrofer åtminsfone inte ~inskat under 1900-talet. När det
~äller de biologiskt och klimatologiskt förorsakade katastroferna
finns det ingen enighet i litteraturen om att dessa. katasfrof
faktorer idag skulle ha en större betydelse än tidigare. Det
leder då automatiskt över till frågan om de afrikanska samhäl
lena idag är mera sårbara för fysiska katastrofer. Är det. så
att traditionella anpassnings- och riskförsäkringsstrategier
satts ur funktion utan att ersättas av nya? Det leder i sin tur
till två frågor som diskuterats i litteraturen. Den ena frågan
framförs av Kjekshus 2 5) och kan formuleras på följande sätt:
Är det så att periodiska katastrofer beroende på strukturell
missanpassning till ett nytt ekonomiskt system infört via kolo
nialismen/och under riykoloniala beroendeförhållanden/, ersatt
tidigare slumpmässiga olyckor som var typiska under t ex tidigt
1800-tal?·

Den andra frågan beträffande 1900-talets katastrofer i Afrika
har att göra med en kollision mellan olika kulturer som kommer
till uttryck i olika rumsuppfattningar och olika territoriebe
grepp. I sin bok "Conceptions of space" framför R.D. Sack 2 6)

en ide som jag tror kan ha stort förklaringsvärde när det gäller
att förstå de sociala formationer som utvecklas i Afrika under
1900-talet. Sack sätter här social kontroll av territoriet mot
territoriell kontroll av samhället. Den koloniala uppdelningen
av Afrika innebär en ny territorialstruktur som för de flesta
afrikanska samhällen och produktionstyper innebar en ny form
av territoriell kontroll där det afrikanska samhället förlorar
kontrollen av territoriet, en kontroll som baserades på en lång
varig kunskap om bl a territoriets ekologi. Kolonialmakternas
och senare den postkoloniala statens strävan att medvetet forma
samhället till ett territorium tenderar att fästa större vikt .
vid den territoriella definitionen av samhället äh vid den
spcialadefinitionen av territoriet. Därmed förlorar också
de afrikanska samhällena de ekologiska och sociala riskförsäk~·

ringsstrategier som man använde under den förkoloniala perioden.
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HJÄLPER MARKVÅRD MOT SVÄLTKATASTROFER?

Anders Rapp

U-ländernas miljökris

Ännu under 1960-talet rådde en allmän framstegsoptimism i
såväl i-länder som u-länder. Tron var stark på att ny tekno
logi eller politisk frigörelse i feodala u-länder skulle
lösa alla miljöproblem. Människan skulle "besegra" naturen
genom en alltmer överlägsen teknologi, trodde många.

Men det fanns gränser för var miljön tålde. Under 1970-talet
blev det alltmer uPPenbart, att både i-länder och u-länder
hade så svåra miljöproblem, att man kunde tala om en global
miljökris.Den tog sig inom i-länderna främst uttryck i föro
reningar i luft, vatten och mark föranledda av industri,
bilism och överexploaterade jordbruk. U-ländernas miljöproblem
var av annan art Och resulterade i fattigdom, undernäring och
brist på livets nödtorft såsom vatten, föda och produktiv jord.

Miljövårdstanken fick ju sitt internationella genombrott med
'FN-kOnferensen om människans miljö i Stockholm 1972. Många
u-landsrepresentanter menade emellertid att miljövård var
något som u-länderna inte hade råd med, eftersom det kunde
hindra deras industrialiseringsprocess. Men den miljövård,
som syftar till ett försvar av jordklotets basresurser av
produktiv jord, friskt vatten, växtlighet och djurliv är ett
förstahandsintresse även f u-länder. Det är de många miljonerna
fattiga människor i u-länder - småjordbrukarna i bergen och
vid floderna, boskapsskötarna i öknens utkanter och andra -
som är de första offren för den pågående markförstöringen,
ty i sin dagliga kamp för föda åt sig och familjen tvingas
de ofta at.t ta till metoder, som ruinerar den mark de lever
av.

så länge det inte finns andra alteinativ för den snabbt
växande jordbrukarbefolkningen i u-land än att leva på det
lilla marken ger utan att de anser sig ha råd med gödsling
eller annan markvård, finns det föga hopp om att kunna vända
den nedgående trenden i de fattiga massornas situation i.
u-land.

överbetning och överodling i torrområden

Det finns ett begrepp som på engelska heter "carrying capacity"
och på svenska kan benämnas "bärkraft". Det förhåller sig, så,
att de olika ekosystemen på jorden har en begränsad biologisk
produktivitet och därmed begränsad bärkraft för människor pch
djur. I Afrikas sahelbälte är betesmarkernas bärkraft bara
ett betesdjur per 10 hektar i de torraste områdena under ett
"normalt" år, men i det fuktigare torrsavannbältet är bär
kraften 3-6 gånger större. överskrider man betenas bärkraft
genom att låta djuren beta upp växtligheten ned till. rötterna,
uppstår överbetning och erosion. Matjorden kan då spolas
bort av regnvatten eller blåsa bort med vinden.
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Att bördigheten eller bärkraften hos odlingsjord är begrRhsad
vet varje jordbrukare i i-land och u-land, likaså att bördig
heten kan höjas med markvårdsåtgärder som lämplig gödsling,
bevattning, träda eller andra åtgärder. Röjningsbruk eller
"shifting cultivation" har i århundraden varit amåbönderrias :
traditionella jordbruk i Afrikas olika klimatmiljöer , från
regnskog till torrsavann, med undantag för konstbevattnade
jordbruk. Figur 1A ä~ en principskiss som visar ett balanserat
röjningsbruk, med långa perioder av träda som tillåter jorden
att återhämta sig. Figur 1B visar, en tyvärr allt vanligare
situation i u-länder i dag, på grund av ökat exploaterings
tryck från en snabbt ökande befolkning. Perioderna av träda
kortas av s~ att jorden inte hinner återvinna sin bördighet
mellan odlingscyklerna . Bördig'heteri avtar genom överodling ,
och dess bieffekt~r, tills re~ultatet blir' markförstöring ,
genom näringsbrist, uttOrkning och erosion. '

Figur,2 är ett diagram som grundar sig på mätningar av vattnets
ytavrinning och erosion i provytor under olika växttäcke' på en
jordbruksstation i mellersta Tanzania (staples1938, Rapp et
al. 1972) . Markeriarsvagt sluttande ochjordtäcket är 'en röd,
sandig savannjord av samma rtyp i alla provytorria ~' Vegetationens
stora bet.ydeLse för 'vatt'en- och markvård framgår 'av diagrammet
och' sLf f rorrra för' f,örlust av vatten och matjord per år. Under
ett bibehållet grästäckeeller under bush med glest stående
träd sker ingen bortspolning av matjord och nästan allt regn
vat.t.en infiltrerar i marken och kommer växterna till godo.
Under bdiingav hixs'elier andra glest växande jordbruksgrödor,
rinner ca ·25% av r'egnvattnet bort på yt.an , och spolar med sig
78 ton matjord per' hektar ~ Pahelt naken jord -' efter skörd
och betning eller bränning av halmen- uppmätte man i samma
försöks serie en avrinning av 50% på ytan. Halva årsnederbörden
rann alltåbört, och spolade med sig 146 ton matjord per
,hektå~. 'Det avrinnanclevattnet orsakar skador genom över~väm
ningar nedströms och genom igenslamning avflodreservoirer,
bl~nd ahna~. .' '

Detta diagram ärocksa en klar motivering för nyttan med
markvård och återskapande av träd~ och gräsväxt i miljöer
med klimat och terräng med så våldsam erosionsbenägenhet.
Om man läser diagrammet nedifrån och upp får man en talande,
illustration av effekterna av vegetationsskydd, eller till
fällig &almtäckning, terrassering och' andra markvårdande
åtgärder. Det råder inget'tvivel om att markvård lönar sig
och' resu'lterar i snabbt förbättrad Jordbruksproduktion genom
förbättrad hl,lshållning med vatten, jord och grödor i u-
ländernas torrområden. '

Exemplet Nildalen

Markförstörin~genom för hårt uttag, överexploatering, före
komrnerhåde i det småskaliga" traditionella jordbruket och
bOSkapsskötseln och i s.k. modernt~ storskaligt maskinjord~

bruk i u-länderna. Det förvärras av många skäl: sociala,
ekonomiska, politiska, 'vid ~idan aven svårhanterad miljö.

Några former av markförstöring är speciellt anmärkningsvärda,
därför att de drabbar stora bevattningsprojekt i torrområden.
Tre av' dessa typer av effekter kan demonstreras av vad som
inträffat i Nildalen, efter byggandet av Höga Dammen vid
Assuan och konstbevattningen från Lake Nasser.
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Fig. Växlingar i markens bördighet i tropikerna till följd
av traditionellt jordbruk utan gödsling. Den övre
figuren visar snabb minskning av jordens bördighet
under 2-3 års odling och därefter ökande bördighet
und~r ~n lång viloperiod av träda i cirka .20-30 Ar.
Den undre figuren visar en trend mot minskande bördig
het och varaktig utsugning av jorden på grund av allt
för korta perioder av träda.
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Fig.2 Jorderosion genom häftiga regn och rinnande vatten
leder i tropikerna till svåra förluster av bördig,
ytlig~atjordfrån sluttande marker. Vidare uppstår
skador genom översvämningar och stark pålagring av
sediment i dalbottnarna nedströms. Diagrammet visar
resultaten av två års mätningar av förlust av jord
och vatten under olika vegetation på svagt sluttande
mark i centrala Tanzania. Vegetationens stora be
tydelse för,. vatten- och markvård framgår av dia
grammet och siffrorna fÖr förlust av matjord och
vatten per år.
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Följande framstälJ,ning bygger på rapporter av den egypti~ke

mar.eforskar-en professor M. Kishk från universitetet i El , .
. Min.La' i Nildalen ~ De viktigaste negativa miljökonsekvenserna
med Höga Dammen och Lake Nasser har varit:

1. Försaltning av jordb:tuksmark i Nildalen och pA~Nildelt~t~

2. Minskning av jorde~i bördigh~t på .grund ~v uteblivet
flodslam.,."··

o' .•

3. ökenspridning genom avlagring av ofruktbar sand från
omgivande öknar längs flodplanets båda sidor.

1. Försaltning av åkerjord är markförstöt'ingseffekter, som
uppträder i Nildalen':'på" grund av den ökade bevattningen. Man
har otillräcklig konstgjord· dränering och svag naturlig drä
nering på grund av de styva, kompakta jordarna och flack. mark.
Saltanrikning med försaltnihgs~eller förkalkningseffekter
uppstår lätt i torra klimat pågru~4 av den mycket snabbanch ."
starka avdunstningen, då vattnets salter stannar kvar i .
jorden och anrikas till en.ytlig. krust a ; I Nildalen stiger
allmänt grundvattenytantill ~öljd av alltför riklig, ~vgifts~

fri konstbevattning. Salterna 'stigeruppat med yattnet och när
det saltrika grundvattne't når växternas rötter vissnar de och
dör. Den yta som påverkas av försaltning iNildalenoch Nil
deltat beräknas till 1 250 000 hektar, vilket är ca 50% av
den odlade arealen. Man har påbörjat ett stort 'program för.
konstgjord dränering genom dikning och avledning av saltari-'
rikat vatten. Programmet beräknas vara genomfört 1990. Deri
totala kostnaden beräknas till en miljard dollar och man
dränerar ca 84 000 hektar per år.

2. Minskning av jordens bördighet på grund av uteblivet
flod$lam.

Under ca 5000 år har ett in:tensivt jordbruk bedrivits i Nil-'
dalen utan utarmning avjorderi: Detta har varit.möjli.gt på
grund av att det årliga högvattnet dels bevattnat' markerna,
dels spolat bort befintligt salt och dessutom tillfört ett
gödslapde slam. Nilens slam avsätts nu på botten av Lake
Nasser. Slammet innehöll bl. a,. viktig växtnäring i små
kvantiteter, t.ex. kalium, järn, mangan, zink och koppar~

Bortfallet av slam och växtnäring måste kompenseras av bön.
dernagenom konstgödning, vilket.ärarbet~krävandeochdyrt•

.." . ~ '

3. ökenspridning genom avlagring av ofruktbar· sand från om
givande öknar längs flodplanets båda sd.dor .

I en 2-3 km bred zon utmed ~ildalens sidor mot öknen sker en
gradvis markförstöring genom ~tt sand från öknen blåser eller
spolas ut och blandas med- åkerjorden. ökenmaterialet är grOv
kornigt, kalkhaltigtöchnäringsfattigt. Man beräknar, att _
ca en tredjedel av all odlad 'mark i Egybten'eller drygt 700 000'
hektar försämrats till följcl av denna "smygande ökel1spridning",
som skett efter Lake Nassers dämning. Tidigare motverkades
effekterna av ökensedimentengenom den rikliga pålagringen av
slam (M. Kishk, 1983).' .

Läbälten av' träd' kan .' rekommenderas som allmän motåtgärd mot
inblåsning av ökensediment men sådana omfattandeträdplante~
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ringar kr ävcr långsiktig och samordnad planering för pLan- ..
tering, bevattning, sortval, underhåll och rätt utnyt~jande.

Negativa biverkningar på människornas hälsotillstånd är en
ökning av sjukdomarna bilharzia (snäckfeber) och malaria.
Tidigare hade ca 5% av jordbrukarbefolkningen i Nildalen bil
harzia. Efter dammbygget harsjukdbmendrabbat mer än 50% av
befolkningen~

översikt av markförstöring

UNEP, FNs miljösekretgriat, har 7 år efter FNs ökenkonferens
i Nairobi 1977 gjort en utvärdering av vad som hänt i;de av
ökenspridningen hotade områdena sedan konferensen hölls. En
färsk UNEP-rapport ger 1984 följande sammanfattning:

.De bedömningar sqm gjordes av UNCOD 1977 beträffande den
dåvarande omfattningen och intensiteten i ökenspridningen be
kräftas nu. ökenspridning hotar ca 35% av jordens landyta och
en befolkning om ca 850 milj. människor.

Den årliga totala förlusten av mark genom ökenspridn~ng är
av storleksordningen 60 000 km2.

Kortvarigare, reparerbar markförstöring kan uppgå till ca
200 000 km2 per år.

Av de totala torrområdena på jorden, d.v.s. de arida,
semiarida och subhumida klimatbältena har ökenspridning skadat
80% av alla betesmarker, 60% av all regnvattnad åkermark och
30% av all konstbevattnad åkermark.

De direkta kostnaderna för den sammanlagda markförstöringen i
jordens torrområden uppgår till 26 miljarder dollar årligen
i minskad jordbruksproduktion. De sociala kostnaderna har icke
inräknats i denna summa. Kostnaderna för ett framgångsrikt
bekämpande av ökenspridningen har beräknats till 4,5 miljarder
dollar per år.

De arealer som förstörs till följd av avskogning i de fuktiga
tropikerna världen över, d.v.s. låglands- och bergregnskogar~
nas område, har av FN-organen bedömts till 100 000 - 300 000 km2
per år. Skattningen är osäker eftersom ingen systematisk in
ventering har kunnat göras med fjärranalys som hjälpmedel,
och eftersom vidare graden av återväxt efter avskogning kan
variera avsevärt.

Slutord

Mänskliga framsteg grundar sig på att man lär av erfarenhete~.

En förbättrad markanvändning i utsatta u-länder måste bygga på
erfarenhet. Detta kan beskrivas som en trestegsprocess:
1) diagnos av det aktuella läget med dess misslyckanden i vissa
avseenden och framgång i andra, 2) planering och genomförande
av utvecklingsprojekt och 3) utvärdering av projektens kon
sekvenser för människor och deras miljö.

Det är så man ämnar arbeta vid genomförandet av ett markvårds
projekt i Wollo i Etiopien, enligt den plan som har lämnats
som ~tt exempel vid detta möte.
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Ett enkelt diagram kan illustrera de piihciper jag har'
nämnt ovan (Fig. 3). Den onda cirkeln av misslyckaqe mark
användningsprojekt, torka, markförstöring, utslagning av
människor och djur, kan brytas, om man satsar mer på att .
lära av erfarenheten. Det kan ske genom kritiska utvärderingar,
av pågående eller avslutade utvecklingsprojekt och eh anpass
ning och förändring av projekten" så att ,de;fungerar bättre
i sin givna natur- och kulturmiljö.'Så'skuile misSlyckandenas,
onda cirkel kunna ändras till framgångens uppåtgående spiral.
Men övervakning och utvärdering av projektens konsekvenser
kräver kriterier eller indikatorer förattk~nha mäta och v~ga

förändringarna. En kritisk analys avförutsättningår föröch
konsekvenser av utvecklingsprojekt i u-landsmiljöer är en
stor och vaxande uppgift för vetenskapsmän inom skilda dis
cipliner - humanister, samhällsvetare, naturvetare och tekn i..:.
ker. Även de bästa tekniska lösningar på ett markanvändnings-'
problem är dock verkningslösa, om de inte fungerar i den av
sedda natur- och klimatmiljön. Det är ett av skälen till att
Sverige behöver tvärvetenskaplig forskning om andra miljöer
och samhällen. .

Fig. 3 Natur- Befolknings-
resurser resurser
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KATASTROFER UR EKONOMISKT OCH POLITISKT PERSPEKTIV

Lars Bondestam

Den växande kunskapen om jordb~ukets ekolog~ska förutsättningar
är betydelsefull och oundgänglig för framtida planering. Erosion
och jordförstöring är emellertid inga isolerade företeelser,
utan deras orsaker måste ses i ett större ekonomiskt och poli
tiskt sammanhang (här kan det räcka att hänvisa till transnatio
nella bolags skogsskövlingar i Afrika i jakten på ädelträ).

Jordförstöring :l omfattande skala kan komma att visa sig för~

ödande för det framtida jordbruket i ett antal afrikanska länder.
Men de utlösande orsakerna till några av de svältkatastrofer,
som har drabbat Afrika under de senaste decennierna, står inte
att finna i ekologiska faktorer utan i kraftiqa variationer i
nederbörden. Effekterna av minskad nederbörd kan däremot för
stärkas av t ex öknens utbredning (vattenavdunstningen ökar,
för att nämna endast en av flera negativa effekter) .

Torka är inte liktydigt med svält. Torka leder till svält endast
om de övriga omständigheterna är "gynnsamma". Bakom varje svält
katastrof ligger ekonomiska och/eller politiska (inklusive mili
tära) förklaringar. Det är sant att ett antal - men långt ifrån
alla - svältkatastroferi Af~ika har föregåtts av torka och
missväxt (förmodligen kan man finna fler exempel på torka som
inte lett till svält). Det är också sant att ett antal svält
katastrofer i Afrika och Asien har föregåtts avendastobetyd
lig~ minskningar i livsmedelstillgången (ett faktum, som jag
skall återkomma till, är, att inte i något afrikanskt land med
utbredd svält i modern tid har de statliga och/eller kommersiella
s~annmålslagren varit helt tömda - med reservation för ett par
st~ter i södra Afrik~ idag).

Om detta uppfattas som dålig retorik beror det på att läsaren är
dåiigt informerad - dock utan egen förskyllan. Informatörerna 
inte sällan identiska med de sensations- och katastrof jagande
journalisterna - bär skulden till den mycket grunda analys av
afrikanska (asiatiska, latinamerikanska) förhållanden, som pre
senteras för läsaren. Deras svårigheter att förstå förklaras av
såväl respektive länders regeringars, FN-organs och andras
ovilja att släppa ifrån sig korrekt och ofta politiskt känslig
information, som av sin egen begränsade kunskap om de geografiska
och sektoriella områden de är satta att bevaka. En FAO-rapport,
som kom ut i slutet av 1983, hävdade att 150 miljoner människor
i 24 afrikanska länder kan komma att hotas av svält. En DN- .
journalist fick detta till att svälten i stort sett redan var
där. En programledare i ett radioprogram talade om Afrika som en
"förlorad kontinent". Katastrofer säljer, men analys komplicerar.
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Den statistik, på vilken denna FAO-rapport och många andra
liknande rapporter grundar sina utsagor och profetior om
Afrikas öden, saknar verklighetsanknytning (även detta på
stående skall jag återkomma till). Därmed hävdar jag också
att den framväxande svältkatastrofen i Afrika är en över
drift och att överdrifter av det här slaget gör mer skada
än nytta. Det betyder inte att jag förnekar akut svält i ett
antal begränsade områden, och det betyder definitivt inte
att jag underskattar den omfattande och på sina håll ökande
undernäringen hos en majoritet av Afrikas fattiga befolkning
- en undernäring som paras med övergödning av den rika mino
riteten i samma länder. Ty det är så undernäringen skall
förstås: som ett symtom på relativ fattigdom och inte på
absolut.

I huvudsak tre grupper är direkt involverade i Afrikas livs
medelsproduktion och-konsumtion: bönderna, den icke-livsme
delsproducerande befolkningen (här kallad konsumenterna), samt
statens valda eller ovalda representanter (representerar även
de transnationella bolagen och är delvis ansvariga för livs
medelsimport och -export samt livsmedels- och katastrofbistånd) .
Mellan samtliga dessa tre grupper råder motsättningar och det
är dessa motsättningar, i kombination med marknadsmekanismerna,
s6m förklarar undernäring, hungersnöd och svält.

De självhushållande bönderna är oberoende av fluktuationer i
livsmedelspriserna vad gäller just deras tillgång på mat 
åtminstone så länge de producerar tillräckligt för egen kon-
sumtion. Deras problem är att (1) deras produkter köps till
alltför låga priser, antingen beroende på överskott på ma~k

naden (överskott i förhållande till efterfrågan, inte nödvän
digtvis i förhållande till behoven), eller beroende på att
staten har monopol på uppköp; (2) för sina inkomster har de
svårt att köpa andra varor, emedan huvuddelen av landets in
dustri vanligtvis är inriktad på export (resultat aven för
ödande ekonomisk politik, som främst IMF och Värlsdbanken kan
ta åt sig äran - eller skammen - av). Resultatet blir att små
bönder riskerar slås ut av större livsmedelsproducenter (stor
bönder och farmer som t ex i Kenya, Zambia och Zimbabwe, eller
statsfarmer) , eller att de "frivilligt" söker dra sig ur mark
naden (t ex Tanzania, Etiopien, Mali och många andra länder).
I denna process har "den fräna revolutionen" fungerat som
katalysator.

Konsumenterna strävar efter låga livsmedelspriser, oavsett
deras absoluta löneläge, dvs intressen diametralt motsatta
böndernas. Deras problem är risken för höjda livsmedelspriser,
dvs sänkta reallöner, som får två effekter: (1) deras köpkraft
minskar och därmed ökar undernäringen, vilket snabpt kan slå
över i svält (exempel: Bengalen 1943, Etiopien 1973 och
Bangladesh 1974); (2) de hantverkare och daglönare, som förut
sålde sina produkter eller tjänster, får nu ingen avsättning
för dessa emedan deras potentiella köpare måste lägga ner alla
sina pengar på mat. Det innebär att de får vidkännas en minsk
ning i sina absoluta inkomster, samtidigt som alltså utgifterna
till mat höjs (exempel: samma som ovan) .
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Staten har två intressen, som båda pekar åt samma håll:
(1) att hålla nere matpriserna för att undvika opposition
och kravaller i städerna (oräkneliga är de statskupper som
initierats av demonstrationer mot höjda matpriser), dvs ett
politiskt motiv för att skydda sin egen ställning (den svaga
staten); (2) att hålla nere livsmedelspriserna för att där
igenom kunna motivera låga arbetarlöner och sålunda attrahera
utländska eller nationella investeringar (exportindustrins
krav på konkurrenskraft på världsmarknaden). Staten har här
åtminstone fyra medel till sitt förfogande: (a) att genom
monopol köpa böndernas överskott till fastställda priser,
som genomgående ligger under marknadspriserna, (b) att över
beskatta bönderna; dessa skattepengar kan sedan bidra till
(c) att subventionera livsmedlen, samt, slutligen, (d) att gå
förbi bönderna genom att själv producera li.vsmedel i stats
farmer. Alla dessa metoder, eller kombinationer av dem, före
kommer i Afrika.

Alla dessa metoder är också förknippade med problem. Monopol
leder oundvikligen till en svart marknad och till smuggling
(i Tanzania betalade staten 2! shilling per kg ris 1983, medan
svarta marknaden betalade bönderna 15 shilling). Livsmedels
subventioner är mest en omfördelning av pengar från Svensson
till samma Svensson, vid sidan aven överföring av pengar från
bonden till konsumenten, och löser inga livsmedelsproblem;
däremot skapar de problem när staten finner att subventionerna
bör minskas, eller när IMF ställer slopande av subventionerna
som villkor för lån (svårigheterna att höja matpriserna i
Tuhlsien i början av 1984 är ett av många belysande exempel).
En hård beskattning av bönderna, vanligtvis under polisiärt
hot, torde vara det mest effektiva medlet - under förutsättning
att effektivitet kan mätas i graden av exploatering av de
fattiga bondemassor som förmodas svara för landets livsmedels
försörjning. Statsfarmer ses ofta som ett tecken på socialism,
men kontrollen av arbetet skiljer sig inte nämvärt från stora
priVatkapitalistiska farmer; den huvudsakliga skillnaden ligger
i effektivitet - stats farmerna är genomgående byråkratiskt in
effektiva med dålig planering och åtföljande låg avkastning,
jämfört 'med de stora kapitalistiska farmerna. Det finns givetvis
också externa förklaringar till detta, som vanligtvis ligger
utanför statens kontroll.

Motsättningarna mellan konsumenter och producenter av livsmedel
underhålls alltså av staten. Böndernas ersättning för sitt ar
bete, även inräknat värdet av självhushållet, är vanligtvis be
tydligt lägre än industriarbetarnas, som i sin tur är underbe
talda relativt värdet av sin produktion. Detta "ojämna utbyte" (1)
innebär ett kontinuerligt överförande av värden från landsbygd
till stad, med åtföljande stagnation av landsbygdens villkor.

('1) Uttrycket "ojämt utbyte" är här hämtat från den s k beroende
teorin, där det syftar på handelsförhållandet mellan i- och
u-länder.
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Afrika är potentiellt en oerhört rik kontinent, inte minst inom
jordbruksområdet (se fig s 7). Förklaringen till att produktionen
inte ökar snabbare står för flertalet länder att finna i de fak
torer, som jag diskuterat ovan. Kontrasten mellan potentiell och
aktuell produktion skall inte nödvändigtvis tolkas pessimistiskt;
det är bara om vi blint tilltror den officiella statistiken en
roll som objektiv mätare på afrikansk underutveckling som upp
givenhet är befogad. Jordbruksproduktionen är dock underskattad.
För det första är det näst intill omöjligt att föra statistik
över den merpart av jordbruksprodukterna som går till självhus
håll. Bönderna har en mängd fullgoda skäl att inför myndigheternB
uppge en lägre spannmålsproduktion än den verkliga och att grovt
underskatta tillgången på boskap, i synnerhet om denna produktion
och detta. innehav av boskap beskattas. För det andra undgår det
mesta av de. livsmedel, som säljs via den svarta marknaden eller
som smugglas till angränsande länder, den officiella statistiken.
Svårigheten att registrera denna handel ligger givetvis i dess
illegala natur, men också i det faktum att myndigheterna sällan
erkänner att den har den omfattning den verkligen har. För det.
tredj~ är regeringarna benägna att inför multi- och bilaterala
biståndsgivare underskatta skördarna för att på så sätt kvali
ficera sig för än mer livsmedelsbistånd (statens femte metod
att hålla nere livsmedelspriserna i städerna - jfr ovan). Av
dessa skäl ar den officiella jordbruksstatistiken, som okritiskt
anammas av FAO oCh andra, helt enkelt inte meningsfull. ytter
ligare skäl att förkasta den statistik, som söker visa det över
gripande förhållandet mellan livsmedelsproduktion och befolk
ning, räknat som medelvärden över ett helt år, är, för det första
ojämlikheten i levnadsstandard och därmed stora skillnader i de
olika samhällsklassernas födointag, och för det andra de vanligt
vis mycket stora säsongsmässiga variationerna i den fattiga
majoritetens matkonsumtion.

Med undantag av Karamoja i nordöstra Uganda, södra Mo<;ambique
och no~ra Etiopien ida~, så kan man förmodligen inte under senare
decennier finna svält i Afrika, som orsakats av livsmedelsbrist
allena. (även de tre exemplen är tveksamma som undantag, då sväl
ten i Uganda hänger samman med boskapsraider, och i Mo<;ambique
och Etiopien med interna stridigheter). Det finns också många
klassiska belägg för detta påstående: när svälten härjade på
Irland på 1840-talet exporterade landet livsmedel till England;
svälten i Kina vid olika tillfällen i början på 1900-talet för
hindrade inte engelsmännen att tillåta export av spannmål ut ur
Kina; Bengal-svälten 1943 var en "boom-famine" - livsmedelslag
ren var överfulla; Sahel-svälten i början av 70-talet parades
med l~vsmedelsexport från flera av Sahel-länderna; Wollo-sväl
ten 1973 framstår som alldeles speciellt cynisk, för i Etiopien
fanns samtidigt 57.000 ton vete i lager och samma år exporterade
Etiopien 10.000 ton spannmål, 153.000 ton grönsaker, 177.000 ton
baljfrukter, 47.000 ton hund- och kattmat, etc, och året därpå
gick exporten upp ytterligare (jag förnekar inte stora livsme
delsunderskott i Wollo - i synnerhet efter att en del exporte
rats ut ur provinsen- men poängen är att resurser fanns i
landet att bistå dessa människor) .
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Det är bland de fattigaste man återfinner de potentiella svält
offren, nämligen

(A) Direkt exploaterade småbönder, som alltid lever eller över
lever omkring existensminimum.

(B) Indirekt exploaterade småbönder (inklusive boskapsskötare) ,
som, fråntas jord eller som fråntas marknaden för sitt lilla
överskott (här spelar det utkonkurrerande livsmedelsbiståp
det en avgörande roll i flera länder - jfr Pakistan, Bangla
desh, Guatemala 1976, etc). Dessa småbönder överlappar till
vissa delar grupp A oc~ C.

(C) Marginella livsmedelsproducerande grupper (allt från samlare
och jägare till små jordbrukare med primitiv jordbruksteknik) ,
som lever utanför marknadsekonomin, vanligtvis i den geograf
iska periferin, som ur statens synvinkel därför är en börda
för tillväxtmåttetBNP/capita~och som vid underskott inte
"nås" av hjälp. Uteblivet katastrofbistånd till svältoffer
bör hänföras till listan över katastroforsaker.

(D) Icke-livsmedelsproducerande grupper, vanligtvis jordlösa på
landsbygden, som är de första att drabbas av även en liten
minskning i livsmedelsproduktionen.

Det går inte att generalisera svältorsakerna i Afrika, men en
betydelsefull faktor är just marknadsmekanismernas spel; bara
en obetydlig minskning i livsmedelsproduktionen kan leda till
hamstring bland de som har råd, med åtföljande snabba prissteg
ringar och åtföljande svält bland den icke-jordbrukande befolk
ningen. En minskad produktion med några procent, eller blotta
rykten om minskad produktion, kan leda till fördubbling av mat
priserna. En tillfällig torka, vars konsekvenser skulle kunna
avhjälpts med begränsat katastrofbistånd och åtföljande hjälp
med utsäde, kan tvinga småbönder att sälja delar av eller all
sin jord till underpris och kan tivnga boskapsskötare att sälja
boskap - levande eller som kött - också till underpris. Och
detta är j~st kännetecknande för en annalkande katastrof, ut
löst av torka, nämligen att priset på jord, boskap och arbets
kraft går ner, medan priset på spannmål går upp (spannmål kan
lagras, till skillnad från döende eller slaktade kor) .

De, som säljer sin jord, sin boskap eller sin arbetskraft, får
nu mindre betalt än tidigare, men måste samtidigt betala mer för
sin mat. De pengar, som cirkulerar i ett givet område, måste
rimligtvis ta vägen någonstans när den fattiga majoritetens
monetära tillgångar sinar. Pengarna återfinns som växande sedel
buntar hos de som förut hade det gott ställt och som har för
stånd och omoral nog att profitera på situationen: handelsmän
och de som kan ,köpa jord, boskap och arbetskraft. De redan
tidigare fattiga upplever en ytterligare och drastisk minskning
i sin reella köpkraft, och kan i en marknadsekonomi inte göra
sin stämma hörd, oberoende av hur mycket mat som finns i landet.
Maten går dit pengarna finns, och om den interna marknaden
(efterfrågan) är mättad kan alltid maten exporteras.
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så länge det finns livsmedel i ett land och detta kan transpor
teras fritt inom landet, kan svält aldrig förklaras av brist på
livsmedel. I Afrika idag kan man se bara en situation, som verk
ligen har lett till absolut livsmedelsunderskott i ett par om
råden, och det är krig. Bara en handfull av Afrikas länder har
varit förskonade från krig de senaste 20 åren. De flesta krig
får långsiktiga efterverkningar, inte minst inom livsmedelsför
sörjningen. Krigens katastrofala följder förklaras av dels
extern aggression och dels intern mobilisering av resurser.

Ett klassiskt exempel på sambandet mellan extern aggression och
. s~ält är Biafra-kriget, där engelsmännen förhindrade hjälpsänd
ningar av mat till Biafra. Ett annat exempel är Zimbabwe åren
före oberoendet. Det sydafrikastödda RMN i Mo~ambique inte bara
massakrerar folk och bränner skördar utan förhindrar också
hjälpsändningar till områden med svält. Den torka, som råder i
Tigrai i norra Etiopien och i Eritrea skulle inte fått så för
ödande konsekvenser om inte befolkningen vore konstant utsatt
för eller hotad av angrepp, inte minst från luften. En tredjedel
av Eritreas befolkning har flytt från sina byar och de som fort
farande bor kvar överlever utan marginaler. Så länge kriget på~

går kommer människor i Tigrai och Eritrea vara beroende av de
hjälpsändningar, som kommer via Sudan och som administreras i
respektive områden av Relief Society of Tigrai (REST, knuten
till Tlgrai People's Liberation Front) och Eritrea Relief
Assoclation(ERA, knuten till Erit.rean People's Liberation Front),
oberoende av hur mycket regn det kommer.

Den interna mobiliseringen av resurser för att föra krig är lika
så förödande för livsmedelsproduktionen. Den somaliska ekonomins
kollaps efter 1977 är ett exempel, den tanzanianska krisen efter
intåget i Uganda 1979 ,ett annat, den marockanska ekonomins svå
righeter i samband med äventyret i Västra Sahara ett tredje. Det
är q i.verv.i.s inte så, att en stor arme ställer större krav på den
totala jordbruksproduktionen i ett land - antalet munnar att
mätta äi detsamma. Men när bönder tvingas byta ut ha~kan mot ge
väret så sjunk~r produktionen, samtidigt som krav ställs på ett
ökat överskott till den växande armen. När transportmedlen ut
nyttjas för att förflytta soldater och vapen, så drabbas trans
porterna till och från jordbruket. "Frivilliga penningbidrag"
till krigen leder till minskad köpkraft och ökad undernäring.
Etiopien kan tjäna som exempel på hur man löst detta dilemma:
här ges militären givetvis prioritet vad gäller försörjning,
vilket leder till minskade överskott av livsmedel bland den ~cke

livsmedelsproducerande befolkningen. Fördelningen av detta min
skade överskott ombesörjs av marknadsmekanismerna: priserna på
livsmedel, framför allt spannmål, har rakat i höjden. Priset på
det speciella etiopiska sädesslaget "teff" är idag på svarta
mar~naden ungefär tio gånger så högt som för tolv år sedan (det
skall här betonas att priserna på spannmål var extremt låga f öre
1973, genom exploateringen av bönderna, vilket gynnade stadsbe
folkningen; sedan dess har reallöneindex sjunkit dramatiskt) .
Konsekvenserna för de mindre bemedlade är uppenbara. För det
andra söker man lindra verkningarna av denna obalans, som krigen
skapar, genom just katastrofbistånd. Det är ingen hemlighet att
en del av detta bistånd går till militären. För att övertyga
givarländerna om behoven överdriver man livsmedelsunderskottet
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(detta hävdar jag på basis av egna erfarenheter som tjänsteman
inom Relief and Rehabilitation Commission i Addia Ababa 1977;
se dessutom diskussionen ovan). Detta underskott är emellertid
begränsat till områden över vilka den etiopiska militären saknar
kontroll. på så sätt utnyttjas i stället katastrofbiståndet att
indirekt försörja krigsmakten.

AFRIKAS JORDBRUKSPRODUKTION, 1980 OCH I FRAMTIDEN
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Förklaring till figuren: 1980 var i Afrika cirka 145 miljoner
hektar uppodlade. Det har (något optimistiskt) antagits att av
kastningen varierade mellan 1 och 2 ton/ha (räknat på samtliga
grödor). Den totala jordbruksproduktionen motsvarades alltså av
den streckade ytan i figuren. Man räknar med att drygt fyra gånger
så stor areal kan odlas upp och att avkastningen kan fördubblas
eller tredubblas; med hjälp av konstbevattning och utnyttjande av
annan produktivitetshöjande teknik. Den potentiellt maximala pro
duktionen av livsmedel motsvaras då av den yta, som begränsas av
axlarna och de streckade linjerna. Dagen produktion är endast
knappt 10% av denna "maximala produktion".
Denna optimism - representerad av den "maximala produktionen" 
delas inte av flertalet ekologer och andra kännare av Afrikas eko
logiska begränsningar. Därför har i ett alternativ betydligt mer
blygsamma antaganden gjorts: den uppodlade arealen kan fördubblas
och den genomsnittliga avkastningen, räknat i ton/ha, kan likaså
fördubblas. Den potentiellt möjliga produktionen av livsmedel
motsvaras då aV den yta, som begränsas av axlarna och de streck
prickade linjerna. Dagens produktion är knappt 30% av denna
(mycket hypotetiskt antagna) potentiella produktion.
Det skall betonas att figuren och de antaganden som ligger till
grund för den skall ses som ett pedagogiskt exempel. Avkastningen,
som beror av varierande bördighet, kan inte beskrivas så enkelt
som i figuren. Den idag uppodlade arealen är inte heller den bör-
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digaste, som antyds i figuren. Hänsyn har inte tagits till bo
skapsskötseln och dess potentiella avkastning. Exemplet förut
sätter dessutom optimal planering, byggd på god ekonomi och för
nuftig jordbrukspolitik, vilket saknas i Afrika idag.

En optimistisk avslutning

Om de fakta och synpunkter, som presenterats här, leder till upp
givenhet så har syftet missuppfattats. Marknadskrafterna torde
vara de starkaste och mest hänsynslösa av alla de krafter, som
genomgående betjänar ett fåtal på den fattiga majoritetens bekost
nad. Det betyder inte att det inte finns politiska möjligheter att
styra dessa krafter och eliminera dess värsta avarter. En sådan
styrning är just genomförandet av fasta jordbrukspriser till bön
derna, som inte tillåts fluktuera under året och som ger bönderna
inkomster i nivå med lönearbetarnas. För att denna ekvation skall
gå ihop förutsätter de en dramatisk nedskärning av den rika mino
ritetens förmåner (löner, skattefria bidrag, arbetsfria kapital
inkomster och spekulationsvinster). Det i sin tur förutsätter en
omfördelning av resurser och makt, som givetvis inte initieras
uppifrån utan måste komma och kommer från de grupper och samhälls
klasser som har något att tjäna på en sådan politisk omvälvning.
Det faktum att erfarenheterna hittills har varit nedslående här
vidlag betyder inte att Afrika, bara ett tjugotal år efter av
koloniseringen, skall dömas ut som förlorat. Det finns gränser
för hur långt 90% aven kontinents.befolkning låter sig svältas
ut av de återstående 10%-en, och därmed finns det också anledning
att vara optimistisk - åtminstone om möjligheterna till föränd
ring på längre sikt.

En begränsad ekologisk syn behöver inte, men kan lätt, leda till
pessimism, i synnerhet när man konfronteras med uppseendeväckande
statistik över jordflykt och öknens utbredning och inte kopplar
detta till dess politiska och ekonomiska orsaker (varför ondgöra
sig över att bönderna orsakar erosion genom uppodling av ber~

sluttningarna när dalgångarna nedanför berget är upptagna av plan
tager?). Den växande kunskapen om inomekologiska sammanhang är
dock oerhört värdefull, och en ökad tonvikt borde, vid rådgivning
till afrikanska stater, läggas på ekologiska effekter av olika
jordbrukspolitiska beslut. Men detta ekologiska arbete - allt
från for~kning till praktiska åtgärder - förfelas om det inte
kopplas till den samhälleliga verkligheten. Det blir därför en
utmaning att söka helhetslösningar, inspirerade av både ekologiska
och samhällsvetenskapliga insikter, dvs ett tvärvetenskapligt sarn~

arbete utan inomvetenskapliga skygglappar, och med den fattiga
majoritetens och efterkommande generationers intressen i fokus
utan att snegla åt kortsiktiga politiska och ekonomiska vinst
sträv~nden hos den rika minoriteten och hos de utländska pro~

fitörerria;
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PRINCIPIELLA SYNPUNKTER PA KATASTROFER OCH BISTÄND

Gunnar Hagman

Inledning

Bör 'allt bistånd göras om till katastrofbistånd?

Den frågan ställdes vid seminariets inledning av förre SIDAchefen,
ambassadör Ernst Michanek. Han hänvisade till ett förslag i den
riktningen som gjordes för några år sedan av professor Gunnar
Myrdal. T bakgrunden låg tydligen en djupt känd frustration över
utvecklingsbiståndets ofta förfelade verkan, vilken kunde få en
luttrad biståndsansvarig att utbrista "O Herre Gud, vad har jag
gjort?"

Röda korset börjar nog anse att den inledande frågan bör besvaras
med ja, men vill samtidigt föra bollen tillbaks mot utvecklings
sidan, Man får nämligen inte förledas att tro att resultaten av
det nuvarande katastrofbiståndet föranleder så särskilt mycket
gladare yttringar eller mindre frustration än de övriga bistånds
resultaten.

Biståndet till u-länderna bör således fortsätta att vara utveck
lingsinriktat, men det bör inte få stödja vilken typ av "utveck
ling" som helst. I första hand borde det ta sikte på att förhindra
eller minska katastrofer, och därmed skulle det samtidigt bli en '
ny typ av katastrofbistånd. Gränserna mellan utvecklings- och
katastrofbistånd borde alltså helst suddas ut.

Den här 'uppfattningen har fått näring aven katastrofstudie som
pågår i Svenska röda korsets regi, med stöd från SIDA. Bakgrunden
till studien var just frustrationen över de växande problemen med
katastrofhjälpen till u-länderna. Det hade visat sig, all kata
strofhjälp och katastrofberedskap till trots, att

- katastroferna bara ökade i antal, utbredning och antaler.
drabbade,

- hjälpbehoven återkom och växte år efter år i samma områden,

- de dominerande katastroferna, inte minst i Afrika, hade fått
formen av långsamma processer snarare än plötsliga händelser,

- det blev allt svårare att avgöra när en hjälpinsats borde in
ledas respektive avslutas,

- enbart "brandkårsutryckningar", sådana som Röda korset tradi
tionellt hade sysslat med, började kännas både meningslösa
och omöjliga.

Det fanns en rad frågor som behövde besvaras: Vad är katastrofer?
Vad förorsakar dem? Varför ökar de? Kan ökningen stoppas? Går det
att förhindra katastrofer? Hur kan katastrofbistånd göras effekti
vare?
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Vad är katastrofer?

vårt sätt att agera när det gäller katastrofhjälp till fattiga
länder beror väldigt mycket på vad vi har för uppfattning om vad
katastrofer är.

Om man försöker hitta en klar definition av begreppet "katastrof"
upptäcker man snart att det finns nästan lika många definitioner
som det finns organisationer och institutioner som intresserar sig
för ämnet. Mycket tyder på att de som sammanställt definitionerna
gjort detta för att tillgodose sina egna speciella intressen: för
säkringsbolagen tar fasta på förluster i människoliv och pengar,
sociologerna inriktar sig på sociala störningar, hjälporganisa
tionerna ger företräde åt de uppkomna hjälpbehoven och journalisterna
noterar mänskligt lidande och det allmänna sensationsvärdet, för att
nämna några exempel.

Förvirringen motverkas inte av det som de flesta katastrofdefini
tionerna har gemensamt: de ger oftast företräde åt begränsade,
sällsynta, plötsliga och dramatiska händelser, och i allmänhet
skiljer de inte på katastrofer i u- respektive i~länder.

Det .är snarast så att det som vi uppfattar som katastrofer i de
rikare länderna också också överförs pa de fattiga. Specifika
u-landsproblem, som kan ha mycket större betydelse, beaktas inte
därför att de inte tillhör den katastrofbild vi är vana vid.

Det här leder bl a till paradoxen att ungefär 100 000 människor
dör varje år i världen som följd av jordbävningar och annat säll
synt som vanligen brukar kallas katastrofer i statistiken, medan
omkring 40 000 barn dör i onödan varje dag i u-länderna - av
undernäring, felnäring, diarreer och enkla sjukdomar - utan att
lämna det minsta spår efter sig i katastrofstatistiken. Medan
den förra kategorin blir föremål för ett betydande sensations
och hjälpintresse, hamnar den senare mestadels i skymundan som
något "normal tJi. Ju större och vanligare problemen är, desto
mindre intresse verkar de vara i katastrofhänseende.

ökande tendenser

Den västerländska uppfattningen av katastrofer som definitionerna
domineras av återspeglas naturligtvis också i statistiken. De som
för statistik tar endast m~d sådana händelser som de själva defini
erat som katastrofer. Trots den begränsningen kan det vara intres
sant att se vilka tendenser som kan utläsas av statistiken.

Den följande analysen bygger på två källor som stämts av mot varand
ra: Internationella Rödakorsfederationen ("League") och det ameri
kanska Office for Foreign Disaster Assistance (OFDA) . De har valts
dels därför att de har det källmaterial som sträcker sig över de
längsta tidsperioderna och dels för att de innehåller de största
sortimenten av olika katastroftyper. Man bör emellertid inte be
trakta dem som helt pålitliga eller heltäckande.

Det första som bör noteras är att nästan alla betydelsefulla kata
stroftyperna tycks ha ökat markant i frekvens de senaste decennier
na. Figur 1 (illustr~tioner efter texten) illustrerar detta, oc6
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där kan man se att översvämningar är den vanligaste typen som re
gistrerats och den som tycks fortsätta att öka mest.

I figur 2, som visar de geonomsnittliga dödstalen per år, har
katastroftyperna ordnats i sex huvudgrupper. Där syns enväldigt
markant uppgång i antalet dödade i samtliga kategorier om man
jämför 1960- och 70-talet. Här tar de plötsliga naturfenomenen
jordbävningar och tropiska cykloner ledningen. De svarade under
1970-talet för drygt hälften av alla dödsoffren. Det tredje stapel
paret, "civil strife/conflict", måste tas med stor försiktighet,
eftersom statistikmaterialet förefaller vara mycket ofullständigt
i fråga om krig och konflikter. Vi kan lämna den gruppen av kata
strofer åt sidan i det här sammanhanget och ta fast på det som
brukar kallas "naturkatastrofer".

Det kan vara intressant att se hur katastrofoffren fördelats på
olika länderkategorier (Världsbankens grova indelning i låg-,
medel- och höginkomstiänder) . Figur 3 åskådliggör hur många döds
offer som förekom per 100 000 invånare och per 1 000 kvadratkilo
meter i de olika typerna av länder mellan 1960 och 1981. Det fram
går mycket tydligt att katastroferna slog hårdast i de fattiga
länderna. Det finns.två huvudförklaringar till detta: folktätheten
och själva fattigdomen som hänger samman med sårbarheten. Däremot
har det mindre samband än man kan tro med förekomsten av de natur
fenomen som utlöste katastroferna. Jordbävningar t ex noterades
mer än tre gånger oftare i medelinkomstiänderna än i låginkomst
Iänderna under den här 22-årsperioden. Antalet översvämningar
fanns statistikförda dubbelt så ofta i medelinkomstiänderna.

"Naturkatastrofer"

Det finns en märklig tendens bland dem som sysslar med katastrofer
att blanda ihop orsak och verkan och lägga skulden för så många
katastrofer som möjligt på naturen och dess okuvliga fenomen. Jag
skall här uppehålla mig mest vid den arten av katastrofer.

Ordet "naturkatastrof" (engelskans "natural disaster") är nog det
som är behäftat med den största begreppsförvirringen i samband med
katastrofer. Om man tittar närmare på vad som döljer sig bakom
begreppet, så upptäcker man snart att det finns varierande inslag
av mänskliga ("man-made") orsaker i varje katastrofsammanhang .
Faktum är att förklaringarna till katastrofernas kraftiga ökning
nästan helt och hållet finns hos människan i stället för hos
naturen.

Det här förstår man kanske bäst om man relaterar den tillgängliga
katastrofstatistiken till de vetenskaper som ägnar sig åt natur
katastroferna.

Figur 1 antyder att nästan alla typer av katastrofer, så som de
klassificerats i statistiken, har ökat kraftigt i antal de senaste
årtiondena. En lika markant ökning har noterats i antalet dödade
(fig. 2). Om vi tar exemplet jordbävningar, den typ som oftast får
stå modell för "naturkatastrofer" i allmänhet, ser vi att detta
inte utgör något undantag - en tydlig ökning har noterats. Mefi
jordbävningarna är väl ändå rena naturfenomen för vilka människan
är helt utan skuld? .
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Jordbävningar är speciellt intressanta därför att de är så lätta
att kontrollera. Det går att hålla världens alla jordbävningar
under uppsikt från en enda plats med hjälp aven seismograf. Nu
hävdar seismologerna, bl a vid universitetet i Uppsala, att jord
bävningarna inte alls ökat under senare år. Varje år förekommer
i genomsnitt två jordbävningar av magnituden 8, ungefär 20 av
magnituden 7 eller däröver, 200 av magnituden 6 eller mer, osv.
I Uppsala finns sådana registreringar bevarade oavbrutet sedan
1904, vilket lär vara unikt i världen. Detta 80-åriga seismogram
visar ingen påtaglig skillnad i mönstret på sistone. Dessutom .
vet man ganska väl var jordbävningar brukar förekomma och var
de är osannolika. I det avseendet har inte heller några föränd
ringar skett, enligt seismologerna.

Vilken källa är det som är opålitlig - seismologen eller den som
för katastrofstatistiken?

Om man nu gör en viss distinktion så kan man inse att båda faktiskt
kan ha rätt: den ena källan registrerar jordbävningar, medan den
andra för statistik över jordbävningskatastrofer.

Jordbävningar är naturligtvis inte katastrofer i sig. De flesta
jordbävningar äger rum i havsbottnar eller i obebodda landområden.
Det är endast i de förhållandevis få fall där människor kommer
i vägen som katastrofer uppstår. Endast det faktum att människor
i ökande omfattning utsätter sig för jordbävningsrisker förklarar
varför katastroferna ökar utan att det sker någon ökning i antalet
eller styrkan av jordbävningarna~ Naturen kan alltså inte skyllas
för ökningen av den typen av "naturkatastrofer".

på samma sätt förhåller det sig med tropiska cykloner, som också
kallas för orkaner ("hurricanes") eller tyfoner beroende på var
på jordklotet de förekommer. Meteorologiska data visar att före
komsten av cykloner är relativt konstant - det brukar bildas
80-10b varje år - medan katastrofstatistiken pekar på en klar
ökning (återfinns under "Storm" i fig. 1). Ett likartat förhåll
ande gäller också för vulkanutbrott, även om dessa är av mindre
betydelse i katastrofsammanhang.

Jordbävnings- och cyklonkatastrofer är de två dominerande typerna
av katastrofer som uppkommer genom att människor utsätter sig för
risken att bli slagna av våldsamma naturkrafter. Trots att dessa
naturfenomen inte visar någon ökning, så ökar katastroferna genom
det sätt på vilket människorna ökar och blir sårbara.

Nattliga stadskatastrofer

De svåraste jordbävningskatastroferna har oftast inträffat vid
tidpunkter och på platser där anhopningen av sårbara människor
varit särskilt stor: på natten, i städer, i fattiga länder. Det
mest talande exemplet på senare år var Tangsan i Kina, där större
delen aven miljonstad rasade samman på några minuter och 242 000
människor omkom. De togs på sängen aven mycket kraftig jordbäv
ning tidigt på morgonen den 28 juli 1976. Den 4 februari samma
år dödades 23 000 människor aven nattlig jordbävning i Guatemala.
Managua, Nicaraguas huvudstad, föll i spillror och förlorade
5 000 människoliven natt strax före jul 1972.
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Jordbävningar är naturligtvis inte i sig några påtagligt nattliga
fenomen som gör skillnad på människor - de skakar om fattiga och
rika lika mycket oberoende av klockslaget. Det har emellertid
visat sig att det oftast är de fattigaste som dör i jordbävnings
katastroferna - störst antal när ett skalv råkar inträffa då
människorna är som mest sårbara, dvs när de lagt sig att sova i
de mest undermåliga husen i u-ländernas slumstadsdelar. Husen,
och framför allt taken, brukar vara det största problemet. Kata
strofernas intensitet beror mer på husens standard än på jord
bävningarnas magnitud, och därför kan man säga att katastrof
orsakerna är skapade i hög grad av människor.

Den kraftiga folkökningen och invandringen av fattiga från lands~

bygden till slumområden i jordbävningskänsliga städer gör att
risken för enorma jordbävningskatastrofer ökar mycket kraftigt
för närvarande. Rent logiskt skulle den tendensen kunna mildras
genom en sådan utveckling som gjorde det möjligt för folk att
stanna kvar på landsbygden, varigenom katastrofriskerna skulle
förbli mer spridda och uttunnade. I det avseendet har utvecklingen
hitt~lls misslyckats rätt betänkligt.

Kusternas katastrofer

De tropiska cyklonerna laddas upp över de varma haven mellan
femte och trettionde breddgraderna på båda sidor om ekvatorn.
Några av dem brukar gå in över kusterna och ställa till med svår
förödelse.

Det är alldeles enorma energimängder som sätts i rotation i ett
cyklonsystem. på ett dygn kan lika mycket energi avges som 400
vätebombsexplosioner på 20 megaton vardera skulle prestera. Det
brukar märkas mest påtagligt i de våldsamma vindarna som blåser,
men dessa brukar avta när cyklonen går in över land. Då uppstår
ofta i~t~nsiva skyfall - upp till 1 000 mm regn har uppmätts på
ett dygn i något fall.

Det är emellertid inte de våldsamma vindarna eller de intensiva
skyfallen som brukar ta de flesta människoliven, utan den flod
våg (ibland felaktigt benämnd tidvattenvåg) som cyklonerna
ibland suger med sig från havet in över land. Det var detta som
hände i Bangladesh i december 1970 då mellan 200 000 - 300 000
människor omkom i de låglänta områdena ytterst i kustbandet.
på liknande sätt dödades inemot 15 000 längs Indiens sydöstra
kust i november 1977.

Jämför man katastrofstatistiken med andra typer av data verkar'
det finnas rätt litet samband mellan katastroferna och cyklon
frekvenseneller ländernas kuststräckningar. Runt Filippinernas
tusentals öar med all den kust det innebär brukar det blåsa upp
tio gånger fler cykloner, eller tyfoner som de kallas där, än
vad det gör i Bengaliska bukten. Bangladesh, som bara har en
bråkdel av den kusten, har emellertid haft lika många cyklon
katastrofer som Filippinerna sedan 1960, och antalet människor
som dödats har varit 70 gånger högre. Vid Bengaliska bukten är
det uppenbarligen den stora anhopningen av fattiga och sårbara
människor i riskområdena l mer än själva cyklonerna, som gjort
de svåra katastroferna möjliga. .
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I likhet med jordbävningsområdena är de riskabla kustområdena
i många u-länder föremål för snabb folkökning och stigande sår
barhet. Det är för övrigt ett fenomen som på sistone noterats
till och med i USA. Där finns nu ett ganska stort antal sårbara
pensionärer som fallit för frestelsen att köpa billig mark och
bosätta sig ute vid Floridas orkankänsligaste kustremsa.

Afrikanska katastrofer

Afrika är förhållandevis litet utsatt för jordbävnings- och
cyklonkatastrofer. Den största risken för jordbävningar finns
längst i norr, nära Medelhavet. El Asnam i Algeriet var ett av
de senaste bevisen på detta, med 20 000 dödsoffer i en jord
bävning 1980. Det finns en annan seismisk zon som följer östra
Afrikas vulkaniska Rift Valley från Etiopien ner mot Mo~ambique,

men det förefaller som om risken är mindre i det området. Så
sent som den 22 december 1983 ställde en jordbävning till med
svår förödelse och dödade 275 människor i ett mycket ovanligt
område på västra sidan av Afrika. Det skedde i Guinea. I detrak
terna har inte noterats några jordbävningsskador sedan 1939, då
i Ghana.

Madagaskar drabbas ganska ofta av tropiska cykloner, och sådana
går också in mot sydöstra Afrikas kuster ibland. För det mesta
är dock Afrika förskonat från sådana våldsamma väderfenomen.

Afrika är mycket mer utsatt för en helt annan klass av s k
"naturkatastrofer" - en kategori som är synnerligen problematisk,
även i andra delar av den fattiga världen. Det som är mest ut
märkande för den katastrofklassen är att människor inte bara ut
sätter sig för farorna utan även bidrar till att skapa dem. I
det sammanhanget kan man inte undvika att lägga en del av skulden
på sådant som litet svepande brukar hänföras till "utveckling"
och till och med ibland åtnjuter en del utvecklingsbistånd.
I katastrofstatistiken kan man bäst se symptomen på dålig utveck
lingskvalitet under rubrikerna torka och översvämningar.

Ekologiska katastrofer

.1983 var ett år då vi fick höra ovanligt mycket talas om torka
och översvämningar.

Omkring 300 miljoner människor i tre världsdelar rapporterades
vara drabbade av torka förra året. Det var fler än vad som före
kom under hela 1970-talet, enligt katastrofstatistiken. Av dessa
fanns ungefär 120 miljoner i Indien, som vanligtvis brukar ligga
i täten i fråga om torkdrabbade. Nu har Afrika för första gången
dragit förbi Indien. Den svåra torksituation som fortfarande
rapporteras växa i 24 afrikanska länder lär hålla 150 miljoner
vid eller nära svältgränsen. I Sydamerika, och framför allt i
det nordöstra hörnet av Brasilien, fanns det 20-30 miljoner
människor som led av svår torka, enligt rapporterna i slutet av
1983. Orsaken till samtliga dessa katastrofer har nästan ute
slutande hänförts till extrema väderleksförhållanden som gjort
att det inte regnat på lång tid.
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översvämningar förekom också mer än vanligt under 1983. Framför
allt i Sydamerika hade många länder fler och kraftigare över
svämningar än någonsin tidigare i historien. Orsaken till dessa
har uppgivits_vara extrema väderleksförhållanden som gått under
namnet "El Nino" och som gjort att det regnat mycket mer än
normalt.

ytligt sett förefaller det alltså som om för litet eller för
mycket regn skulle ha förorsakat de här katastroferna, d v s
att oberäkneliga klimatförändringar skulle bära hela skulden.
Oturligt nog är klimatforskningen ganska ung och motsägelsefull,
så det finns ingen riktigt pålitlig vetenskap att vända sig
till för att få detaljerade förklaringar till hur det egentligen
förhåller sig med klimatet. Det förefaller dock högst osannolikt
att det skulle finnas naturliga orsaker till några plötsliga
stora förändringar.

I stället för att enbart söka förklaringen i skyn kan man ju
titta på marken också. Det som kallas för torka och översväm
ningar kanske inte alls bara beror på hur mycket eller litet
regn som faller ner från skyn?

Normalt reglerar naturen sin fuktighet genom ett jordlager och
växtlighet som suger upp vatten när det regnar och sedan hjälper
till att lagra och återcirkulera det. Jord och växter hjälper
till att bevara vattenreserver när det inte regnar. Och om det
regnar häftigt och mycket så gör de att nedslaget dämpas och
låter det överflödiga vattnet silas bort långsamt.

Den här naturliga "svampeffekten" är mest påtaglig i täta skogar
med riklig undervegetation, främst de tropiska regnskogarna, men
den fungerar också i ordentligt gräsbevuxna områden. Den fungerar
där det regnar sällan eller litet, och den fungerar där land
skapet är platt såväl som där det lutar.

Detta är alltså det naturliga förhållandet som naturen givit
människan som förebild. Naturmetoden är oöverträffad som medel
att förhindra såväl torka som översvämningar. Den kan till och
med ha en utjämnande effekt på det lokala klimatet, d v s på
temperatur, luftfuktighet och vindar. Lokalt klimat över ett
stort område betyder stort klimat, så man skulle till och med
våga gissa att denna ekologiska förebild skulle kunna ha viss
betydelse även i större klimatsammanhang.

Om man inte rättar sig efter naturen utan skövlar skogarna och
låter boskap beta av allt gräset händer det lätt att det ytliga
jordlagret rinner eller blåser bort - och då inträder en serie
reaktion som kan kallas ekologisk katastrof. Om den processen
dessutom acceleras av mer och mer människor och betande boskap
kan det hela ta formen aven katastroflavin som, när den väl
börjat rulla, blir mycket svår att stoppa.

Mycket tyder på att sådana här katastroflaviner har börjat få
fart i stor skala i den fattiga världen. Varje minut förlorar
t ex Colombia 760 ton matjord som försvinner ner i havet.
Etiopiens tunna jordlager minskar med 1 900 ton per minut,
vilket betyder en förlust av 200 kg matjord för varje kilo spann
mål som produceras i landet. Indiens jordförlust kan bejäknas
till 11 400 ton varje minut.
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Det finns uppgifter som säger att 11 hektar odlingsbar mark
förstörs och blir öken varje minut i världen i dag. För varje
ny hektar som odlas upp i Afrika går en annan ur produktionen
och blir öken. Det är detta, mer än Saharas framvällande sand
dyner, som är den stora ökenspridningen.

De oersättliga tropiska regnskogarna med sina unika artrikedomar
av växter och djur - planetens naturliga genbanker - huggs ner
och förstörs i en takt som är åtminstone dubbelt så snabb som
den nyss nämnda ökenspridningen. Och slutresultatet brukar
ganska snart bli steril öken även här. Det är ett pris som
fattiga länder får vara med och betala bl~nd annat för våra
snygga möbler och TV-apparater, vars ädelträ hämtas från tropi
kernas regnskogar.

Utvecklingskatastrofer

Det mest tragiska med miljöutarmningen i u-länderna är att de
fatt~ga människorna ofta vet att de bidrar till att förvärra
situationen för sig - de har bara inget annat val om de skall
överleva. De måste ha mark att odla och bete för sina djur för
att få mat för dagen, och de pehöver bränsle för att värma maten
och sig själva. De har varken råd eller tid eller kunskaper att
syssla med markvård.

Det afrikanska dilemmat är särskilt prekärt därför att folk
ökningen är så snabb, för att stora områden är så ekologiskt
känsliga och för att landsbygdsutvecklingen gått så tokigt. Den
pågående stora torkkatastrofen kan i stor utsträckning ses som
ett hemskt symptom på misslyckad utveckling.

Många kritiker menar att ointresse för vettigt anpassad lands
bygdsutveckling varit ett genomgående drag hos afrikanska rege~

ringar sedan den stora självständighetsvågen i början av 1960
talet. Matproduktionen per capita går neråt i stället för uppåt 
oberoende av vad för slags regim länderna haft, figur 4 ger en
fingervisning om vart det kan bära med Afrika.

Exemplet är hämtat från Etiopien - ett land som faktiskt inte
har så mycket kolonial t förflutet att· skylla på som många andra ..
Kurvorn~ i figur 4 är baserade på FAO-statistik och visar hut
landet gradvis gått mot en generell undernäring på nuvarande
26 procent, eller, om man så vill, en överbefolkning på cirka
9 miljoner i förhållande till den totala produktionen och impor
ten av mat. Det är mot den "normalall bakgrunden som den nuvarande
torkan och oroligheterna i Etiopien skall ses.

I flera av Sahel-länderna har såväl regeringar som utländska råd~

givare tydligen missanpassat jordbruket efter de mest regnrika
perioderna i stället för att betrakta regnfattighet som det nor
mala. Utvecklingsbistånd och importerade jordbruksmetoder har
ibland bidragit till att försämra i stället för att förbättra
situationen. Ökade boskapshjordar och minskade betesmarker har
gjort sitt. Det här har beskrivits mycket väl av Alan Grainger
i en liten Earthscan Paperback med titeln "Desertification -
how people make deserts, how people can stop and why they don't
(1982)11.
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Händelserna i Latinamerika 1983 kan ha tytt på att människorna
redan ruinerat så mycket av den naturliga miljön att kontinenten
inte längre klarar ett sådant återkommande klimatfenomen som
"El Nino". De enorma översvämningsproblemen tycks vara symptom
på dålig utveckling som har mycket med aggressiv exploatering
till göra. Till en inte obetydlig del sker detta även för att
tillgodose utländska intressen.

I Brasilien har stora skogar fått ge vika för biffdjursrancher,
exempelvis. Vid kraftiga regn forsar vattnet nerför bergsslutt
ningarna och tar jorden med sig så att det uppstår stora över
svämningar långt ner i Argentina, där Rio de la Plata håller på
att slammas igen. Strax efter kan det mycket väl hända att det
råder torka, därför att inget vatten stannar kvar i höglandet.
Problemen med översvämningarna förvärras ytterligare genom
okontrollerad urbanisering nära floderna.

Sambandet mellan skogsskövling, jorderosion, översvämningar,
torka och svåra störningar i jordbruket har sedan länge varit
känt i Himalaya och de låglänta flodområdena nedanför i Indien
och Bangladesh. Latinamerika verkar vara på god väg att närma
sig de problemen i en väldigt snabb takt.

Proportioner

Katastrofer i samband med torka och översvämningshändelser ser
inte ut att vara lika allvarliga som cyklon- eller jordbävnings
katastrofer om man ser på statistiken över antalet dödade (fig 2).

Om man däremot ser på antalet drabbade i figur 5 så blir propor
tionerna helt annorlunda. Det måste medges att uttrycket
"drabbad" ("affeeted") är svävande och att statistiken förmod
ligen är minst pålitlig på den här punkten, men den säger sanno
likt något väsentligt om proportionerna mellan olika katastrof
typer. Figur 6 är en illustration till hur antalet dödade förhöll
sig till antalet drabbade på 1970-talet.

Det verkar mycket troligt att proportionerna i den här statisti
ken ger en bild som är representativ för verkligheten, d v s att
de "naturkatastrofer" som påverkas mest av människor är de domi
nerande. Torka och översvämningskatastrofer är sådana faror som
människor inte enbart utsätter sig för utan även hjälper till
att skapa förutsättningar för genom felaktig hantering och ned
slitning av den naturliga miljön.

Sårbarhetsskillnad

Det kan finnas anledning att säga några ord om skillnaden mellan
att befinna sig i riskzonen och att vara sårbar.

Tokyo-borna, exempelvis, är lika mycket i riskzonen för jordbäv
ningar som invånarna i Managua och många andra latinamerikanska
städer längs Anderna. Människorna i Tokyo är dock inte alls lika
sårbara. De får undervisning varje år i hur man skall reagera så
snart jordskalven börjar kännas, och de flesta husen är numera
uppförda så att de kan motstå kraftiga skakningar. SkuYle olyckan
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vara framme finns försäkringar, samhällsservice, organisation
och ekonomiska möjligheter att kollektivt absorbera skador~

Inget av detta förekommer i de stora slumområdena i de latin
amerikanska städerna. Där är ett växande antal människor betyd
ligt mer sårbara, och det faktum att de ofta bosatt sig olagligt
gör inte att omsorgen om dem ökar precis.

Man kan säga att fattigdomen är det som gör människor mest sår
bara för alla slag av katastrofer. Där brukar i allmänhet vår
västerländska katastrofuppfattning missa något högst väsentligt.
Mycket mer än det som förs in i katastrofstatistiken innebär
katastrof för de fattiga i u-länderna. För fattiga och under
närda barn kan en vanlig förkylning eller magsjukdom faktiskt
vara en lika stor katastrof som en jordbävning.

En katastrofhändelse gör ofta svaga grupper mer sårbara för
nästa katastrof - som kan te sig tämligen obetydlig för en utom
stående betraktare - så att de hamnar i en katastrofprocess som
inte behöver bestå av särskilt dramatiska händelser.

Katastrofbiståndets problem

Det mest positiva med katastrofhjälpen är förstås den genuina
viljan att hjälpa som ofta ligger bakom. Det råder inget tvivel
om att hjälp också behövs i många katastrofsituationer. Frågan
är bara vilken hjälp som behövs i varje enskilt fall och hur den
bäst kan ges. För en avlägsen givare är detta naturligtvis mycket
svårt, för att inte säga omöjligt, att avgöra.

Den katastrofhjälp som kommer från de rika länderna till de
fattiga är utan tvivel till stor hjälp många gånger, men den pt
sätts också allt oftare för kritik. Bland annat beskylls den för
att,vara baserad på den västerländska uppfattningen om katastro
fer och de behov som man tror uppstår, oberoende av i vilket
land eller på vilken plats katastrofen inträffar. Det förekommer
standardutrustningar av mat, kläder och mediciner som hålls i
beredskap för att kunna skickas ut med kort varsel vart som
helst i en värld som är långt ifrån standardiserad. Kritiken
mot hjälpsändningarna kan många gånger vara berättigad. Mycket
av det som skickas till katastrofplatsen är opassande och onödigt.

Av och till består hjälpen av sådant som givar länderna vill bli
av med, och då agerar de ofta som om de trodde att allt som gavs
gratis skulle komma att tas tacksamt emot och komma till god
användning. I verkligheten ställer sådant ofta till med en massa
dyrt och tidsödande trassel när det kommer fram.

Begagnade kläder och nästan utlöpta mediciner - till och med
dyra och svårhanterliga vacciner - skickas t ex ofta till jord
bävningsoffer. Detta behövs nästan aldrig vid en sådan katastrof.
Man kan lätt föreställa sig att offren för en jordbävning före
drar att leta rätt på sina egna begagnade kläder bland spillrorna
och fortsätta· att använda dem i stället för någon annans. Sjuk
domar alstras inte av jordbävningar, så mediciner eller vacciner
behövs sällan. Kirurgi däremot, kan behövas några få dagar när
mast efter katastrofen, men det kan avlägsna givare sällan bidra
med så snabbt att det blir meningsfullt.
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Matsändningar är ett speciellt känsligt kapitel. Även om en
katastrof gör det nödvändigt att ändra på en del vanor en tid, är
nog matvanorna det sista som katastrofoffren är benägna att ändra
på. En hindu skulle aldrig acceptera biff, en muslim skulle hellre
svälta än äta fläsk, och ett barn som inte tidigare vant sig att
dricka mjölk kan inte plötsligt tolerera torrmjölk. Om vi skan
dinaver skulle drabbas aven svår hungerkatastrof, så skulle
sannolikt ytterst få av oss börja tolerera hundkött om kineserna
eller koreanerna skickade oss en hjälpsändning av denna, för dem,
utsökta delikatess.

Trots sådana elementära regler görs det ständigt nya misstag i
mathjälpen. Dessutom dyker det hela tiden upp nya kommersiella
universallivsmedel som företag utvecklar speciellt för den "human
itära marknaden". Ibland kan produkterna till och med bestå av
konserverat avfall som fått lite extra kryddor. Ingen skulle
komma på iden att försöka lansera sådant på den egna hemmamark
naden, men dådet gäller u-länderna frodas vanföreställningen att
människorna där tänker enbart i termer av proteiner och kalorier
utan att bry sig om varifrån de tas. Kött i synnerhet, är kring
gärdat av så många tabuföreställningar och skiftande kulturella
normer i traditionella samhällen att det är tveksamt om det över
huvud taget bör ingå i hjälpsändningar till u-länderna.

Livsmedelshjälp i stor skala har utsatts för massiv kritik därför
att .den förstört den lokala marknaden och motverkat i stället för
att uppmuntra lokal produktion. Det här är ett mycket svårt
kapitel r för givetvis behöver hungrande människor få hjälp med
tillgången på mat, ofta i stor skala över en lång tid. Huvud
regeln bör vara att så långt möjligt använda lokala produkter,
stödja lokal produktion och hjälpa till att utveckla sådana
normala tillförselkanaler som bör finnas i en inhemsk marknad.
Den regeln gäller inte bara livsmedelshjälp eller katastrofbistånd,
utan ailt bistånd.

Det har utvecklats en alldeles speciell marknad med sikte på
katast~ofbistånd. I industriländerna ser denna "humanitära mark
nad", som den börjat kallas, ut att växa i samma takt som kata
stroferna växer i u-länderna. Den ena västerländsk~ uppfinningen
och pat~ntlösningen efter den andra förs till torgs. I oktober
1984 kö~er vi att få en ny uppvisning aven massa sådant på ut
ställningen Em$rgency 84 i Geneve. Förra gången detta skedde, på
Emergency 82, fanns nästan ingen nyhet i det stora utbudet som
var användbar i u-länderna (min egen reflexion). Tänk om lika
mycket kreativitet och uppfinningsförmåga kunde få släppas fram
lokalt, bland katastrofoffren själva, i stället. Det är alldeles
för ofta som andra envisas med att tänka åt dem för närvarande,
och detta uppmuntrar ingen utveckling.

Det finns många andra svårigheter med katastrofbiståndet. Den
dominerande åsikten att katastrofhjälp ~lltid skall vara snabb
och kortvarig och upphöra så snart situationen återgått till det
"normala" kan ofta verka vettig. på så sätt vill man undvika att
skapa beroenc3,e av hjälp ut'lfrån, och den lokala marknaden hinner
inte utsättas för så mycket störningar. Men det kan vara mycket
svårt att följa den regeln i praktiken om katastrofen i själva
verket är en långsam process med en sådan bakgrund som i exemp
let Etiopien (figur 4).
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Massiva, snabba och kortvariga katastrof insatser av utomstående
aktörer har kallats "Quick and Dirty Actions" av de mest hätska
kritikerna. Detta för att aktionerna som regel fått en rad oönskade
följder för vilka de skyldiga undandrar sig ansvaret. Ofta hinner
de inte ens upptäcka problemen som skapas.

Katastroferna ses oftast som isolerade hände~ser - jordbävningar
får ofta stå modell även för utdragna torkkatastrofer - varför
katastrofhjälpen sällan tar hänsyn till eller kopplas till ett
rådande utvecklingssammanhang. Lika litet brukar de som är in
volverade i utvecklingsarbete vara benägna att införliva kata
strofen i den verklighet som utvecklingen har att ta hänsyn till.
Bland de senare avfärdas katastrofen ofta som en "Act of God" som
de överlåter åt andra att hantera. Det är här som den största
förändringen i synsättet behöver ske.

Förhindra katastrofer

Man borde nog ta fasta på att katastrofernas ökning i så hög grad
påverkas av människor. Rent logiskt borde ju detta erbjuda möjlig
heter för människorna att även påverka katastroferna i den andra
riktningen. Om det går att ge sig på orsakerna och förhindra kata
strofer, låter det väl närmast naturligt att man satsar på detta
i stället för att försöka ligga i beredskap och vänta på att
katastroferna skall komma? - i synnerhet som katastroferna i den
fattiga världen ser ut att tillta så kraftigt att det kan bli
helt omöjligt att hålla jämn takt med hjälpinsatser av någon
betydelse.

Sambanden mellan katastrofer och utveckling är många. Det som
oftast hävdas är att katastroferna har en starkt hämmande inverkan
på utvecklingen, och detta är i många fall alldeles uppenbart.
Mindre ofta hör man det faktum nämnas att en hel del s k "utveck
ling" bidrar till att skapa eller förvärra katastrofer. Som vi sett
tidigare kan man ofta med fog hävda att u-ländernas tilltagande
katastrofer är symptom på misslyckad utveckling. Detta gäller
inte minst Afrika.

De stora problemen med miljöförslitningen, folkökningen och sår
barheten bland de ~attiga är i första hand olösta utvecklings
problem som gått så långt att de blivit katastrofproblem. Ut
vecklingen måste i första hand inriktas på .attlösa dessa kata
strofproblem. Utvecklingsinsatserna måste således bli en form av
katastrofinsatser, och katastrofinsatserna måste kopplas till
utveckling.

Det finns de som hävdar att katastrofer till och med kan utnyttjas
för utveckling. Brittiska Oxfam har varit den främsta förespråkaren
för den iden, men även andra har anslutit sig, bland dessa World
Food Programme, den amerikanska organisationen CARE m fl. Dessa
tar fasta på att katastroferna skapar grogrund för förändringar i
traditionsbundna samhällen, ger tillfällen att få komma in med
bistånd bland nya grupper av människor och, inte minst, motiverar
givarna att släppa till pengar.

Huvuddragen i en katastrofbekämpande utveckling behöver inte inne
hålla så mycket nytt rent tekniskt. De tekniska lösningarna är i·
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~t9ti 1~~~~feaa~'k~qa~~bet är snarast prioriteringarna och
~ä~bltå~~n:s6m;b~hö~~rse ut på ett helt annat sätt än hLttills.
~" ..:,. .", J., • . '.o:. r '''~ . .

~. Hu~lid~iis\Taiet liggernåtu~ligtvis, hos. u-Iändern~'själva, men det
är viktigt att bidragsgivarna också är medvetna om vilka priori
1;.~f.ingqt:,. $OI:rL mc3,s:te"gälla. ,Här följ er bara någrq,:få av de viktig-
ågte"i~ktli,i;ij~rna.,' ,'" ,.' .

...J :.~:' /f. .,.' ':' 't. /,., , . .' ,.".' ,.'

- Sårbarheten~blliänd',de fattiga måste angripas. ökad självförsörj~

ning av mat och bränsle, arbete och inkomster, förbättrad
hälsovård, familjeplanering och utbildning är synnerligen
viktiga komponenter i katastrofbekämpningen. Utvecklingen
hittills har inte alls nått eller tagit hänsyn till de

~ fattfgast~;mänrt~~kornaide fattiga länderna i önskvärd om-
;f~t~nihg~ j~

:;:;}~{~~yS.K~t' ~~r.'rippm~rksamh~t måste ~gnas,åt landsbygdsutveckling .
__~~t:~r:här:som'd~ fle$ta lösningarna ligger, och det är på

"••.~ .,+.~~d.~~ig4e*,:s,öm,9~}~e~ta m~nnisk9rna,t.inns och l? l:?r finnas. Det
~."ät'e~€ områd~s6m hittills ,varit alltför eftersatt i ,katastrof

,,'. ,:,,' '·;,4+:~9.l:5~<;1e fat-tig~ länder."
:~ .• " ; , '.' .'- "', --c' '... .', ',. . . • .

- De ekologiska aspekterna måste tas på allvar. Naturen håller på
att totalt nötas ut på många håll, och där krävs enorma insatser
för'att:rädda det"sömfortfarande kan räddas och att reparera

;,. ,'>redaii/:gjorda skadör;~ Utv'ecklingenmåste bokstavligen nå ända
~ nQr,jtill.~g~äsrö~e~r'dch~däfurid~r"rsom någon har sagt .

.",-; ,:", (,~..'+ .:' h ,: "; .". . _~ r. ..': '~ .. ' :: .,! '. .; : .• - • • .

-'~$fi\:~öiu:tsättningför att landsbygdsutvecklingen skall lyckas är
f!(,.at:(4eri:gö,rsav människorna själva på deras egna villkor och

:';i,Bt.~i~ör dem, utveckling är en dynamisk process som inte gagnas
aY::~Ri;mangq främm?-nde inslag. Synsättet bör ändras så att· utom
stå6ad~;-d~~~åvarautländska biståndspersoner likaväl som
ländernas egna myndighetsrepresentanter, betraktar sig själva

.som delt:a,gar,ei en" massutveckling . Det nuvarande talet om "mass
'Pa'r.t~cjj.pat:.,r()riii l'ed~i tanken alltför mycket till pådyvlade pro

;';i"gi'~m,s,om ri tåts ,upppa,skrivbord långt från männi.s korria , Fattiga
·ni.ärihlskor a:i::l a Ll.märihe t; inte dumma, bara de får chansen att
göfa"egna lösninga~.·
.•:•..: .s • ! .'0 ' .'._ o.'

- Man måste respektera att minoritetsfolk med mångtusenåriga
traditioner i de ekologiskt känsligaste områdena inte bara till
hör idet "förg,ångna. 'Att t ex "modernisera" eller "civilisera"

'tioma:dere;ller urskogsindianer och lägga beslag på deras miljö
":fö17exploatering eller ett inlemmande i en -rigid samhällsstruk

,i ',tttr'kanfå ytterst katastrofala följder. Dessa människor är ofta
·de'endasom lyckats komma på metoder att handskas med sin svåra
miljö; på ett ;'förnuftigt sätt. Deras kunskaper är ovärderliga,

c, :'melt;~förriri.gas6dh försvinner snabbt.

- ::JJije ;,)~ris,ätsJill'\f6rändring (=utveckling) kan.få såväl posi
",t.:\.,vå..s,ömnegåt.tvako:nsekvenser. Inte ens avskaffandet av slaveri

~,j' ,':,'e+;le~: 'k'Yinnll,'goms.kärelse är absoluta frälsningar om inte upp
"mår'ksarnhe t. ägnas åt de nya situationer som de ber örda människorna
hamnar i. Utvecklingsplanering, således, måste vara så framsynt

'uc;,' ,o.cn,JlexibeL att den, kan undvika negativa följder och motverka
:"dem "så sriar t de uppstår. En förutsättning för varje vettig in-"
sats är respekt.för:: och kunskaper om lokala kultur- och miljö
:f;örhållanden -, det som folk på platsen har mest av. Den r eqe Ln
gäller' inte min,st då. det behövs .aku.ta ,katastrofinsatser .
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I punkterna här ovan har jag försökt lägga tonvikten vid en
"människonära" utveckling som utgår från och respekterar indi
vidernas och lokalsamhällenas naturliga utgångslägen och till
gängliga resurser. "Man tager vad man haver" är en bra regel att
följa vid starten aven utvecklingsprocess.

De stora perspektiven, de tekniska resurserna och de ekonomiska
och materiella resurserna som behövs utifrån är också mycket
viktiga, men dessa brukar i allmänhet överbetonas.

Utveckling som når fram

För. att u-ländernas katastrofproblem skall kunna lösas krävs att
alla inblandade har samma sak i sikte och att alla samarbetar.
Detta låter inte särskilt nytt eller revolutionerande, men faktum
är att samstämmigheten hittills har varit mycket svag. Stora
bilaterala stödprogram, FNs biståndsinsatser och regeringarnas
egna utvecklingsprogram i u-länderna har misslyckats med att få
bukt med sårbarheten hos de fattiga. Utvecklingen har inte nått
de bäst behövande, och samarbetet mellan de stora organisationer
na har varit dåligt;

Detta konstaterande gjordes redan för mer än tio år sedan av de
. stora givarna i Amerika och Europa, och dessa började då gradvis
öka sina bidrag till frivilligorganisationerna, vilka arbetade
direkt med människor och ofta kunde garantera att deras hjälp
nådde fram, oavsett om det gällde utveckling eller katastrof
hjälp. Frivilligorganisationerna började ses som en möjlig, om än
begränsad, väg att komma förbi byråkratiska och andra hinder som
lades i vägen av dåligt organiserade, inkompetenta och ofta
korrupta regeringar.

En förutsättning för a tt, frivilligorganisationerna skall fort
sätta att lyckas är givetvis att de inte åtar sig mer &n de kan
ha kontroll över, men det finns säkert fortfarande utrymme för
vidgade insatser den vägen. I det sammanhanget skall man inte
glömma bort att u-länderna själva har en mängd egna frivillig
organisationer .

. Röda korset/Röda halvmånen är en unik organisation såtillvida
som den finns fullt etablerad med nationella föreningar i 131
länder och ~r på väg att bildas i så gott som alla övriga. Organisa
tionen har kanske dröj t sig kvar väl länge vid det traditionella
"brandkårstänkandet", inriktat enbart på akutinsatser, men nu
håller arbetsområdet på att vidgas. I oktober 1983, då den
internationella Rödakorsfederationens generalförsamling samman
trädde i Geneve, antogs en iesolution som bör kunna leda till
en radikal förändring. Resolutionen, som var resultatet av
Svenska röda korsets initiativ, rekommenderade medlems förening
arna att inte bara dämpa följderna av svältkatastrofer utan också
att angripa orsakerna.

En del insatser görs redan i Nepal, Indien, Etiopien, Mauretanien
. och Senegal att mer långsiktigt bistå människorna för att bekämpa
miljöförstöring och främja lokal matproduktion. En uppgift som
Röda korset ser som mycket viktig är att hjälpa till att rikta
uppmärksamheten på åsidosatta katastrofrelaterade problem i
fattiga länder. Organisationen kan genom sin världsomfattande
spridning bli en mycket betydelsefull opinionsbildare. ..
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Givarbenägenheten

Många fler exempel på katastrofhjälpens problem skulle ha kunnat
anföras. Ett mycket väsentligt sådant som återstår att nämna är
finansieringen. En förutsättning för att någon hjälp alls skall
kunna ges är att givare är benägna att lämna bidrag.

Det som styr givarnas respons är oftast nyhetsmedierna, och då
kommer vi till frågan om vad som har mest nyhetsvärde. Journalis
ter har i allmänhet en svaghet för plötsliga händelser, och där
för faller det sig ganska naturligt att plötsliga katastrothändel
ser ger ypperligt nyhetsstoff. Stora, långsamma processer däremot,
är tålamodsprövande och svårare att hitta fängslande nyheter i.

Ungefär så ~år man kanske tänka sig bakgrunden till figur 7. Den
visar vilket gensvar Röda korsets internationella appeller fick i
Geneve under 1950-, 60- och 70-talen. Under den tiden utvecklades
också tekniken så att nyhetsförmedlingen kunde ske snabbare över
hela världen.

Om man bortser från den särpräglade typ av katastrofer som kon
flikterna utgör, så visar det sig att responsen under 1970-talet
hade utvecklats så att de plötsligaste och mest dramatiska kata
stroferna ~om utlöstes av jordbävningar tilldrog sig de största
gensvaren från givarländerna. Sedan sjönk beloppen i takt med
plötslighetens avtagande, så att offren för torka fick allra
minst. Jämför man med figur 2 och figur S, så verkar det faktiskt
som om donatorerna reagerade mer i proportion till antalet dödade
än till antalet drabbade som fortfarande levde och kunde hjälpas.

Vill man börja tackla katastrofproblemen på ett nytt och
'långsiktigt sätt, bör man vara medveten om det här utgångsläget.
De mest väsentliga fattigdoms-, befolknings- och miljöproblemen
som orsakar sådana katastrofer som torka och översvämningar är
inte lika självgenererande i nyhets- och insamlingshänseende som
de dramatiska jordbävningarna. För att få pengar till det mest
väsentliga krävs alltså en mycket mer aktiv och förståndsmässig
påverkan gentemot givarna på hemmaplan. Där är givetvis regering
arna och biståndsmyndigheterna väldigt viktiga målgrupper såväl
som aktörer.

En metod kan vara att själv skapa nyheter kring sina planerade
insatser, och en annan kan vara att använda sig av ett katastrof
tillfälle för att få pengar till preventivt utvecklingsarbete.
Röda korset i Sverige och Norge provade en kombination av dessa
metoder i senaste höstkampanjen, som gällde torkans offer. Det
sades från början att 20 procent av de insamlade medlen skulle
avsättas till långsiktiga, preventiva åtgärder. Resultatet, i
Norge i synnerhet, blev mycket uppmuntrande.

Svenska röda korset är nu inne på linjen att 20-30 procent av
katastrofmedlen alltid skall gå till att hindra katastrofernas
upprepande. Man måste tyvärr räkna med att akuthjälp kommer att
behövas i stor skala för lång tid framåt, men det kan samtidigt
vara nyttigt att varje gång bli påmind om det gamla visa tale
sättet som fått ge titeln åt Röda korsets katastrofutredning:

PREVENTION BETTER THAN CURE
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Figur 1. Average recorded annual disaster events in the world
(according to League and OFDA statistics)
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Figur 4. Undernutrition in Ethiopia
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Average number of people
affected per year by disasters
(based on OFDA statistics
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FALLSTUDIE - ETIOPIEN

Michael ståhl

Inledning

Jag kommer att uppehålla mig vid den svältsituation som
rådde i de norra högländerna i Etiopien 1972-73.

Svälten 1972-73 drabbade stora områden i främst norra och
östra Etiopien. Både bönder i högländerna och boskaps skötare
i lågländerna drabbades. Jag kommer här att begränsa mig till
att kommentera katastrofens förlopp i högländerna i Wollo och
Tigrai, där majoriteten av befolkningen är bönder. I hela
Tigrai och i de norra distrikten av Wollo var jordägandet .
"kollektivt" ,. medan de södra distrikten hade en privat 2igande
form till jord. Där fanns både självägande bönder, stora
jordbaroner och arrendatorer.

Eftersom seminariet redan fått en allmän deskriptiv översikt
över törkkatastrofer i Afrika inklusive de på Afrikas horn,
så behöver jag inte beskriva situationen i detalj, utan kan
koncentrera mig på seminariets frågeställningar: vilka var
de bakomliggande faktorerna, när och varför inträdde det akuta
stadiet, vilka var "riskgrupperna", vilket var systemets
återhämtningskapacitet och slutligen vilket slags bistånd
gavs respektive borde givits.

Högländerna i norra Etiopien har varit bebyggda i mer än två
tusen år. Redan några sekler efter vår tideräknings början
bar bondejordbruket här upp en stat som var en stormakt i
Röda havsregionen. Terrassering och konsbevattning användes,
oxar och plogar utnyttjades för jordbearbetning. En intensiv
växtförädling ägde rum. Detta var det gamla Axum-riket, före
gångare till det abessinska kungariket som expanderade från
denna kärna fr o m 1300-talet.

Förutsättningarna för jordbruksproduktion var goda; bördiga
jordar, rikligt med regn och ett tempererat klimat. Samhäll~

organisationen utvecklades mot feodalism vilket bl a innebar
att det fanns mekanismer för tillägnande av böndernas arbete
och produkter till överheten.

Emellertid är hungersnÖd inglunda ett okänt fenomen i Etiopien.
I de etiopiska krönikorna omnämns regionala hungersnöder under
perioden 1540-1752. Som orsaker uppges torka, boskapssiukdomar,
krig och gräshoppsinvasioner. 1)
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Aren 1828-29 rådde hungersnöd i Shoa och 1888-1892 drabbades
större delen av Etiopien aven stor hungersnöd. Orsakerna var
felslagna regnperioder kombinerat med en boskapspest vilken
slog ut större delen av dragoxarna och sålunda försvårade
jordbruksarbetet. 2)

Under 1900-talet tycks en ekologisk tröskel ha passerats i
jordbrukstrakterna i norra Etiopien. Människornas och hus
djurens tryck på marken har accelerat. Det finns inte mycket
nytt land att odla. Också branta sluttningar plöjs och sås.
Större sammanhängande skogsområden existerar inte längre och
mindre skogsområden finns endast i närheten av kloster och
kyrkor. Även enstaka större träd är i dag en sällsynthet på
högplatåerna i norra Etiopien. Det regnar emellertid lika
mycket som förr, men efter~om markens vattenhåliande kapacitet
kraftigt har reducerats är erosionen våldsam och grundvattnet
ligger lågt under torrtiden. Dessa ekologiska förhållanden är
väl kända för seminariedeltagarna och jag behöver inte gå in
på detaljer.

Samhällsstrukturen

Däremot är det av intresse att kommentera samhällsorganisationen
under den aktuella tiden, dvs kejsarens sista decennium vid
makten.

Vägar: terrängen i norra Etiopien är väldigt besvärlig. Ita
lienarna byggde två parallella huvudvägar mellan Asmara och
Addis Ababa. Under 1950- och 1960-talen invester~de den kejser
liga administrationen en hel del i infrastruktur i områden
från Addis Ababa söderut där en kommersiell potential fanns.
D~ norra provinserna ignorerades av politiska och ekonomiska
skäl. När det gäller de två provinser som drabbades hårdast av
torkan i början av 1970-talet - Tigrai och Wolio ~ fanns det
dock en viss skillnad såtillvida att guvernören av Tigrai
(Mengesha Seyoum - sonson till kejsaren Yohannes IV) på eget
initiativ lät bygga ett antal smÅvägar i sin provins.

övriga utvecklingsjnvesteringar: som jag nyss antytt var den
kejse~liga utvecklingspolitiken nästan helt koncentrerad på
områdena söder om Addis Apaba som hade en kommersiell potential
samtidigt som de var politiskt underkuvade och därmed till
gängliga för expioatering. De norra provinserna var ~nte alls
lika attraktiva för den kommersiellt inriktade delen av landets
elit (liksom för utländska företag); högländerna här var redan
ekologiskt utsli tna. Dessutom var de politisk t "besvärliga"
s~tillvida att den lokala eliten ofta b~stod av konservativa
artistokrater och kyrkliga .ledare vilka inte var beredda ati
underkasta sig en "modern" utvecklingsadministration. Jord
ägandet var också komplicerat. Jorden ägdes av släktgrupper .
eller bysamfälligheter och stränga regler gällde för hur denna
jord fördelades mellan gruppens medlemmar. Detta "kollektiva If

ägande stod i bjärt kontrast mot det system som hade iDtrodu
cerats i södra Etiopien under 1900-talet. Här härskade en form
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pV privat äganderätt vilket gav möjlighet att på kommersiell
bas köpa och sälja jord. En stor del av bönderna i söder var
arrendatorer med mycket bräcklig rättssäkerhet, vilket för
stärkte möjligheten att köpa upp stora jordområden och införa
kommersiell stordrift där.

Den tredje utvecklingsplanen (1968-73) utgick från antagandet
att jordbrukssektorn kunde utvecklas endast genom en satsning
på snabb expansion av mekaniserad produktion för export. De
norra högl~nderna blev därmed ointressanta för utvecklings
projeKt.

Med dettp vill jag inte säga att bönderna i norra Etiopien.
levde ett lättare liv. De var visserligen oåtkomliga fÖr den
form av exploatering som gict hand ~ hand med modernisering~n

och utvecklingsprojekten i $öder, men de levde i en ekologiskt
mer utsatt miljö, där marginalerna var snäva och de levererade
en hel del arbete och jordbruksprodukter till den "feodala"
Qverhet (aristokrater och kyrkor) som var en integrerad del
av det .traditionella samhället.

Det akuta stadiet

Under normala regnförhållanden faller Ii små regn" (belg) i
april medan de stora regnen (kärämt) faller juni - september
med koncentration. till jlJli och augusti. Man får två skördar;
belg-periodens regn ger en liten skörd av snabbväxande varianter
strax före de stora regnens början medan den huvudsakliga
skörden sker i december, då de sädesslag som planterats i juli
mognat.

Flera områden i norra Etiopien fick skördar under det normala
under några år i följd i slutet av 1960-talet pga onormala
regnförhållanden vilket medförde att en hel del hushåll hade
reducerade reserver vid 1970-talets början. Den stora katastro
fen inträffade emellertid 1972-1973 med höjdpunkt under det
senare halvåret 1973. 3)

Inledningen till katastr9fensakuta skede kom sommaren 1972
när de stora regnen nästan helt uteblev på många håll i de
östra bergstrakterna av Shoa, Wollo och Tigrai. Skörden i
december 1972 var därför helt otillräcklig och man måste ta
till reserverna. Hoppet stod nu till de små regnen våren 1973,
men. även dessa uteblev. När det i juni 1973 stod klart att
belq-säsongens skörd var helt otillräcklig, började folk mass
utvandra från sina byar till städer, och hjälpläger sattes upp.
Dessa läger hade som mest mer än 60.000 besökare (augusti).
Ett okänt antal människor dog 1973. Man har nämnt siffror .
högre än 200.000. Redan i oktober 1973 hade emellertid läger
populationen minskat till ca 15.000.
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De stora regnen sommaren 1973 var emellertid goda. De bönder
som fortfarande hade reserver kvar, eller had~ fått hjälp, sådde
och skörden december 1973 blev god. Därmed var katastrofens
akuta stadium förbi. Många hade dött men de överlevande klarade
sig relativt bra från 1974 och under de närmaste följande
åren pga normala regn.

Återhämtningen

Katastrofens hjärta synes ha varit ett område på ca 10 km X
100 km längsescarpmentet i Wollo 4). I detta område fanns
ingen boskap i slutet av 1973 och flera byar var helt övergivna.
För övrigt är bilden varierad. Den normala skörden december
1973 efter sommarregnen tydde på att en majoritet av bönderna
hade så mycket reserver att de kunde arbeta och plantera under
den värsta svältperioden. I oktober 1973 fungerade spannmåls
handeln åter i Wollo och priserna var endast 15% över det
normala. En trolig förklaring till detta är att många bönder
trots allt hade spannmålslager som de inte ville sälja innan
de var säkra på att skörden i december skulle bli god. Detta
kunde man veta i oktober och då kom spannmål ut på den lokala
marknaden. 5)

Bistånd började anlända till regionen i ansenlig skala i
oktober 1973. Då var det försent att hjälpa de värst drabbade.
De var redan döda. När biståndet, i form av matvaror, började
strömma in hade den lokala spannmålsmarknaden åter börjat
fungera och sädesfälten vajade.

Riskgrupper

Torka och missväxt i ett område drabbar invånarna där på olika
sätt. på basis av rapporter från torkan i Wollo och Tigrai
1972-73, 6) mina egna upplevelser i Wollega 1976 7) och
Amartya Sens studie över svältkatastrofer 8) skall jag för
söka göra en kategorisering av de drabbade.

De första som drabbas är inte de egentliga bondehushållen utan
sådana personer som lever i bondesamhällets periferi och får
sin utkomst genom att tillhandahålla tjänster till bönderna i
utbyte mot jordbruksprodukter (eller pengar). När böndernas
reserver börjar tryta (när regnen är otillräckliga andra gången
i sträck), måste bönderna hushålla med sina lager. Detta med
för att de gradvis upphör att efterfråga de varor och tjänster
som de perifera individerna tillhandahåller. Bönderna låter
bli att köpa ved från vedsamiarna och håller inne meq köp av
kläder och lergods~ Detta får som följd att skräddare, kruk
makare och smeder, vilka inte odlar livsmedel själva, blir
utan ·inkomster och får svårt att skaffa sig mat. Detsamma
gäller småstädernas trasproletariat, daglönare och .
prostituerade.
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När torkan fortsätter är det människor av dessa kategorier som
försi: tvingas bryta upp och söka sig till allfarvägar och urbana
tätorter där arbete eller hjälp kan finnas.

Nästa kategori som får det svårt är de perifera medlemmarna av
själva bondehushållen. Dessa är tjänare (ibland utblottade
släktingar som hushållet förbarmat sig över), som hjälper till
i arbetet och får mat och husrum i gengäld. När bondehus
hållets reserver tryter, är det dessa som skickas iväg - de
blir mer tärande än närande i en situation där torkan gör att
deras arbetsinsatser behövs i lägre grad. Dessa tjänare som
alltså inte tillhör hushållets kärnrnedlemmar har inget annat
alternativ än att söka sig till vägarna och städerna för att
t-igga~

Först i nästa skede drabbas de egentliga bondehushållen. Nu
måste vi skilja mellan arrendatorer och självägande bönder.
Arrendatorerna drabbas först. När skörden har slagit fel två
gånger orkar arrendatorn inte betala ett arrende om 1/3 - 1/2
av sin skörd mer. Familjen kan då tvingas lämna gården helt ut
blottad. En annan möjlighet är att arrendatorn får stanna på
gården men måste återlämna oxarna (vilka han också arrenderat)
till jordägarna, som i detta skede av torkan själv har ont om
dragdjur. Han har nu berövats de oundgängliga produktions
medlen och kan inte klara sig även om nästa regnperiod blir
god.

De som håller ut längst är de självägande bönderna. De behöver
inte betala arrende utan disponerar själva hela produkten.
Kärnrnedlemmarna av självägande bondehushåll stannar på gården
så länge de har några reserver kvar. Småbarn och åldringar
tynar bort och dör först. De vuxna arbetsföra medlemmarna kan
klara sig til~ de ätit upp nästa års utsäde, sedan blir läget
hopplöst. En inte ovanlig åtgärd är då att sälja gården (om
det finns köpare) och dra iväg till städerna. I Wollo 1972
fanns det köpare. Det har konstaterats att priserna på mark
nådde bottennoteringar vid denna tid. Flera helt utblottade
säljare fanns och de hade ingen förhandlingsposition gentemot
köparna - urbant baserade köpmän och tjänstemän som själva
inte behövde svälta.

Två exempel

Jag skall nu illustrera hur torkan fick olika konsekvenser för
en bondefamilj i Tigrai (kollektivt jordägande) och i Wollo
(privat jordägande). Exemplen är hämtade från en studie av
Karl-Johan,Lundström 9).

Ett bondehushåll med fyra medlemmar i Tigrai odlade ca en
hektar och fick ut ca 800 kg spannmål per år, vilket v~r

tillräckligt för att föda familjen och till nästa säsongs
utsäde. Dessutom hade man oxar, kor, kalvar, får och getter 
samm~nlagt 15 husdjur. Hushållet hade även utgifter för skatt,
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gåvor till kyrkan, konsumtionsvaror (salt, socker, te och
kläder) samt ersättning av förslitna jordbruksredskap, men
dessa utgifter täcktes normalt genom försäljning av smör och
husdjur (en get, en kalv, ett får). 1971 var ett sämre år än
vanligt (otillräckligt regn) och skörden uppgick till endast
500 kg. Familjen måste sända fler djur än vanligt till markna
den för att kapa upp spannmål för att täcka underskottet.
Priset på boskap hade sjunkit just för att utbudet var stort.
Man måste sälja 4 kor för att kunna köpa den nödvändiga spann
målen.

1972 måste hUshållet låna 100 kg till utsäde, men regnen ute
blev nästan och skörden blev mycket liten. Dessutom måste
lånet återbetalas med ränta (sammanlagt 200 kg). I början av
1973 måste mera boskap säljas för att täcka underskottet i
spannmål. Man behöll dock två dragoxar (helt nödvändiga för att
plöja marken inför den stundande regn och såningsperioden) .
Småregnen uteblev våren 1973 och nu måste man sälja också de
två oxarna. Priset hade hela tiden fallit och man kunde inte
köpa mycket spannmål. I juni 1973 var situationen desperat.
Hushållet var utan produktionsmedel och hade nästan inga mat
reserver kvar. Man kunde inte avhända sig mer. Marken och qården
kunde inte säljas emedan den överordnade äganderätten var för
behållen bysamfälligheten. Alternativen var att vandra iväg
och försöka finna hjälp eller att sitta hemma och svälta.

För en familj i Wollo som har resurser av samma storleksordning
som den i Tigrai~-är mönstret likartat tills den situation upp
står när hushållet måste skaffa resurser utifrån för att klara
sig till nästa skörd. Eftersom jordägandet är privat i detta
område intecknar familjeöverhuvudet sin mark för att låna
spannmål. När följande skörd slår fel är han tvungen att sälja
sin mark för att undvika akut svält. Det finns uppköpare - rika
jordägare och administratörer. Familjen får gå från gården och
försöka ta sig till något hjälpläger.

Skillnaden mellan dessa exempel är att i Tigrairesulterade
katastrofen i större jämlikhet för de överlevande. Ingen bonde
kunde avhända sig sin jord och när tiderna blev bättre hade
man detta grundkapital kvar. I Wollo blev resultatet större
ojämlikhet eftersom markägandet var privat och småbönder sålde
sin mark när situationen blev för svår. Detta hjälpte dem inte
långt emedan markpriserna var pressade pga det stora utbudet
och säljarnas svaga förhandlingsposition.

Dödligheten varierade också i de två områden som Lundström
undersökt. I området med den kollektiva ägandestrukturen
(Tigiai) dog uppskattningsvis 5% av befolkningen under 1972-13

medan dödligheten i området med privat markägande (Wollo) var
betydligt högre. ,10) Detta förklaras av att den rådande .
jordägarstrukturen och därmed sammanhängande mänskliga rela
tioner föranledde folk i Tigrai att hjälpa varandra så långt
det var möjligt. De krympande livsmedelsresurserna fördelades
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någotsånär lika. I Wollo däremot saknades denna solidaritet.
Svält och död för somliga kunde där sammankopplas med mark
ackumulation för andra~

Under den värsta svältperioden (mars-september 1973) fanns det
ca 20.000 - 30.000 ton spannmål i olika kommersiella lager i
Etiopien, vilket skulle ha kunnat föda majoriteten av de
svältande. Likaså exporterade Etiopien 9.000 ton spannmål 1973. 11)

De uppenbara slutsatser som har dragits av den situation jag
kort har refererat här är att torkans orsaker var klimatologiska
medan svältens orsaker var betingade av det etiopiska sam
hällets organisation. Det politiska systemet hade varken organi
satorisk beredskap eller politiskt intresse' för att hjälpa dem
som, drabbades av missväxten. på det lokala planet modifierades
torkans effekter av de varierande lokala samhällsstrukturerna.
I allmänhet kan man säga att de kollektiva jordägarförhållandena
i Tigrai tenderade att fördela umbärandena jämnare, medan det
priva~a jordägandet i Wollo tenderade att skapa drastiska
skillnader mellan dem som köpte upp jord mitt under torkan och
de som blev helt utblottade.

på den nationella politiska nivån måste man dra slutsatsen att
regeringen i allra högsta grad var en del av problematiken.
Den kejserliga regeringen förnekade först svältens existens
och satte i ett senare skede käppar i hjulet för ett effektivt
hjälparbete. Detta innebar att de internationella hjälporgani-,
sationerna blev låsta i sitt arbete. Endast NGOs kunde arbeta
effektivt. Regeringens vilseledande attityd innebar också att
den internationella hjälpen till svältkatastrofen kom för sent.
När spannmålssäckarna började anlända .1 st0rre omfattning till
Wollo i slutet av 1973 hade katastrofen "ebbat ut" dvs de som
inte kunde klara sig med egna 'reserver haEie dött. I december
kunde de överlevande bärga en god skörd och det fanns inte
längre något behov av massiva spannmålsförsändelsertillWollo

,och Tigrai.

Bistånd

Låt mig först påpeka att ett effektivt katastrofbistånd blir
ytterligt svårt att genomföra i det slags politiska klimat
som härskade i Etiopjen under kejsarens tid. Förhoppningsvis
var dock Haile Selassies regim den sista som skällde sig lik
nöjd till svältkatastrofer bland, sina egna undersåtar.

Hänvisande till det ovan förda resonemanget skall jag ·helt
kort kommentera några biståndsformer som har prövats under
perioder avtorka för att undvika svält.

Man måste ha ,ett dataunderlag för att bilda sig en uppfattning
(i huvudstaden), om torkans omfattning och vem som hotas av
svält. Detta kräver någon form av rapportering, t ex ett "early
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warning system". Ibland har dessa tenderat att bli alltför
tekniskt sofistikerade (satellitbilder av vegetationstäcket)
och är då irrelevanta för afrikanska småbrukarförhållanden.
Satellittekniken måste kompletteras med ett handfast system
som bygger på ett nätverk av rapportörer bland den personal
som redan är utstationerad på landsbygden. Jordbruksministe
riets lokala rådgivare och hälsoklinikernas personal kunde
fungera utmärkt här. Det gäller alltså att bygga upp rutiner
för rapportering o6h metoder att analysera rapporterna i huvud-
staden. Ett sådant system är billigt och kräver ingen utländsk
valuta.

Förutsatt att rapporteringssystemetfungerar, blir nästa fråga
vilka åtgärder som skall vidtas i en hotfull situation. Vi
bör då lägga märke till att de som drabbas först, enligt ana
lysen ovan, inte är bönder utan landsbygdssamhällets me~ peri
fera individer. Dessa kan inte hjälpas med jordbruksprojekt
utaR ktäver speciella åtgärder. Det bästa vore att på något
sätt upprätthålla efterfrågan på deras varor och tjänster
eftersom alternativet - daglig utdelning av matransoner - leder
till apati och beroende.

När det så gäller katastrofhjälp till bönder så har man prövat
tre huvudformer av åtgärder; att upprätta läger för de drabbade
med daglig utspisning, att förmå dem att stanna hemma genom att
transportera liv~medel till deras gårdar samt att flytta dem
från sina hemtrakter till obebodda trakter med större jord-
brukspotential inom ramen för settlement schemes. .

Min personliga bedömning är att läger-alternativet är det
sämsta. Där utvecklas förnedrande former av beroende och apati
ooh dessutom är risken för epidemier (t ex kolera) överhängande.

Bistånd i katastrofens inledande eller avslutande skede brukar
ta fasta på något av de två övriga alternativen (settlement
schemes resp. ekologisk upprustning på hemorten). I valet
mellan dem måste man ta hänsyn till både böndernas~ttityder

till flyttning och kostnadsaspekterna. Min uppfattning är att
settlement schemes tenderar att bli mycket kostsamma och
personalkrävande. Vidare förhåller det sig så att de enda om
råden som i dag står till buds för nyodling är tropiska flod
dalar där malaria, bilharzia och giftormar härskar. Man kan
alltså räkna med att nybyggarna kommer att drabbas aven mängd
sjukdomar som de saknar motståndskraft emot. Vidare är risken
för ekologisk förstöring och låg jordbruksproduktivitetstor,
då varken nybyggarna eller de tjänstemän som anställs vid
schemetkänner till de lokala ekologiska och jordbrukstekniska
förhållandena.

Personligen har jag ett positivt intryck av sådana katastrof
hämmande åtgärder som utgår från att folk skall bo kvar i sina
hemtrakter. Denna miljö känner de väl och i dagens läge är de
motiverade att arbeta för en ekologisk restaurering. Sådana
projekt borde gå ut på att garantera bönderna en minimitill
gång till livsmedel (oberoende av hur deras egen skörd ut
faller) om bönderna ställer upp på att, under tekniskt kompetent
ledning,-arbeta med markvårdande åtgärder. Detta är katastrof-
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förebyggande på sikt. Det gäller alltså att kombinera livs
medelsransoner med produktivt arbete och sålunda undvika den
tendens till beroende som livsmedelsbistånd vanligen innebär.
Sådana projekt är avsevärt billigare än settlement schemes.
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SVÄLTKATASTROF I MO~AMBIQUE -

dess koppling till ekonomi, politik och klimat

Bertil Egerö

1. Inledning

Mo~ambique är ett stort och glest befolkat land. Dess nära
800 000 km2 rymmer idag ca 13 miljoner invånare, av vilka 15%
bor i stadsområden. Det är ett land vars ekonomiska geografi är
starkt präglad av den koloniala ekonomin och beroendet av grann
staterna i södra Afrika. Transitlandet Mo~ambique genomkorsas av
järnvägar som förbinder staterna i väster med kusten; ingen
järnväg finns som binder samman det 250 mil långa landets norra
och södra delar.

Det är därför naturligt att kampen för självständighet från
kolonial kontroll, en tio år lång väpnad kamp under FRELIMOs
ledning, kom att följas av fortsatt kamp i nationellt försvar
mot de grannstater vars politiska och ekonomiska system upp
levdes hotat av den nya statens existens. Idag är den kampen
intensivare än något annat år sedan självständigheten, med
oerhörda ekonomiska och sociala kostnader för Mo~ambique.

Det är mot det perspektivet vi måste studera och förstå den
svältkatastrof som idag härjar i stora delar av södra Mo~ambique.

En svår torka har slagit mot flera länder i regionen. Livsmedels
brist skulle i alla händelser ha varit en oundviklig följd. Men
katastrofens omfattning kan bara förstås inom ramen för den
politiska och ekonomiska kris som drabbat Mo~ambique som del av
södra Afrikaregionen med dess ökande ekonomiska och politiska
obalans.

2. Frigörelsens ekonomi - och återuppbyggandets

Det koloniala samhällets hårda motstånd mot självständighets
strävandena innebar att, när kolonialmaktens kollaps var ett
faktum,reaktionen mot den oundvikliga förlusten blev stark och
destruktiv. Under året kring självständigheten förlorade
Mo~ambique huvuddelen av de 200 000 portugiser som dittills
dominerade alla sektorer av samhället. Den nästan totala avtapp
ningen av tekniskt, administrativt och kommersiellt kunniga
människor gick parallellt med en massiv utförsel av all flyttbar
materiel och utrustning - en stor del av det som fick lämnas
förstördes.

Inom de första åren efter självständigheten sinade statens vik
tigaste inkomstkällor. Sydafrika skar ner sin rekrytering av
migrantarbetare till omkring en tredjedel av tidigare volym sam
tidigt som betalningsvillkoren försämrades. Transithandeln genom
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Maputo med Sydafrika minskade, och den med Rhodesia tog helt
slut i och med att FN-rekommendationerna om fullständiga sank
tioner sattes i verket 1976. Störningarna i samhällsfunktionerna
hade lett till en kraftig minskning i produktionen både i in
dustri och jordbruk; de rhodesiska attackerna mot Mo~ambique

under hela perioden 1976-79 bidrog ytterligare till att försvåra
alla ekonomiska processer.

De rhodesiska attackerna utfördes i nära samarbete med Sydafrika,
som efter Smith-regimens fall 1980 tog över det direkta ansvaret
för krigföringen dels "genom ombud" - RNM1) är i hög grad en pro
dukt av sydafrikansk organisation och materiell f8rsörjning 
dels i direkta attacker på utvalda mål. Samtidigt har Sydafrika
genom hela perioden utnyttjat ekonomiska och andra kontakter till
'destabilisering' av den mo~ambikanska ekonomin och samhällsupp
byggnaden. Målet är inte enbart den mo~ambikanska regimen; front
staternas stöd till ANC och deras ekonomiska samarbete genom den
nybildade organisationen SADCC är lika viktiga måltavlor för den
sydafrikanska strategin.

Mo~ambiques jordbrukspolitik kom under de första åren att starkt
präglas av samtliga dessa faktorer. 4 - 5 000 modernt driVna
jordbruk hade övergivits av sina ägare, de ansågs både av den
mo~ambikanska staten och biståndsgivare vara den mest angelägna
sektorn för omfattande insatser i syfte att förhindra kapital
förstöring och skapa en bas för livsmedelsförsörjning och export.
Bristen på kunnigt folk gjorde att förstatligande framstod som en
nödvändighet, trots statsförvaltningens egen låga kapacitet ..

Prioriteringen ay den moderna jordbrukssektron innebar inte att
den stora småbondesektorn "glömdes bort". Utvecklingsstrategin
anvisade en gradvis omvandling från familjebruket till koopera
tiva odlingsformer kopplade till gemensam bosättning i kollektiv
byar (aldeias comunais). I praktiken kom mycket små resurser att
anslås till det programmet. Statssektorns resurser gick i mycket
stor utsträckning till statsfarmssektorn, vars ambitiösa organi
sering inte motsvarats av ledningens tekniska kompetens och som
därför aldrig uppnått acceptabla produktionsnivåer.

Fgr småbondesektorn har statsjordbrukens relativa misslyckande
haft allvarliga effekter. Importen av kapitalvaror till stats
farmerna har tagit en stor del av importkvoten, vilket försvårat
en återhämtning inom industrin och samtidigt hindrat att de för
bönderna nödvändiga varorna importerats. Livsmedelsimporten har
måst ökas, vilket ytterligare krympt utrymmet för sådana varor
som kunnat stimulera avsaluproduktion i småbondesektorn. MOQam
biques försök att via biståndet få importstöd till konsumtions
varor har inte gett de önskade resultaten. Idag är bristen på
både konsumtionsvaror och jordbruksredskap mycket stor i Mo~am

bique, och bönderna saknar ekonomiska motiv att fortsätta att
odla för avsalu.

1) Resistencia Nacional Mo~ambicana, den mocambikanska natio
nella motståndsrörelsen, uppsatt och tränad av rhodesisk
militär under 1970-talet
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3. Självständighetsperioden - Bversvämningar och torka

Under de drygt åtta årens självständighet har landet flera
gånger drabbats av svåra olyckor p g a klimatvariationer. Ar
1977 översvämmades tätbefolkade områden i söder när de tre
stora floderna steg långt över sina bräddar. 400 000 beräknas
ha drabbats och 30 000 människor blev hemlösa. Aret därpå
öppnades alla luckorna i Cabora Bassa-dammen för att sänka den
mycket höga nivån i reservoaren. Följden blev en omfattande
översvämning i nedre Zambezidalen, med över 200 000 människor
hemlösa.

Från regnperioden 1978/79 har södra och centrala Mo~ambique

vidkänts regn under, ibland långt under, genomsnittet.Beräk
ningar visar att i de drabbade områdena hälften av 1980 års
skörd gick förlorad och mycket boskap dog. 1981/82 var torkan
värst i de norra kustregionerna, för att året därpå slå till
mycket hårt mot södra och centrala Mo~ambique. Det året föll
inget regn alls i ett stort område i södra Afrika, omfattande
delar av Sydafrika, Botswana, Zimbabwe och Mo~ambique. I april
1983 kunde jag konstatera att inget vatten fanns för konstbe
vattning i Limpopödalen, att vattenbristen var akut i huvud
staden Maputo och att det vatten som fanns i t ex Umbeluzi
floden blev kvar på andra sidan gränsen mot Sydafrika - där
infördes under året kraftig vattenransonering och guldproduk
tionen fick dras ner av brist på vatten.

Hela landet utom de tre nordligaste provinserna Cabo Delgado,
Niassa och Nampula har drabbats kännbart av de senaste årens
torka. Hårdast drabbade är provinserna söder om Save-floden;
Inhambane, Gaza och Maputo. I de två förstnämnda är katastrofen
omfattande. Officiella siffror saknas, men beräkningarna av an
talet döda under det senaste året ligger ofta på flera tiotal
tusen. Det är småbönderna som drabbats hårdast, de som bor eller
bott i det inre av regionen. Svårast utsatta är de områden där
RNMlyckats förstöra betingelserna för lokal produktion och
hindra hjälp att nå fram.

Hela det torkdrabbade området omfattar ca 4,7 miljoner människor.
Svårt drabbade är ca 1,4 miljoner, medan 750 000 befinner sig i
zoner med akut risk för svält. Arets regnperiod har inletts re
lativt normalt i vissa provinser, försenats i andra. Skyfallregn
skapar nu lokala översvämningar i landets sydliga delar. Skörden
kommer också att påverkas av att allt utsäde tagit slut och
måste importeras till de berBrda befolkningarna. Därför räknar
myndigheterna med att torkan kommer att få långvariga effekter
på jordbruket i åtminstone södraMo~ambique.

4. Ekologi och ekonomi i sväldrabbade områden

Hela det inre av Mo~ambique söder om Save-floden är ett torrt
landskap med sandiga jordar. Nederbörden ~igger på högst 700 mm
om året, med stor risk för torka och regnperioder som normalt
omfattar högst 3-4 månader. Livsbetingelserna skiljer sig därmed
kraftigt från de som. gäller längs kusten och utefter de stora
floderna, där särskilt Limpopo-floden normalt ger möjlig~eter

till omfattande konstbevattning.
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Regionen tycks, av de fragmentariska data som är tillgängliga,
relativt ofta drabbas av missväxt och hunger på grund av att
regnen slagit fel. I stort sett varje decennium har en tork
katastrof rapporterats, under efterkrigsperioden med viss regel
bundenhet mot slutet av varje decennium. Det betyder att befolk
ningen tvingats lära sig anpassning till torkperioder, genom att
söka sin föda i naturen eller med andra resurser byta till sig
nödvändiga produkter.

Statistik från kolonialtiden visar att ca 70% av boskapen åter
fanns söder om Save-floden. De portugisiska bönderna i Gaza hade
stora jordar, som med tillgång på brunnar och pumpar inte behövde
flytta i takt med säsongerna. För småbönderna var boskapen en
tillgång som samtidigt i viss mån konkurrerade med skiftesbruket,
och som utgjorde en buffert mot svält under torkperioderna.

Huvuddelen av befolkningen levde och lever längs kusten, i ett
smalt bälte på ömse sidor om huvudvägen från Maputo norrut. Det
tillhör de viktigaste områdena i Mo~ambique för odling av citrus
frukter, kaffe, kokos och caju, som ju inte bara är avsalugrödor
utan också i nödfall kan förtäras. En fjärdedel av marken var
under kolonialtiden avsatt för portugisiska bönder, som dock inte
lyckades få fram tillräckligt med arbetskraft för att odla mer än
en liten del därav. Men småbönderna trängdes därmed undan till
sämre jordar.

Ett skäl till arbetskraftsbristen var att en stor del av den
manliga befolkningen rekryterades för arbeten i den sydafrikanska
gruvindustrin. I Inhambane var under 1950-talet ständigt mer än
en tredjedel av alla vuxna män i Inhambane i arbete i Sydafrika.
Proportionerna var något lägre i Gaza och Maputo, som tillsammans
med Inhambane försörjde den sydafrikanska ekonomin med omkring
100 000 arbetare om året. Under 60- och 70-talen minskade rekry
teringen i Inhambane, inte minst genom att befrielsekampen i norr
tvingade fram en mildring av det koloniala förtrycket och gradvis
minskning av tvångsarbete och tvångsodling - det var inte längre
nödvändigt att ta arbete utomlands för att undkomma pålagorna
hemma.

Vid sidan av den lokala avsaluproduktionen var gruvarbetarin
komsterna en viktig del av småböndernas konsumtionsbas. I mitten
av 1960-talet utgjorde i Inhambane de repatrierade arbetarin
komsterna ett samlat belopp cirka tre gånger större än värdet av
småböndernas marknadsförda produktion. Ännu 1974 var .detdubbelt
så stort. Inkomsterna var en mycket viktig reserv mot svält och
torkperioder.

5. Självständighetens effekter

Det koloniala samhällets sammanbrott blev en delvis smärtsam
process i många delar av Mo~ambique.I Inhambane minskade arbets
tillfällena drastiskt - den sydafrikanska rekryteringen sjönkpA
ett å~ till mindre än en tredjedel av tidigare nivåer, de portu
gisiska jordbrukarna försvann utan att ha ombesörjt att driften
kunde fortsätta, och privathandelns distributionsnät upphörde att
fungera. Endast långsamt hittade den nya statsförvaltningen fram
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till alla angelägna problem och der~s lösning. Detaljhandels
kedjan återupprättades gradvis samtidigt som varumängden, både
konsumtionsvaror och jordbruksredskap, minskade. Reservdelar
saknades, och underhåll av brunnar och pumpar blev ofrånkomligen
eftersatt. De bortåt 50 kollektivbyar som kom att bildas fick
ringa materiellt eller tekniskt stöd, enskilda småbönder just
inget. '

Torkan hade redan kännbart påverkat situationen när omkring mars
1982 RNMs enheter tog sig över Save-floden norrifrån och spred
sig över Inhambane och Gaza. Flera baser upprättades i det inre
av provinserna, som fick sin försörjning direkt från Sydafrika
och varifrån smågrupper riktade sina angrepp mot befolkning,
infrastruktur och produktion. Under tiden augusti 1982 - augusti
1983 var stora delar av provinserna i praktiken avskurna från
normal kontakt med det omgivande samhället. Militärens aktioner
från augusti och framåt ledde till att många av baserna förstör
des och RNMs kontroll har därför minskat kraftigt. Ännu finns,
dock på många håll risk för överfall mot transporter eller dåligt
bevakade mindre orter. '

RNM har under tiden från 1982 åstadkommit omfattande förödelse i
Inhambane. Vid självständigheten fanns ca 400 butiker i provinsen
- idag existerar två affärer utanför, distriktens centralorter.
Praktiskt taget samtliga kollektivbyar är förstörda, boskapen är
starkt decimerad och befolkningen på flykt. En handfull bilar ska
betjäna hela den stora provinsen med dess miljon invånare. De
militära insatserna kostar mycket, inte bara i transporter oQh
drivmedel utan också i vatten ochlivsrnedel till de militära en
heterna.

översvämningskatastroferna under 1970-talet skapade tidigt en
beredskap för katastrofrnobilisering, internt i landet liksom
genom begäran om internationell hjälp. samarbetet inom SADCC 
frontstatsorganisationen - har också inrik~ats på att med Zimbabwe
som bas i en gemensam regional livsmedelsförsörjningsplan upprätta
spannmålsreserver i olika delar av landet. Men kombinationen ,av
ökandeRNM-aktiviteter, 'minskande varuutbud och brist på regn har
bidragit till att r~surserna inte räckte, när även 1982/83 års
regn uteblev.
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I december 1982, såmart de uteblivna regnen var ett faktum,
gjordes en framställling till SIDA. Den åtföljdes av en fram~

ställning om interna~ionellt katastrofbistånd i januari 1983,
baserad på en översikt över torkkatastrofen, en analys av
omedelbara behov och ~tt program för åtgärder för att på sikt
stärka den lokala ekonomin och minska sårbarheten inför kommande
klimatiskt betingade påfrestningar. Katastrofbiståndet kom där
för i~fång relativt snabht, och har vuxit till att omfatta totalt
över 230 000 ton spannmål und~r 1983. Den volymen motsvarar inte
det v~rkliga behovet, men det är tveksamt om de nationella re
surserna skulle förslagit till distribution av mer varor.

Katastrofstödet har därför också omfattat transportmedel. Under·
·året organiserades båttrafik längs kusten från Beira och Maputo,
med små specialbåtar för ilandsättning av varorna i små hamnar
längs kusten. I år har också beslut fattats om svenskt bistånd
~~ll lastbilar för transport av varor till de inre delarna av
berörda provinser - sent men utan tvekan ytterst nödvändigt även
under det kommande året. Därtill kommer bistånd för inköp av
bränsle till bilarna, och utsäde som i skrivande stund förhopp
ningsvis redan distribuerats. Officiella siffror från Moqambique
i januari 1984 visar att behovet fram till april (när årets skörd
ska bärgas) delvis kommer att kunna tillfredsställas med utlovade
167 000 ton. Även om den spannmålen kommer i tid, saknas ännu
drygt 100 000 ton för perioden till april.

I sina aktuella sammanställningar av katastrofens utveckling
och importbehov påpekar Moqambique att tusentals människor tving
ats från sina hem av RNM och nu lever utblottade i uppsamlings
läger. Det finns ett stort behov inte bara av kläder och jord
bruksredskap utan också av elementära hushållsredskap. Vid sidan
av sådana bidrag direkt till katastrofens offer påminns om vik
ten att med ett ökat varuutbud stimulera en ökad överskottspro
duktion från småbondesektorn, något som för närvarande bara kan
åstadkommas med ökat importstöd.

7. Avslutande kommentarer

Gaza- och Maputoprovinserna i södra Moqambique drabbades kring
månadsskiftet januari-februari av översvämningar som följd av
våldsamma skyfall framför allt i flodernas övre delar i Sydafrika.
Arets skördar, ännu under tillväxt, har i stor utsträckning spo
lats bort med slammassorna. Skador har åstadkommits på bosättning
och infrastruktur, vars omfattning ännu inte har kunnat mätas.
Mer regn väntas med risk för större översvämningar i Limpopo
dalen.

De omfattande regnen utgör en fortsättning på den klimatiska
obalans som råder ~ hela regionen och som för Moqambiques del
ännu tycks omintetgöra varje försök till återhämtning. Den för
stärker ytterligare den grava ekonomiska kris som sedan oktober
1983 yttrar sig bland annat i en allmän brist på drivmedel. Nya
attacker från RNM rapporteras från landets olika delar, om än
i mindre omfattning än för något halvår sedan.
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De ~örsök regimen i Mo~ambique gör för att stab~lisera ekonomin
innefattar konkreta aktioner sådana som en tvångsvis förflytt
ning av arbetslösa från städerha till de nordliga provinserna,
där mark finns och arbetskraft behövs. De innefattar också en
mer djupgående omläggning av den statliga politiken på jord
brukets område, i fråga om priser och löner, och i statens egna
metoder och mandat i förhållande till den privata sektorn. ökad
decentralisering, inriktning på små projekt med utnyttnande av
lokala material och resurser, stimulans både åt familjeproduk
tionen och åt den privata sektorn i allmänhet - dessa och lik
nande åtgärder beslöts vid Frelimo-partiets stora kongress i
april förra året.

Idag förs också direkta förhandlingar med Sydafrika, förhand~
lingar som hade varit otänkbara för några år sedan men som idag
pressats fram av den ekonomiska och politiska krisen i.hela
södra Afrikaregionen. Det verkar uppenbart att inte bara kata
strofstöd utan i stort sett allt bistånd till Mo~ambique som
bäst kan fylla en uppehållande funktion, så länge den sydafri
kanska destabiliseringsverksamheten mot frontstaterna fortsätter.
Biståndet måste därför betraktas och planeras som en del av den
samlade utrikespolitiken mot södra Afrika,och dess värde på
sikt skall mätas i förhållande till de åtgärder som bidrar .till
att den politiska situationen i Sydafrika förändras.
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Unlversltetet l Bergen

Selv om jeg i dettei:m+egg~t sk~l ta for meq et område
som er s~rlig utsatt både politisk og klimatisk, lameg si med
en gang at jeg kommer ikketil åberette tragisketrekk'av kata
strofe og menneskelig nq}dsom vijevnlig får rapportert i fra
Sahel-området·. Når,edet likeveI er ve'rdt å se på tilfellet
Botswana" så er grunnen ikke bare den at sentral-platået i det
sq}rlige Afrika med'Kalahari,i midten, er et av de nedbq}rsfattigste
i Afrika, tidvis,hjemsq}kt av.utpregete tq}rkeperioder. Det, er
også fordi fu~n ,i dette landet -på enganske eksplisittmåte -~
kan se hvordan et'uheld,ig samspill meLl.om post-koloniale ut
viklingsprosesser og et tnarginaltnaturmiljq} bringer store
deler aven befolkning i en risikosituasjon - dvs. i en situa
sjon av sårbarhet overfor nedbq}rsfluktuasjoner, endringer i de
moderne \l5konomiske sektorer, Og hvåvi kunnekalle politisk
turbulens. Hva jeg s~rlig \l5nsker å få frern er at mens nedbq}rs~

fluktuasjonene er sykliske, er de sosio-q}konomiske prosessene
fremadskridende på en slik måte at landsbygdbefolkningens sår
barhet med hensyn tilseJ,vforsynihgsproduksjoh er q}kende. I
den grad det ikke kömpenseres for denne sårbarhet ved \l5konomisk
utvikling i andt~ sektorer eller ved at livsmiddelsfordelingen:
til t'attigfolk t.r appe s t±lstrekkelig opp til å holde 'befolkningen
over sultegrensen, så ligger det her an til hva vi kunne kalle
~krypende katastrofe'. '

La meg helt kort si noen ord om land:og fölk.Botswana har på
tross av sin st\l5rrelse med Frankrike ikke mer enn knapt en
million innbyggere. Disse er for en stor del lokalisert i de
\l5stlige områder hvor jordsmonnet gjennomgående er bedre enn i
det såkalte Kalahari sand veld, og hvor den gjennonsnittlige
årsnedb\l5ren ligger på rundt 500 mm, mens den går ned mot 250
300 mm i de vestlige egner. I de \l5stlige områder finner vi
storparten av Tswana'ene som trad,isjanelt er organisert i
mektige sentraliserte starnrner, mens de etniske minoritetsgrupper
som Bakgala~adi, og San-folk er, ,over de. siste århundrene, blitt
fortrengt."t'il 'de' vestl'.liie orritådene'.Tswanaene' il' subsistens -,
har tradisjonelt v~rt basert i hovedsak på pastoralisme og i
\l5kende grad på plq}yejordbruk, et jordbruk sansåledes vanskelig
kan tenkes uten tilgang på trekk-kraft. Således er minimums-l)
basis for en agro-pastoral selvbergningsenhet en 10-15 kveg.
Noe forenklet kan vi si at de vestlige områder har jakt- og
sankertilpasningen dorninert, men betydelige grupper av ikke
Sanfolk har - s~rlig i l\l5pet av de siste par hundre år - kommet
til som pastoralister.
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.R~.infaH .patte~s

.In the elirnatic region to whichEastern Botswana betongs, the common
. rainfallpattern isJ() y,~arsof below-average'rainfall.followed by 10 years
. '. ofabove-averagerainfallcDrought years may occur in the periods that

have belew-averåge rainfall. The 1980's are expected to-be a dry decade,
. 'TheIigure,shows" smoothed regional summer rainfall-series for'
1910.:.67 (shaded) .andthe fitted curveextrapolated to 1977 .(solid line).

. 'Theeompariscn betweenpredicted and observedrainfall for the period
'. 1968~77' is showu;Below, estimates of the 1978-2000 ramfall changes
.basedonboth 191a-6T(thin line) and 1910-77 (heavy line) data are shown.
Theexpecteddry period of the 1980's is clearly evident. .
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.Source: P:o. Tyson.' Southern Africanrainfall: Past, present and future. In Symposium
on Drought in Botswana. Worcester, Mass.: Clark University Press, 1979. .
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Mye tyder på at nedbq)rsfluktuasjonene er sykliske slik at ut
pregete t~rkeperioder oppstår med ca. 20-25 års intervaller
(se figur). Således var det en betydelig t~rke på siste del
av 1930-tallet. Den siste virkelige alvorlige t~rkekatastrofe

fant sted på f~rste del av 60-tallet med en kulminasjon rundt
1965-66, dvs. på samme tid som republikken Botswana avl~ste det
britiske protektoratet Bechuanaland. La meg her bare kort
nevne at ved denne t~rken ble nasjonalbuskapen reg) ert fra om
lag 1.4 mill. til 900.000 kveg - altså rundt35%. ~

Når Bbtswana skulle utvikles fra 1965 og utover,
satt man altså på den ene side med en alvorlig t~rkekatastrofe

friskt i minnet. på den annen side hadde en betydelig del av
befolkningen mistet mye eller alt hva de hadde av husdyr.

på denne bakgrunn er hva som er skjedd av såkalt
utvikling etter frigi~ringen i Botswana ganske l~rerikt. Når
jeg nå kort skal skissere noen hovedtrekk ved hva som er skjedd,
står jeg naturligvis i en viss fare for å fortegne denne ut
viklingen. For hva jeg her må begrense meg til er å gi et inn
trykk av noen prosesser som, etter min mening, progressivt
bidrar til å bringe en stadig st~rre del av befolkningen i en
sårbarhetssituasjon.

Fq;r jeg peker på hva jeg mener er viktig, kan det
v~re nyttig å minne om noen tilsynelatende paradoksale tallfest
bare trekk ved utviklingen i Botswana. på den ene side har landet
i l~pet av tiden etter frigjq;ringen skiftet fra å v~re rangert
blant de 25 fattigs te land iverden til å bli blant de mest vel
stående i Afrika, slik dette kommer til uttrykk i tall som brutto
nasjonalprodukt, og ikke minst i oppsparte valutareserver.
Dette henger s~rlig sammen med fremveksten aven betydelig dia
mant-industri og en voldsom kommersialisering av kveg-produksjonen,
basert på eksport til oversj~iske markeder. (Colclough and
McCarthy 1980, Harvey (ed.) 1981, Hartland-Thunberg 1978, Isaksen
1981) Det kan også legges til at statsfinansene i betydeliq
grad er båret oppe aven stor interesse for Botswana blant
ulike bistandsorganisasjoner; - til tider h~r disse så og si
stått i k~ for å g1 sine bidrag til utviklingen.

på den annen side viste den Landsomfac t.ende "Rural
Income Distribution Survey" som ble gjennomf~rt i 1974, altså
8-9 år etter frigj0ringen, at3?mlag halvparten av befolkning~n

falt under fattigdomsgrensen. Videre indikerte den at etter
åtte år med gunstige klimatiske forhold hadde en vesentlig del
av landsbygdfamiliene fortsatt ingen kveg og dermed ikke selv
direkte tilgang på trekkdyr, hvilket er helt avgj~rende for å
få noe ut av jordbruket. (Gulbrandsen 1980) Rva det statistiske
materialet imidlertid også viser er at en liten elite har bygget
opp enorme buskaper på hundretalls, - ja, tusentalls av dyr.
Det blir gjernesagt at mens denne lille eliten på rundt 5% av
befolkningen eier omlag halvparten av nasjonalbuskapen, er det
bortimot 50% av befolkningen som ikke har kveg i det hele tatt.
Dette var altså situasjonen ti år etter frigj~ringen - etter
år med gunstige nedb~rstorhold og en voldsom vekst i stats
finansene. Og den går sammen med et annet prominent uttrykk
for utviklingen i perioden: fra et utgangspunkt med en nasjonal
buskap på mindre enn en m~llion kveg, var tallet i 1975-76
omlag tre millioner. (Colclough and McCarty 1980)
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En av de viktigste f~lgene av denne utviklingen har, s~rlig i
de ~stlige områdene, v~rt en voldsom vekst i presset på beitene.
(Gulbrandsen 1980:n6) Til en viss grad har konsekvensene av
dette, i form averosjon etc., blitt noe modifisert ved at det
inntil for et par år. siden har v~rt gjennomgående meget gunstige
ned~rsforhold, og ved at de st~rre kvegeierne ekspanderer
vestover. (Op.cit.) Problemet er nå for det f~rste at beitene
i ~st settes på en alvorlig pr~ve ettersom landet åpenbart er
på full vei inn i en t~rkeperiode - noe som i seg selv reduserer
~re-evnen. Det annet er at den pastorale ekspansjonen vestover
har gått så vidt langt at til tross for de enorme arealene det
er tale om, er grensen i ferd med å bli nådd. Ettensom de fleste
store kvegeierne også beholder fotfeste i ~st, og siden stadig
flere kan flytte ut til de vestlige områdene, er det grunn til
å vente en ytterligere vekst i kvegbestanden her.

Det ~kende presset på landressursene i de sterkest
befolkete områder påskyndes aven betydelig vekst i den kommer
sielle delen av åkerbruket. Riktignok er antallet kommersielle
åkerbrukere ikke s~rlig stort - simpelthen fordi sv~rt få har
et ~konomisk grunnlag for å gj~re de n~dvendige investeringer.
Men de bidrar i betydelig grad til hva jeg vil kalle den fremad
skridende ~kologiske marginalisering av storparten av lands
bygdbefolkningen ved at:

l) de, ved hjelp aven eller flere tlaktorer, har
muligheten til å gj~re store innhugg i land
arealene. For det f~rste betyr dette at beite
landet i ~st innsnevres tilsvarende med ytter
ligere forsterkning av presset på beitene som
f~lge. For det andre er konsekvensen at tettheten
av dyrket land i jordbruksområdene forverrer til
pasningsbetingelsene til småbrukerne. Disse er
avhengige av beiteland rundt åkerlappene sine for
trekkdyrene. Videre, ettersom det er viktig for
fattige hushold å kunne samarbeide innenfor rammene
aven storfamilie, er det avgj~rende at tettheten
av dyrket mark ikke er st~rre enn at s~nner har
mulighet for å etablere seg n~r farnilie og br~dre.

Endelig har kommersialiseringen bidratt til at folk
i stadig mindre utstrekning er villige til å låne
bort eller gi fra seg land som de ikke bruker, slik
det tradisjonelle almenningsprinsippet tilsa.
(Gulbrandsen 1983 a)

2) Det andre hovedpunkt knytter seg til den form for
~konomisk enterprise som traktor-jordbruket repre
senterer. på den ene siden gir denne type virksom
het et overskudd som f~r eller senere investeres
i kveg, og som således utgj~r en ytterligere press
faktor på beitene. på den annen side er traktor
jordbruket sv~rt kapitalintensivt og gir derfor få
arbeidsplasser.

Det b~r riktignok påpekes at de ~konomiske vekst
muligheter i åker-brukssektoren ikke på langt n~r er hva som
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er tilfellet i den pastor~le sektor. Blant annet er det slik at et
~kende kostnad~nivå, som f~lg8 av den alminnelige inflasjons
vekst, har bidratt i scer~ ig grad til å begrense mulighetene
for den relativt lille k .tegori av middelstore åkerbrukere.
Men dersom den ~konomi3k ~ attraktivitet bare tilncermelsesvis
hadde vcert hva den er ~ .ien pastorale sektor, er det svcert
sannsynlig at det hadde vcert lite igjen av beitene i de ~stlige

omr ådene overhodet.
Men, altså, til tross for en sterk vekst i den

pastorale sektor og en ~kning i det samlete produksjonsvolum
i åkerbruket, kommer en stadig mindre andel av denne verdi
skapningen de tusener av småfolk til gode. Snarere tvert imot,
den pågående utvikling innebcerer at flere og flere kommer i et
stadig mer marginait forhold til fellesskapets landressurser.

Jeg understreket at den tildels voldsomme kapital
veksten som finner sted i landbruket, og som stimuleres av
selektive effekter av landsbygdutviklingsprogrammer, i ube
tydelig grad bidrar til sysselsettingen på landsbygda. Dette
har sitt motstykke i sektorene utenfor"landbruket: For et
viktig aspekt ved den sosio-~konomiskemarginaliseringen er at
den lokale kapitalvekst i det helt vesentlige forblir innenfor
den pastorale sektor. Dette er i hovedsak en konsekvens av den
enorme profitabilitet i den pastorale sektor, som blir for
sterket av l) de botswanske sekundce~og terticer-sektorenes
integrasjon i den s~r-afrikanske~konomi som stort sette betyr ,
gitt den s~r-afrikanske ~konomi's komparative fordeler, at det
er vanskelig å oppnå tilncermelsesvis samme avkastning; 2) det
botswanske skattesystemet, som i prinsippet er regr-essivt og gir
derfor betydelige for:deler til!de store kvegeierne. (Colclough
and McCarthy 1980:201)

Konsekvensen av denne fremadskridende ~kningen i fattigfolk på
landsbygda, som i flere hen seender skvises enn hjelpes av den
samlete ~konomiske"fr6mgang i landet, er at st~rsteparten av
landsbygd-befolkningen ikke kan basere seg på å livncere seg
utelukkende av produktiv virksomhet på landsbygda; om det nå
er på eget småbruk eller det er som sysselsatt lokalt. En
vesent=_ig andel av Botswana I s befolkning er derfor i Lepet, av
dette århundre bragt i en kritisk avhengighet av kontantinn
tekter utenfor sitt lokale område. Med den ~kende konkurransen
om landressurser, noe som bidrar til lavere produktivitet på
de små brukene, er også denne avhengigheten fremadskridende.

Over de siste decennier har avhengigheten av kontant
inntekt funnet sitt scerlige uttrykk i det faktum at storparten
av den mannlige befolkningen mellom ca. 20 og 40 år har furnert
de s~r-afrikanske gruveselskapene med billig arbeidskraft.
(Wilson 1972)

Bttersom kontantinntektsmulighetene for syssel
setting i en meget sakte voksen~e botswansk sekundcer- og terticer
ncering vedblir å vcere sv~rt begrenset for scerlig folk uten noen
kvalifikasjoner, kan landbygdbefolkningens risikofylte situasjon
kanskje best finne sitt uttrykk i f~lgende forhold: på den ene
siden står de svcert begrensete ressursene 4?ver småbruksenhet
er i besittelse av, dvs. noen få husdyr, mest utsatt til
innenfor rammene av det ~kolögiske ressursgrunnlag fordi de er
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lokalisert i de mest pressete områdene. Disse enhetene er der
for mest sårbare overfor \ZSkologiske-klimatiske svingninger.
på den annen side står de i avhengighet til en meget begrenset
sektor av den internasjonale \ZSkonorni: gull- og til en viss grad
diamantproduksjon. Nettopp de siste års utvikling har vist at
prissvingningene på dette markedet rammer ganske direkte fattig
folks levevilkår på landsbygda i Botswana. F\ZSr jeg går noe mer
inngående inn på hvordan den generelle marginaliseringen i kombi
nasjon med den spesielie sårbarhet som jeg nå har pekt på,bringer
folk i n\ZSdssituasjoner, skal jeg understreke de prinsipielle
prosesser som svingninger i nevnte klimatiske markedsmessige
forhold.avstedkommer.

For de f\ZSrste er det ikke bare slk at småbrukerne
generelt sett er mest utsatt for effekten av klimatiske svingninger.
Siden de i utgangspunktet har få dyr og siden de vanskelig kan
spre sin kapital over et st\ZSrre område for åredusere risiko,
er sjansene mye st\ZSrre for at de mister hva de har. Videre,
i den grad de tvinges til å selge dyr pga. feilslåtte avlinger,'
viI de ofte måtte prioritere salg av avisdyr, og dermed den repro
duktive delen av buskapen, ettersom de er avhengige av oksenes
trekk-kraft for neste jordbrukssesong. Når i tillegg prisen på
avls-kviger stiger etter en t\ZSrke som f~lge av betydelig vekst
i behovet for å gjenreise buskapene, sier det seg selv at vi her
har å gj\ZSre med en generell mekanisme hvorved marginale bruks
enheter skvises ut av den pastorale sektor. (Se Sandford 1977,
Vierich andSheppard 1980)

For det andre hevdes det of te at arbeidsvandringene
bidrar til å undergrave utviklingen av selvforsyningsjordbruket.
Dette kan det nok v~re noe i, men det paradoksale i situasjonen
er at sv~rt få familier ville hatt tilstrekkelig trekk-kraft
om det ikke hadde v~rt for de få dyrene som arbeidsvandrerne
kj\ZSper opp for, på sikt, å etablere et grunnlag for sitt eget
småbruk når dei slutten av tredveårene ikke lenger har krefter
til å dra på arbeidsvandring. F\ZSlgelig er småbrukerne i Botswana
ikke bare avhengige av kontant-inntekter gjennom arbeidsvandringer
for å sikre grunnlaget for det livsn\ZSdvendige konsum, men de .
er også aVhengige av denne kilden for overhodet å operere innen
for jordbruket. Av dette f\ZSlger at når det fra s\ZSr-afrikansk
side i slutten av sytti-årene ble gått til det skritt åredusere
den årlige rekrutteringen av Batswana fra mellom 40-60 tusen
mann, til ikke merenn 20 tusen mann, så måtte det n\ZSdvendigvis
få konsekvenser. Og konsekvensene er i ferd med å bli ytter
ligere forsterksr ettersom området nå er inne i en fase med
lav årsnedb\ZSr.

La oss så se litt n~rmere på hvilke lokale mekanismer som bidrar
til å bringe spesieile kategorier av befolkningen i en n\ZSds-
si tuasjon: Den mest åpenbare , men kanskje allikevel den minst
påaktede utvikling,finner sted i kj\ZSlvannet av den pastorale
ekspansjon v~stover i Kalahari. Som jeg har nevnt, finner vi
her etniske minoritetsgrupper som er s~rlig sårbare. Dette er
ikke bare fordi de befinner seg i en av jordens t\ZSrreste områder
hvor mennesker på permanent vis kan finne en tilpasning til
naturmilj\ZSet. Saken er dessuten at de, som hovedsakelige jegere
og sankere; i ytterst begrenset grad har mulighet til å samle
opp ressurser som kan b~re dem over s~rlig kritiske klimatiske
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faser. Sikkerhet mot fluktuasjoner i naturgrunnlaget langs
tidsak~en~kaffer slike folk seg ved en romLig fleksibilitet.
Det viI si at tildels komplekse avtalesysterner mellom ulike
små LokaLqrupper ier u t.vd.kLe t; for gjensidig utveksling av
rettigheter tilvannkilder i henhold til de, betydelige lokale
svingninger i årinedb~r. (Se Lee 1979, Silberbauer 1981)

, Som det vel ~ar gått frem av hva jeg allerede har
sagt" er, grurinlaget for .denne romlige fleksibili te ten over ganske
kort tid - bare 10-20 år - i ferd med å bli ~delagt av hva vi
kunne kalie den ekspander~nde pastorale 'frontier'. Med iw~le
menteringen av the National Policy of Tribal Grazing Lands
har dennedestnik'sjonsprosessen blitt satt i, system med etablering
av inngjerdete ransjer som rett og slett betinger atdisse i
utgarigspunktet mest marginale folkegrupper flyttes ogl:lokaliseres
Lnnen fo r rammene ,avet meget begrenset territorium. Ri.kt.Lqriok
er det e t.ab'l.er t, et oppiegg for såkal t "remo t.e :area, dwellers'
development I, men hva myndighetene her bidrar med er i beste
fall infra-struktur i form av helse- ogskolebygg til erstatning
for selve ervervsgrunnlaget. (Childers 1981 and Hitchcock 1980)
Resultatet har ikke La t t. ventepå seg; over de siste ti-år har
stadig ~kende grupper av marginaliserte San-folk: ""', eller Bushmen
- blitt drenert ut av sitt tradisjonellenaturmilj~og lokalisert
rundt de såkalte 'freehold,farms' .:L det vestlige Botswana hvor
de lever under tildels ytterstvanskelige forhold.

Flyttervi oss så til de,~stlige områdene, virker nok de proses
sene som bringer folk i en s~rlig risikosituasjon,saktere. Det
har sammenheng med'at folk her tross alt har i det minste en
liten dyrekapital som de kan t~re på ~n viss tid. Dernest er
en viss ~konomisk st~tte fra familiemedlemmer som har kontant
inntektsarbeid,bedre. For selvom det er en betydelig ned
trapping i antalletarbeidsvandrere, så tar det en viss tid f~r

et s~rlig,stort antall familier ikke i det minste har en s~nn

som kånutnytte denne kilden til å sikreet eksiptens-minimum.
Likevel,s~rligved mitt siste feltarbeid rundt årsskiftet 1982/
83, var det ikke vanskelig å få ~ye på tilfeller av familier
i en ytterst prek~r situasjon som var frembrakt av de overordnede
trender SOm jeg her peker på. For å forklare disse tilfellene
er jeg n~dt til å si noe ganske kort om ekteskapsm~nstre og
f ami.Li.e-re t.ab.Ier Lnq . .Baken er at en betydelig del, kanskje de
fleste, barn i Botswanaf~desog endog vokser opp f~r moren
gifter, seg ,og flytter sammen med en mann somfor~vrig ikke n~d

vendigvis er alle hennes barns far. Hun blir således boende
sammen med sine barn - hos sine egne foreldre - en god del år.
I denne perioden er s~rlig hennes ugiftebr~dre snarere enn
barnas far, viktige ~kon()miske sf~ttespillere. Dette m~nsteret

med utsatt familieetablering fungerer stort sett så lenge menn
beveger seg frem og t~ilbake mellom landsbyen og de s~r-afrikanske

gruver. (Gulbrandsen 1983b) Men når nå den muligheten begrenses,
skjer f~lgeride: Nettopp fordi de aller flestefainilier er
marginalisertmedhensyh til å utnytte de lokale landressurser,
viI en ung mann som ikke oppnår arbeidskbntrakt med et s~r

afrikansk gruveselskap vanskelig kunne etablere, seg på landsbygda.
I beste fall v i L faren selv ha ,.tilstrekkelig t.rekk -dyr til å
holde det gående. Me~ uansettt viser det seg at s~nnen fore
trekker ådra avstedfor å fors~kelykken i det urbane Botswana
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snarere enn å fortsette som gårdsgutt på sin fars småbruk. F~lgen

er ikke bare at en viktig kilde til arbeidskraft - som arbeids
vandrende s~nner bidrar med i våronna da de vanligvis er
hjemme fra ~r-Afrika - forsvinner. Også en avgj~rende kontant
inntektskilde t~rker inne For forholdet er, av forsjellige
grunner som jeg ikke rekker å komme inn på her, at denne form
for migrasjon betyr en langt svakere kontakt med familien i
landsbyen. Dette har i sin tur konsekvenser for alle de ugifte
m~drenes situasjon hvis kildetil livsn~dvendigheter reQuseres
ettersom br~drenes bidrag trappes ned. Men f~rst og fremst
rammer denne utviklingen de gamle og, i s~rlig grad, barna.
For i mange tilfeller reagerer de unge kvinnene på denne situa
sjonen ved selv å pr~ve lykken i byene, mens de etterlater sine
barn hos foreldrene. De hvite ekspertene har således befordret
en betydelig inntektskilde ved å rekruttere hushjelper. Men,
ettersom denne muligheten ikke kan dekke det stigende behovet,
har den vestlige form for prostitusjon - som praktisk talt var
ukjent i Botswana for inntil et par decennier siden - hatt en
betydelig vekst.

Tendensen er nå at tilbake på landsbygda sitter eldre
og barnhvis fremadskridende n~dssituasjon jeg fant klart
uttrykt i den ~kende avhengighet, sammenliknet med for 5-6 år
siden, av matvareutdeling gjenhom det lokale helsevesenet og
det faktum at en stor andel av folkeskolens elever kom til skolen
på tom mave. Skolemåltidet, som kostes av myndighetene, var
det eneste mange av dem fikk overholdet. Jeg har ikke systematiske
data når det gjelder ern~ringssituasjonen. Men lokalt helse
personell som jeg kom i kontakt med klaget minst like mye over
betydelige feilern~ringsproblemer blant små barn i 1983 som de
gjorde under feltarbeidet i 1976-77.

Som innvending mot den skissen av situasjonen som jeg(nå har
presentert, viI nok kanskje de som kjenner litt til utviklingen
i Botswana hevde at for det fli?Srste har det funnet sted en be
tydelig materiell utvikling i landet, for eksempel manifestert
i form av offentlig infrastruktur som skole-/helsebygg og veier
samt konsumvannposter. For det annet har store forskjeller på
fattig og rik alltid v~rt et fremtredende trekk ved det tradi
sjonelle Tswana-samfunn.

La meg ta det siste fli?Srst: Saken er i korthet den
at de sosio-~konomiske og ~kologiske sammenhenger som fattig/rik
relasjonene inngår i er gan ske andre i dag enn hva de var for
bare et par decennier siden:

l) Den pastorale produksjon er brakt i kontakt med et
uhyre profitabelt marked som gir de store kveg
eierne enorme vekstmuligheter, mens den lille har
alvorlige problemer med å kj~pe seg inn eller styrke
sin posisjon i kvegsektoren ved hjelp av hvahan
måtte tjene på annet hold fordi den lokale pris på
avlsdyr har ~kt i takt med hva det store halv
statlige slakteriet betaler. Således har også

.bytteforholdet mellom kveg og jordbruksproduktr1blitt forrykket betydelig til fordel for kveg.

2) Som antydet har de statlige og uhjelpsmessige bidrag
til landsbygdutviklingen i vesentlig grad v~rt på
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infrastruktursiden. I den grad landbruket har vCErt
st~ttet, har st~tteordningene stort sett favorisert
de som har et visst kapitalnivåi utgangspunktet,
og da sCErlig de store kvegeierne. Med dette sier
jeg at i liten grad har landbygdutviklingsprogrammene
tatt konsekvensen av den betydelige fattiggj~ringen

som skjedde ved t~rkekatastrofen på sekstitallet.
Dette kommer i sCErlig grad til uttrykk ved den stor
stilte Tribal Grazing Land Policy som vel er en av
de mest omfattende oppIegg tillandreform som har
sett dagens lys i Afrika det siste ti-året. Jeg
rekker dessverre< ikke her å si annet om den enn
at snarere enn å virke som et instrument for å bringe
presset på beitene under kontroll har den satt i
system den enorme veks ten i den kommersielle delen
av den pastorale sektor med altså et voldsomt press
på landressursene og marginalisering av de store
flertall av landsbygdbefolkningen til f~lge. Den
delen av policy'en som skullearikre beitekontroll,
er i det vesentlige ignorert.

3) Blant annet disse stimulansfaktorene har altså bidratt
til en enorm vekst i det samlete presset på land
ressurser, hvorved en helt ny situasjon er oppstått:
de rikes vekst f~rer til en progressiv ~kologisk

marginalisering av små enheter, hvis produktivitet
reduseres og sårbarhet derved ~kes. Ja, hvis mulig
heter for etablering begrenses mer og mer.

4) Denne polariseringen ble tradisjonelt modifisert
av stammebaserte redistribusjonsmekanismer som var
sCErlig virksomme i t~rke og andre kriseartede perioder.
Disse mekanismene undermineres i kj~lvannet av den
generelle sosio~politiske transformasjon, og den
blir ikke engang kbmpensert ved at kapitalakkumula
sjonen i de få store enheter skaper grunnlag for en
slik p~oduktiv virksomhet som gir folk sysselse9ring
ettersom de marginaliser~s imnenfor landbruket.

Det bildet jeg nå har tegnet gir imidlertid et ufullstendig inn
trykk av situasjonen dersom det virker som om den helt store
katastrofen er ganske forestående. Det kritiske i situasjonen
er at en stadig voksende andel av befolkningen, sCErlig margina
liserte etniske minoriteter og barn og eldre folk, bringes på
sultegrensen. Men de viI stort sett ikke falle vesentlig under
denne grensen f~rst og fremst av to grunner.

l) SCErlig takket VCEre NORAD og SIDA er det bygget opp
en infrastruktur av konsumvannkilder, skoler, helse
stasjoner og landsbygdveier som tilsammen utgj~r

et ganske effektivt distribusjonsnett for mat-varer.

2) Det har iallefall hittil vist seg enkelt for Botswana
å skaffe tilveie hva man måtte ~nske å fordele til
fattig folk på denne måten. I bakhånden har landet
betydelige valuta-reserver,og så lenge det ikke skjer
noe drastisk med den politiske situasjonen i regionen,
har de gan ske ubegrenset mulighet for import av
mai s ove: grensen fra Sqjr-Afrika.
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Og dermed kan nok den generelle ~kologiske og sosio-~konomiske

marginaliseringen av landsbygdbefolkningen skje i ly av at folks
mest elementcere livsn~dvendigheter er sikret, og ved at det
politiske lederskap, som i det vesentlige faller sammen med den
kvegeiende elite, er befordret tilstrekklig legitimt ved opp
bygging av offentlige tjenester, scerlig i skole- og helsesektoren.
Det som derfor en del av den reflekterte delen av eliten mest
av alt synes å frykte på sikt er, fra deres synspunkt sett, en
politisk katastrofe. Hvorvidt og eventuelt hvor hurtig det vil
inntreffe er avhengig av hvor fort marginaliseringen i land
bruket går og i hvilken grad dette kompenseres med arbeids
plasser i andre sektorer. Paradosalt nok ligger på mange måter
n~kkelen her i hvor godt det går med den s~r-afrikanske gruve
industri.

La meg til slutt si at det kan nok oppstå helt akutte
krise-situasjoner av ganske lokal og temporcer karakter, scerlig
i perifere områder hvor det kan bli et behov for at n~dhjelps~

organisasjonene kommer raskt inn. Det er mye som tyder på at
den ncervcerende t~rke-periode innebcerer at n~dhjelpsorganisa

sjonene nå b~r ~ke sin Sensivitet overfor situasjonen blant folk
i nettopp disse områdene fordi de ofte faller utenfor det nett
verk av 'ordincer' matvaredistribusjon som i det vesentlige er
begrenset til steder hvor offentlige institusjoner er bygget ut.

Hva som imidlertid er minst like viktig er at bi
standsorganisasjonene går mer direkte inn for å bygge opp de
produktive forutsetninger blant småbrukerne med sikte på grad
vis å sikre den store majoriteten av landsbygdbefolkningens
selvbergningsevne. Dette er ingen lett oppgave, og den vil blant
annet innebcere hva bistandsorganisasjonene synes å vcere så altfor
redde for: nemlig å gå inn med direkte subsidiering for å gi
småbrukerne den n~dvendige startkapital. Bortsett fra dette er
det bare en reell begrensning på en slik utviklingsstrategi, og
det er småfolks marginaliserte posisjon hva angår tilgang på
landressurser forsårsaket av den hurtig ekspanderende agro
pastoral eli te. Denne begrensningen er ennå ikke absolutt, men
det haster å bibringe de tusener av småbrukerne et kapital
grunnlag 'som kan muliggj~re en produktivitetsvekst.

Jeg vil konkludere dette innlegget med å understreke at det
således ligger an til en arbeidsdeling mellom katastrofe/
n~dhjelpsorganisasjoneneog bistandsorganisasjonene, - en arbeids
delingsom jeg tror har gyldighet også utover Botswana. De
f~rstnevnte organisasjonenes fortrinn er at de i utgangspunktet
har en spesiell sensivitet overfor folk som er i prekcer situasjon,
og at de har en scerlig motivasjon når det gjelder å finne spe
sifikke, lokalel~sninger for å bringe n~dstilte kategori av
folk "på trygg grunn". Begrensningene ved disse organisasjonene
ser jeg f~rst og fremst når situasjonen påkaller l) mangfoldige
tiltak og 2) stor risikovillighet med hensyn til å oppnå snarlige
og synlige resultater av de midlene som settes inn. Problemet
er at det of te er vanskeligst og dyrest å hjelpe de fattigste
til å få et varig ressursgrunnlag for selvberging. For saken
er at de marginaliseringsprosesser som f~rer folk i en sårbar
hetssituasjon, kan ofte ikke bringes under skikkelig kontroll
med mindre situasjonen angripes på bred front og ved hjelp av
direkte subsidiering av de enkelte hushold. Om noen i det hele
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tatt har den n~dvendige kapasitet for å utvikle og gjennomf~re

slike integrerte landsbygdoppiegg som det således er tale om,
så må det v~re de ordin~re bistandsorganisasjonene. Hva angår
risiko-villighet er det videre rimelig å anta at disse organisa
sjonene tross alt er mindre avhengig av Löpende legitimering'
vis-a-vis hjemmeopinionen. Men også disse organisasjonene må
i vesentlig grad omstille seg fra den vekt som hittil har v~rt

lagt på fysiske infrastruktur-utbygging, til prosjekter som
n~dvendigvis, på en ikke strengt tidsavgrenset basis, fordrer
et komplisert samvirke melIom prosjektorganisasjon og den lokale
befolkning.

NOTER

l) Tradisjonelt pl~yejordbruk har en avkastning som er noe
av det laveste iverden, gjennomsnittlig ca. 300 kg/Ha.

2) Utoversin vektlegging på det enorme tapet av produktive
ressurse:t, har A.C. Cambeli i en artikkel om t~rken i,
19~0-årene bare den marknad til t~rkens konsekvenser for
folks livsbetingelser at: "A United Nation nutrition
expert" touring the north in September and October 1964,
painted a more positive picture than might have been
expected: most:people had an average consumption of 170
grams of meal and some protein." (Campeli 1970:105)
Angivelig var det bare i en ganske kort periode,i 1965-66
da t~rken gikk inn i sin siste og alvorligste fase, at
n~dssituasjonen var så åpenbar at omfattende matvare
distribusjon ble satt i gang.' på grunn av de vanskelige
kommunikasjonsforhold og den for~vrig svakt utbyggede
offentlige infra-struktur, nådde imidlertid denne hjelpen
Ii te utover de ~stlige omr åderie',

3) Dette er kanskje den mest inngående levekårsunders~kelsen

som hittil er gjennomf~rt på nasjonal basis i et afrikansk
land. (Se Government of Botswana 1976)

4) Som f~lge av den betydelige ekn Lnqen av qr uve Lonndnqer på
,midten av 1970..;tallet, har en rekke småbrukshusholds trekk
kraftproblem, i det minste delvis, bl,itt avhjulpetved at
s~nner har fått et bedre ~konomisk grunnlag for å kj~pe

'kveg..(Gulbrähdsen 1980)

5) Det rapporteres jevnlig om feilslåtte avlinger, s~rlig i
den s~r-~stlige delen av landet, og om en fremmadsk,ridende
kvegd~de1ighet. (Daily News 7/2-84)Situasjonen avhje1pes
ved en omfattende matvaredistribusjon gjennom he1sestasjoner
og skoler. Dette arbeidet er i ferd med å bli styrket ved
en statlig 'National Food Strategy'. (Daily News 15/2-84)
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6) . Se Policy-dokumentet som er tilgj engelig i Min. of
Agriculture 1976.

7) Mens bytteforholdet var ca. 2 sekker sorghum for l kalv
i seksti-årene, hadde det i 1976/77 ~kt til 10:1.

8) Mens retningslinjene klart understreker at feilesbeitene
skal sikres f~r noe·land tas ut for bygsling til individuelle
kvegeiere, har ransjer blitt lagt ut mens kvegpopulasjonen
i de gjenv~rende fellesbeitene fortsetter å ~ke langt
over beitenes b~re-evne (kfr. Gulbrandsen 1980:201 ff.).

9) Det er naturligvis på sin plass å påpeke i denne sammen
heng at "utviklingen" ikke bare har ~delagt tradisjonelle
redistribusjonsmekanismer: langt på ve~ har nye mekanismer
kommet til erstatning for de gamle (Se Sandford 1979: .
279-80). Poenget er· imidlertidfor det f~rste at disse nye
n~dhjelpsordninger ikke gripertilkjernen av problemet:
den pågående ~kologiske marginalisering. Snarere tvert
imot: i og med at den aktuelle matvareutdeling ikke er
spesielt rettet imot de som er uten noen selvbergnings
kapasi tet, reduserer den behovet for å ~re på dyrekapitalen
også blant mer velstående folk. For det andre minner jeg
om at den pastorale ekspansjonen vestover ~delegger sikrings
ordningene mot ned~rssvikt blant de mest marginale jeger-
og sankerfolkene, folk som for~vrig stort sett er lokalisert
utenfor de "moderne" institusjonene for matvaredistribusjon.
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