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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning 

(2015/2277(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Förenta nationernas toppmöte om hållbar utveckling och det 

slutdokument som antogs av generalförsamlingen den 25 september 2015, Förändra vår 

värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, och särskilt mål 2 i målen för hållbar 

utveckling som anges i slutdokumentet, nämligen att avskaffa hunger, uppnå tryggad 

livsmedels- och näringsförsörjning samt främja ett hållbart jordbruk,1 

 – med beaktande av Parisavtalet mellan parterna i Förenta nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar, antaget den 12 december 2015,2 

– med beaktande av det övergripande programmet för Afrikas jordbruksutveckling 

(CAADP), som antogs av Afrikanska unionen (AU) 2002,3 

– med beaktande av toppmötet för AU:s statschefer som anordnades i Maputo 

(Moçambique) 2003, då AU-regeringarna enades om att investera mer än tio procent av 

sina totala nationella budgetanslag i jordbrukssektorn,4 

– med beaktande av mötet i församlingen av AU:s stats- och regeringschefer i juli 2012, 

då år 2014 förklarades som ”året för jordbruk och livsmedelssäkerhet i Afrika”5 med 

anledning av tioårsjubileet för CAADP, 

– med beaktande av förklaringen om ”påskyndad tillväxt inom jordbruket och förändring 

för gemensamt välstånd och förbättrad levnadsstandard”, som antogs den 27 juni 2014 

vid toppmötet för EU:s statschefer i Malabo (Ekvatorialguinea), varigenom AU-

regeringarna åtog sig att anslå minst tio procent av de offentliga utgifterna till jordbruk,6  

– med beaktande av G8:s livsmedelstrygghetsinitiativ från L’Aquila 2009,7 

– med beaktande av ramen och riktlinjerna för markpolitik i Afrika (Framework and 

Guidelines on Land Policy in Africa, F&G), som antogs av den gemensamma 

konferensen för ministrar för jordbruk, markförvaltning och animalieproduktion, som 

hölls i april 2009 i Addis Abeba (Etiopien)8, samt förklaringen om ”frågor och 

utmaningar på markområdet i Afrika”9, antagen av AU:s statschefer vid toppmötet i 

Sirte (Libyen) i juli 2009, där statscheferna krävde ett verkningsfullt genomförande av 

F&G, 

                                                 
1 FN:s generalförsamlings resolution A/RES/70/1 
2 UN FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 
3 http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf 
4 Assembly/AU/Decl.7(II) 
5 Assembly/AU/Decl.449(XIX)  
6 Assembly/AU/Decl.1(XXIII) 
7 http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf 
8 http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa 
9 Assembly/AU/Decl.1(XIII) Rev.1 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008831
http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf
http://www.au.int/en/city-tags/maputo
http://www.au.int/en/decisions/assembly-african-union-nineteenth-ordinary-session
http://www.au.int/en/decisions/decisions-declarations-and-resolution-assembly-union-twenty-third-ordinary-session
http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf
http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa
http://www.au.int/en/decisions/assembly-african-union-thirteenth-ordinary-session
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– med beaktande av de vägledande principerna om storskaliga markbaserade investeringar 

i Afrika, antagna av AU:s gemensamma konferens för ministrar för jordbruk, 

landsbygdsutveckling, fiske och vattenbruk, vid deras möte i Addis Abeba den 1–

2 maj 2014,1 

– med beaktande av förklaringen från maj 2013 från det civila samhällets organisationer i 

Afrika om modernisering av det afrikanska jordbruket – vem vinner på detta?,2 

– med beaktande av Djimini-förklaringen av den 13 mars 2014 från de västafrikanska 

småbrukarorganisationerna,3 

– med beaktande av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) frivilliga 

riktlinjer för att stödja det gradvisa förverkligandet av rätten till tillräcklig föda inom 

ramen för den nationella livsmedelsförsörjningen från 2004,4  

– med beaktande av rapporten från 2009 Agriculture at a crossroads från den 

internationella studien av hur kunskap, vetenskap och teknik inom jordbruket kan bidra 

till utveckling (IAASTD),5 

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter från 1966,6 

– med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 

från 1979,7  

– med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från 1987,8 

– med beaktande av FN:s deklaration om urbefolkningars rättigheter från 2007,9 

– med beaktande av FN:s grundprinciper och riktlinjer för utvecklingsbaserade vräkningar 

och tvångsförflyttningar från 2007,10 

– med beaktande av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, som 

godkändes av FN:s råd för mänskliga rättigheter 2011,11 samt OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag, som uppdaterades 2011,12  

– med beaktande av partnerskapet från Busan för effektivt utvecklingssamarbete från 

                                                 
1 http://www.uneca.org/publications/guiding-principles-large-scale-land-based-investments-africa 
2 http://acbio.org.za/modernising-african-agriculture-who-benefits-civil-society-statement-on-the-g8-agra-and-

the-african-unions-caadp/ 
3 https://www.grain.org/bulletin_board/entries/4914-djimini-declaration 
4 http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm  
5 http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Defa 
6 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en 
7 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ 
8 http://www.achpr.org/instruments/achpr/ 
9 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf  
10 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx 
11 https://www.unglobalcompact.org/library/2  
12 http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm  

http://www.uneca.org/publications/guiding-principles-large-scale-land-based-investments-africa
http://acbio.org.za/modernising-african-agriculture-who-benefits-civil-society-statement-on-the-g8-agra-and-the-african-unions-caadp/
http://acbio.org.za/modernising-african-agriculture-who-benefits-civil-society-statement-on-the-g8-agra-and-the-african-unions-caadp/
https://www.grain.org/bulletin_board/entries/4914-djimini-declaration
http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm
http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Defa
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.achpr.org/instruments/achpr/
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
https://www.unglobalcompact.org/library/2
http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
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2011,1  

– med beaktande av de frivilliga riktlinjerna från 2012 för ansvarsfull förvaltning av 

markinnehav, fiskeri och skog,2 

– med beaktande av Internationella konventionen om skydd av växtförädlingsprodukter 

(UPOV-konventionen) från 1991,3  

– med beaktande av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel 

och jordbruk från 2001,4 

– med beaktande av konventionen om biologisk mångfald från 1992 och de tillhörande 

Cartagenaprotokollet om biosäkerhet från 2000 och Nagoyaprotokollet om tillträde till 

genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras 

användning från 2010,5  

– med beaktande av den afrikanska modellagen om biosäkerhet,6  

– med beaktande av resolutionen om marklagstiftning för livsmedelssuveränitet, antagen 

av La Francophonies parlamentariska församling den 12 juli 2012,7  

– med beaktande av resolutionen om de sociala och miljömässiga effekterna av betesbruk 

i AVS-länderna, antagen av den gemensamma parlamentariska AVS–EU församlingen i 

Addis Abeba den 27 november 2013,8 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 31 mars 2010 EU:s policyram för 

att hjälpa utvecklingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen,9 och rådets slutsatser av 

den 10 maj 2010 om policyramen,10 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 28 maj 2013 om tryggad livsmedels- och 

näringsförsörjning,11 

– med beaktande av kommissionens Action Plan on Nutrition från juli 2014,12  

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om EU:s policyram för att 

hjälpa utvecklingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen,13 

– med beaktande av sin resolution av den 11 december 2013 om EU:s strategi för resiliens 

                                                 
1 http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm 
2 http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/  
3 http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/content.html 
4 http://www.planttreaty.org/ 
5 https://www.cbd.int/ 
6 http://hrst.au.int/en/biosafety/modellaw 
7 http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_07_session_58_Resolution_Regulation_du_foncier.pdf 
8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2014/064/03&from=EN – 
9 COM(2010)0127 
10 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf 
11 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf 
12 SWD(2014)0234 
13 Antagna texter, P7_TA(2011)0410. 

http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/content.html
http://www.planttreaty.org/
https://www.cbd.int/
http://hrst.au.int/en/biosafety/modellaw
http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_07_session_58_Resolution_Regulation_du_foncier.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2014/064/03&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0410&language=SV&ring=A7-2011-0284
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och katastrofriskreducering i utvecklingsländerna,1 

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2014 om äganderättens, 

egendomsägandets och förmögenhetsskapandets roll när det gäller att utrota fattigdom 

och främja hållbar utveckling i utvecklingsländerna,2 

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om Tanzania, 

särskilt frågan om markrofferi,3  

– med beaktande av Declaration of the Global Convergence of Land and Water Struggles, 

som utfärdades vid World Social Forum i Tunis i mars 2015,4 

– med beaktande av sin resolution av den 30 april 2015 om Expo 2015 i Milano: Att föda 

jorden. Energi för livet,5 

– med beaktande av kraven från det afrikanska civilsamhället att inkludera tryggad 

livsmedelsförsörjning och rätten till mat på dagordningen för det tyska G7-

ordförandeskapet i juni 2015,6 

– med beaktande av Milanostadgan7, som lades fram vid världsutställningen Expo 2015 

på temat ”Att föda jorden – energi för livet” och som samlat över en miljon 

underskrifter från stats- och regeringschefer och enskilda människor; i stadgan 

uppmanas alla sammanslutningar, företag, nationella och internationella institutioner 

och enskilda människor att ta ansvar för att se till att framtida generationer också ges 

rätt till mat och den innehåller bindande åtaganden för att garantera den rätten över hela 

världen, 

– med beaktande av att FN:s kommitté för globalt tryggad livsmedelsförsörjning är ett 

lämpligt forum för överenskommelser om politisk vägledning i denna fråga 

internationellt och att det är i detta forum som alla berörda parter kan göra sina röster 

hörda, 

– med beaktande av den urbana livsmedelspolitikpakten av den 15 oktober 20158, 

framlagd av kommunfullmäktige i Milano och undertecknad av 113 städer över hela 

världen, som överlämnats till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och som illustrerar 

den nyckelroll som städerna har i arbetet med livsmedelpolitiken, 

– med beaktande av sin resolution av den 21 januari 2016 om situationen i Etiopien,9 

– med beaktande av den offentliga utfrågningen om den nya alliansen för tryggad 

livsmedels- och näringsförsörjning, som anordnades av utskottet för utveckling den 

                                                 
1 Antagna texter, P7_TA(2013)0578. 
2 Antagna texter, P7_TA(2014)0250. 
3 Antagna texter, P8_TA(2015)0073. 
4 http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/agrarian-reform-mainmenu-36/1775-

declaration-of-the-global-convergence-of-land-and-water-struggles 
5 Antagna texter, P8_TA(2015)0184. 
6 http://afsafrica.org/wp-content/uploads/2015/05/AFSA-Demands-to-the-Germany-G7-Presidency-Agenda.pdf 
7 http://carta.milano.it/wp-content/uploads/2015/04/English_version_Milan_Charter.pdf 
8 http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf 
9 Antagna texter, P8_TA(2016)0023. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0578&language=SV&ring=A7-2013-0375
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0250&language=SV&ring=A7-2014-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0073+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0184+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0023&language=SV&ring=P8-RC-2016-0082
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1 december 2015,1  

– med beaktande av studien New Alliance for Food and Nutrition Security in Africa av 

professor Olivier de Schutter, som beställdes av utskottet för utveckling och 

offentliggjordes av generaldirektoratet för EU-extern politik i november 2015,2 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och yttrandet från utskottet 

för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0169/2016), och av följande skäl: 

A. Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (nedan kallad den nya 

alliansen) syftar till att förbättra livsmedels- och näringsförsörjningen genom att hjälpa 

50 miljoner människor ur fattigdom i Afrika söder om Sahara senast 2020. De 

deltagande länderna har förhandlat fram samarbetsramar för länderna (CCF), med 

åtaganden för att underlätta privata investeringar i jordbrukssektorn i Afrika. 

B. Investeringar i småskaligt jordbruk har försummats de senaste trettio åren i Afrika, 

medan låginkomstländernas beroende av livsmedelsimport har växt kraftigt, vilket gjort 

dem känsliga för prisvariationer på de internationella marknaderna. 

C. Stora offentlig-privata partnerskap riskerar att skapa en dominerande ställning för stora 

jordbruksföretag i det afrikanska jordbruket, vilket tränger ut lokala företag. 

D. Privata investeringar inom den nya alliansen har nått över 8,2 miljoner småbrukare och 

skapat över 21 000 jobb, mer än hälften för kvinnor. 

E. Livsmedelskrisen 2008 ledde till universellt erkännande av behovet att stödja 

småbrukarnas livsmedelsproduktion för inhemska marknader. 

F. De strukturella anpassningsprogram som inleddes i början av 1980-talet bidrog till 

utvecklingen av exportdrivet jordbruk där man prioriterade ökad produktion av 

avsalugrödor för de globala marknaderna. Detta val gynnade storskaliga, kapitalstarka 

och mekaniserade produktionsformer, medan småskaligt jordbruk försummades. 

G. Internationella marknader kommer att vara mer volatila i framtiden. Länder bör inte ta 

risken att vara överdrivet importberoende, utan bör snarare främst investera i inhemsk 

livsmedelsproduktion för att stå starkare i svåra lägen. 

H. Familjejordbruk och småbrukare måste utgöra kärnan i den nya alliansen. 

I. Livsmedelssäkerhet i utvecklingsländerna beror i stor utsträckning på hållbar 

användning av naturresurser. 

J. Så kallade tillväxtpoler strävar efter att locka internationella investerare genom att 

tillhandahålla mark till stora privata företag. Detta får inte ske på familjeföretagens 

bekostnad. 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/events.html?id=20151201CHE00041 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/514007/AGRI_IPOL_STU(2015)535010_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/events.html?id=20151201CHE00041
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535010/EXPO_STU(2015)535010_EN.pdf
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K. Överenskommelserna om den nya alliansen innehåller inga konkreta indikatorer om 

hunger och undernäring. 

L. Familjejordbruk och småbrukare har visat sin förmåga att diversifiera produktionen och 

öka livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt genom agroekologiska metoder. 

M. Monokultur ökar beroendet av kemiska gödnings- och bekämpningsmedel, leder till 

omfattande markförstöring och bidrar till klimatförändringen. 

N. Jordbruket svarar för minst 14 procent av de totala årliga utsläppen av växthusgaser, 

mest på grund av användning av kvävegödsel. 

O. Det finns olika former av markinnehav (hävdvunnet, offentligt och privat), men den nya 

alliansen tar nästan uteslutande upp registrering av äganderätt som lösning på frågan om 

rättigheterna i fråga om markinnehav. 

P. År 2050 kommer 70 procent av världens befolkning av bo i städer och en kombinerad 

global och lokal inställning till näringsförsörjning kommer att vara nödvändigare än 

någonsin. 

Q. Registrering av äganderätt är inte den enda garantin för skydd mot markexpropriering 

och tvångsförflyttning. 

R. Kön är en mycket viktig faktor när det gäller jordbruksinvesteringar i Afrika. Kvinnor 

på landsbygden har länge diskriminerats vad gäller tillgång till en rad 

produktionsresurser, inklusive mark, krediter, insatsvaror och tjänster. 

S. Fram till helt nyligen har stöd till jordbruket koncentrerats på exportgrödor som odlas 

av män, och kvinnorna har i stor utsträckning fått ansvaret för att producera livsmedel 

för familjens uppehälle. 

T. FAO bedömer att ungefär 75 procent av växternas genetiska mångfald har gått förlorad 

över hela världen. Omfattande genetisk urholkning ökar vår sårbarhet för 

klimatförändring och nya skadegörare och sjukdomar. 

U. Kontroll, ägande och överkomliga priser vad gäller utsäde är av avgörande betydelse för 

tryggad livsmedelsförsörjning för fattiga jordbrukare. 

V. Jordbrukarnas rätt att föröka, använda, utbyta och sälja sitt eget utsäde bör skyddas. 

W. Att avhjälpa bristerna i näringsförsörjningen i Afrika är en central fråga på agendan för 

hållbar utveckling. Dålig näringsförsörjning beror på en rad samspelande processer som 

rör hälso- och sjukvård, utbildning, sanitet och hygien, tillgång till resurser, kvinnors 

rättigheter etc. 

X. De åtaganden som gjorts inom samarbetsramen för lagstiftningsreformer inom 

utsädessektorn syftar till att stärka växtförädlarnas rättigheter, på bekostnad av de 

nuvarande systemen där jordbrukarna själva kontrollerar utsädet och som de fattigaste 

jordbrukarna fortfarande i stor utsträckning är beroende av. 
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Jordbruksinvesteringar i Afrika och uppfyllandet av målen för hållbar utveckling 

1. Europaparlamentet konstaterar att flera samarbetsramar inriktas på utveckling av 

särskilda ekonomiska områden, med målet att maximera investeringarna genom olika 

initiativ, från väg- eller energiinfrastrukturer till skatt, tull eller system för registrering 

av äganderätt. Parlamentet betonar också behovet att förbättra, och säkerställa fokus på, 

tillgång till vatten, utbildning i näringslära och utbyte av bästa praxis. 

2. Europaparlamentet konstaterar att jordbruksinvesteringspolitik för det mesta inriktas på 

storskaliga markförvärv och exportorienterat jordbruk, som oftast inte har några 

kopplingar till de lokala ekonomierna. Parlamentet noterar att utvecklingen av extensiv 

bevattning i de geografiska investeringsområden som den nya alliansen är inriktad på 

skulle kunna minska vattentillgången för andra användare, t.ex. småbrukare eller 

boskapsskötare. Parlamentet betonar att storskaliga offentlig-privata partnerskaps 

förmåga att bidra till fattigdomsminskning och tryggad livsmedelsförsörjning under 

dessa förutsättningar måste genomgå en kritisk utvärdering och förbättras. Parlamentet 

betonar att jordbruksinvesteringspolitik bör kopplas till och stödja utvecklingen av den 

lokala ekonomin, inklusive småbrukare och familjejordbruk. Parlamentet påminner om 

att FAO i sina riktlinjer om markinnehav rekommenderar säker tillgång till mark för att 

familjer ska kunna producera livsmedel för konsumtion i det egna hushållet och öka 

hushållsinkomsterna. Parlamentet betonar behovet av att basera storskaliga 

landbaserade investeringar i Afrika på dessa riktlinjer, och att säkerställa småbrukarnas 

och lokalsamhällenas tillgång till mark, främja investeringar i lokala små och 

medelstora företag och se till att offentlig-privata partnerskap bidrar till 

livsmedelstrygghet och minskad fattigdom och ojämlikhet. 

3. Europaparlamentet påpekar att inte alla berörda parter har deltagit i beslutsfattandet i 

samarbetsramen. Tvärtom har bland annat landsbygdssamhällen, jordbruksarbetare, 

småbrukare, fiskare och ursprungsbefolkningar mer eller mindre uteslutits, och deras 

rätt att delta har inte respekterats. 

4. Europaparlamentet beklagar att organisationer i det afrikanska civilsamhället inte har 

konsulterats i samband med den nya alliansen. Parlamentet betonar att grupper med 

osäker livsmedelsförsörjning bör delta i utformningen av politik som rör dem. Detta bör 

vara en hörnsten i all politik för livsmedelstrygghet. 

5. Europaparlamentet påpekar att den nya alliansen har gjort ett åtagande att främja 

inkluderande, jordbruksbaserad tillväxt som stöder småskaligt jordbruk och bidrar till 

minskad fattigdom, hunger och undernäring. I detta syfte betonar parlamentet att den 

nya alliansen i största möjliga utsträckning måste begränsa användningen av kemiska 

gödnings- och bekämpningsmedel, med tanke på deras inverkan på hälsa och miljö i 

lokalsamhällena, t.ex. minskad biologisk mångfald och markerosion. 

6. Europaparlamentet kritiserar antagandet att företagens jordbruksinvesteringar 

automatiskt leder till bättre livsmedels- och näringsförsörjning och minskad fattigdom. 

7. Europaparlamentet noterar G20-ländernas rapport från 2011, där det betonas att 

skattedrivna investeringar kan vara övergående. Parlamentet påminner om att många 

undersökningar av investerares motivationer har visat att särskilda skatteincitament har 
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en neutral eller negativ inverkan på beslut att investera1. 

8. Europaparlamentet konstaterar att skatteincitament, inklusive befrielse från bolagsskatt i 

särskilda ekonomiska områden, berövar afrikanska länder skatteintäkter som kunde ha 

varit en källa till mycket viktiga offentliga investeringar i jordbruk, särskilt i program 

för livsmedels- och näringsförsörjning2. 

9. Europaparlamentet uppmanar regeringar och givare att tillfälligt avbryta eller se över 

alla strategier, projekt och konsultarrangemang som direkt uppmuntrar och möjliggör 

markrofferi genom stöd till mycket skadliga projekt och investeringar eller indirekt ökar 

trycket på mark- och naturresurser och kan leda till allvarliga kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna. Parlamentet efterlyser i stället stöd till politik som skyddar och 

prioriterar småskaliga livsmedelsproducenter, särskilt kvinnor, och främjar en hållbar 

användning av marken. 

10. Europaparlamentet varnar för att i Afrika kopiera den ”gröna revolutionen” av asiatisk 

modell från 1960-talet och bortse från dess negativa sociala och miljömässiga effekter. 

Parlamentet påminner om att ett av målen för hållbar utveckling är att främja ett hållbart 

jordbruk, vilket ska uppnås senast 2030. 

11. Europaparlamentet noterar med oro att den nya alliansen i Malawi ger stöd till ökad 

tobaksproduktion i stället för att stödja alternativa inkomstkällor i enlighet med 

skyldigheterna i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll från 2005 och de åtaganden 

som gjorts inom ramen för 2030-agendan för hållbar utveckling. 

12. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att arbeta för att omvandla den nya 

alliansen till ett verkligt verktyg för hållbar utveckling och ett instrument för stöd till 

familjejordbruk och lokala ekonomier i Afrika söder om Sahara, och påminner om att 

familjejordbrukare och småbrukare producerar omkring 80 procent av världens 

livsmedel och står för över 60 procent av sysselsättningen i Afrika söder om Sahara. 

13. Europaparlamentet noterar med oro att samarbetsramarna endast selektivt hänvisar till 

internationella normer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk, och att de varken 

hänvisar till FAO:s frivilliga riktlinjer från 2004 till stöd för det gradvisa 

förverkligandet av rätten till tillräcklig föda inom ramen för den nationella 

livsmedelsförsörjningen eller till några skyldigheter för privata investerare att respektera 

de mänskliga rättigheterna. 

14. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna – sammantaget världens största 

givare av utvecklingsbistånd – att 

– säkerställa att EU-baserade investerare respekterar, och uppmuntrar övriga partner i 

alliansen att respektera, lokalsamhällens rättigheter och småskaliga jordbrukares behov 

genom att följa ett människorättsbaserat förhållningssätt inom samarbetsramarna, 

inklusive genom att upprätthålla garantier för miljömässiga, sociala och mänskliga 

rättigheter samt arbetstagar- och markrättigheter och största möjliga öppenhet i fråga 

                                                 
1 Mwachinga, E. (Global Tax Simplification Team, World Bank Group), Results of investor motivation survey 

conducted in the EAC, som presenterades i Lusaka den 12 februari 2013. 
2 Supporting the development of more effective tax systems – rapport till G20:s arbetsgrupp från IMF, OECD och 

Världsbanken, 2011. 
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om investeringsplanerna, 

– säkerställa att EU-baserade investerare tillämpar en policy för socialt ansvar när de 

utarbetar anställningskontrakt och inte utnyttjar sitt ekonomiska övertag över 

arbetstagare från lokalsamhällen, 

– stödja och förespråka lokala afrikanska företag och berörda aktörer som huvudaktörer 

och förmånstagare för initiativ inom ramen för den nya alliansen, 

– genomföra det senaste beslutet från WTO att slopa exportsubventionerna för 

jordbruksprodukter, eftersom de snedvrider lokala marknader och förstör 

försörjningsmöjligheterna i utvecklingsländerna, 

– undanröja tullhinder som avskräcker afrikanska länder från att på lokal nivå ge 

mervärde åt obearbetade produkter. 

15. Europaparlamentet uppmanar de deltagande länderna att 

– se till att ekonomiska, skattemässiga eller administrativa reformer inte leder till att 

investerare kan undvika att betala en rättvis skatt i de deltagande länderna eller medför 

en orättvis fördel för investerare jämfört med småbrukare, 

– se till att deras respektive regeringar behåller rätten att skydda sina jordbruks- och 

livsmedelsmarknader genom lämpliga tull- och skattesystem, som är särskilt viktiga för 

att komma till rätta med finansiella spekulationer och skattesmitning, 

– anta en politik som främjar ansvarsfull handel och arbeta för att undanröja tullhinder 

som motverkar regional handel. 

 

Styrning, ägarskap och ansvarsskyldighet 

16. Europaparlamentet uppmärksammar det åtagande som gjorts av parterna i den nya 

alliansen att inbegripa FAO:s frivilliga riktlinjer för att stödja det gradvisa 

förverkligandet av rätten till tillräcklig föda inom ramen för den nationella 

livsmedelsförsörjningen, och uppmanar parterna i den nya alliansen att åta sig att 

genomföra internationella normer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk, och att följa 

de vägledande principerna om företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer 

för multinationella företag. 

17. Europaparlamentet betonar att den nya alliansen måste öka sina insatser vad gäller god 

förvaltning av naturresurser, särskilt genom att garantera att människor har tillgång till 

sina egna resurser och genom att skydda deras rättigheter i samband med affärskontrakt 

som rör naturresurser. 

18. Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta med FN för att alla länder med bindande 

verkan ska anta Milanostadgan och dess åtaganden. 

19. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är med vattenreglering och bekämpning av 

klimatförändring för ett hållbart jordbruk. Parlamentet uppmanar alla parter i den nya 

alliansen att fokusera på att förbättra tillgången till vatten och bevattningsteknik och att 
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öka insatserna för miljöskydd och markvård. 

20. Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta med FN för antagande av och spridning av 

den urbana livsmedelspolitikpakten från Milano. 

21. Europaparlamentet uppmanar de deltagande länderna att åta sig att genomföra 

internationella normer som reglerar investeringar utifrån ett människorättsligt synsätt, 

inbegripet AU:s ram och riktlinjer för markpolitik i Afrika och dess vägledande 

principer om storskaliga markbaserade investeringar i Afrika. 

22. Europaparlamentet begär att alla avsiktsförklaringar inom samarbetsramarna för 

länderna offentliggörs till fullo. Parlamentet betonar behovet av starka institutionella 

och rättsliga ramar för att säkerställa en rättvis fördelning av risker och fördelar. 

Parlamentet betonar att aktivt deltagande av civilsamhället i den nya alliansen är av 

avgörande betydelse för att öka insynen och se till att målen uppnås. Parlamentet 

påpekar att dialog och samråd med alla grupper i civilsamhället måste uppmuntras. 

23. Europaparlamentet beklagar att den enda indikatorn som är gemensam för alla de tio 

samarbetsramarna inom den nya alliansen är Världsbankens ”Doing Business”-index. 

24. Europaparlamentet betonar att privata företag som deltar i multilaterala 

utvecklingsinitiativ bör göras ansvariga för sina åtgärder. Parlamentet uppmanar 

parterna i den nya alliansen att i detta syfte lägga fram årsrapporter om alliansens 

åtgärder och att offentliggöra rapporterna och göra dem tillgängliga för lokalbefolkning 

och lokalsamhällen, samt att inrätta en oberoende mekanism för ansvarsskyldighet, 

inklusive ett klagomålsförfarande för lokalbefolkningar och lokalsamhällen. 

Parlamentet betonar också att den nya alliansens investeringar beträffande 

markrättigheter måste bli föremål för oberoende konsekvensbedömningar på förhand 

och måste rätta sig efter FAO:s frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av 

besittningsrätt till mark, fiske och skogar. 

25. Europaparlamentet noterar att multinationella företag som bedriver verksamhet inom 

den nya alliansen föredrar storskaligt kontraktsjordbruk, vilket riskerar att marginalisera 

småskaliga producenter. Parlamentet uppmanar de tio afrikanska stater som deltar i den 

nya alliansen att se till att fördelarna med kontraktsjordbruk kommer såväl köpare som 

lokala leverantörer till del. Parlamentet anser att det i detta syfte är av avgörande 

betydelse att stärka exempelvis jordbrukarnas sammanslutningar för att förbättra deras 

förhandlingsposition. 

26. Europaparlamentet belyser att den privata sektorn redan står för 90 procent av 

arbetstillfällena i partnerländerna och att potentialen för den privata sektorns deltagande 

inte går att förneka, eftersom privata företag har de bästa förutsättningarna att ge en 

hållbar bas för mobilisering av inhemska resurser, som är grunden för alla 

biståndsprogram. Parlamentet understryker vikten av en transparent regelverksram som 

tydligt fastställer alla aktörers rättigheter och skyldigheter, inklusive fattiga jordbrukare 

och utsatta grupper, eftersom rättigheterna inte kan skyddas effektivt utan en sådan ram. 

27. Europaparlamentet begär en översyn av samarbetsramarna för länderna för att effektivt 

hantera riskerna med kontraktsjordbruk och nätverk med småskaliga producenter 

(”outgrower schemes”) genom att säkerställa rättvisa avtalsbestämmelser, inklusive 



 

RR\1094320SV.doc 13/39 PE576.686v02-00 

 SV 

prissättningsmetoder, respekt för kvinnors rättigheter, stöd till hållbart jordbruk och 

lämpliga tvistlösningsmekanismer. 

 

Marktillgång och säker besittningsrätt  

28. Europaparlamentet varnar för att en ensidig inriktning på registrering av äganderätt ofta 

leder till osäkerhet för småskaliga livsmedelsproducenter och ursprungsbefolkningar, 

särskilt kvinnor, eftersom deras markrättigheter inte är rättsligt erkända och de är 

sårbara för orättvisa markaffärer samt expropriering utan samtycke eller skälig 

ersättning. 

29. Europaparlamentet understryker behovet att ha småskaliga livsmedelproducenter i 

ledande ställning, så att deras egna oberoende organisationer kan stödja dem vad gäller 

kontroll av marken, naturresurserna och programmen. 

30. Europaparlamentet noterar med oro att investerare och den lokala elit som är 

involverade i markaffärer ofta beskriver de berörda markområdena som tomma, 

obrukade eller underutnyttjade, trots att väldigt lite mark i Afrika verkligen är 

outnyttjad, med tanke att den exempelvis används som betesmark. 

31. Europaparlamentet pekar på att 1,2 miljarder människor fortfarande saknar permanent 

tillgång till mark eller är bosatta på mark som de inte formellt har rätt till, utan 

äganderättsbevis, utan formella markgränser och utan rättsliga eller ekonomiska medel 

för att omvandla egendom till kapital. 

32. Europaparlamentet välkomnar att de frivilliga riktlinjerna från 2012 för ansvarsfull 

förvaltning inbegrips i alla samarbetsramar. Parlamentet efterlyser ett effektivt 

genomförande och en systematisk utvärdering av efterlevnaden av de frivilliga 

riktlinjerna och ramen för hållbarhetsmålen, inom ramen för översynen av 

samarbetsramarna. 

33. Europaparlamentet betonar att den nya alliansen bör fokusera på att bekämpa 

markrofferi, som är ett brott mot de mänskliga rättigheterna eftersom det berövar 

lokalsamhällena den mark som de behöver för att producera livsmedel och skaffa mat 

till sina familjer. Parlamentet påpekar att markrofferi i ett antal utvecklingsländer har 

inneburit att människor har förlorat sitt arbete och livsuppehälle och tvingats lämna sina 

hem. 

34. Europaparlamentet uppmanar de deltagande länderna att 

– garantera deltagandemekanismer som inkluderar alla och som prioriterar rättigheterna, 

behoven och intressena för de legitima innehavarna av markrättigheterna, särskilt 

småbrukare och småskaliga familjejordbruk, samt framför allt säkerställa fritt, på 

förhand inhämtat och välinformerat samtycke från alla grupper som lever på mark vars 

äganderätt och/eller kontroll ska överföras, 

– vidta bindande nationella åtgärder mot markrofferi, korruption baserad på överföring av 

mark samt användning av mark för spekulativa investeringar, 
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– övervaka program för registrering av äganderätt till mark och för certifiering i syfte att 

säkerställa att de är öppna för insyn och inte koncentrerar markägande eller fråntar 

samhällen de resurser de är beroende av, 

– se till att det finansiella stödet inte tjänar till att stödja initiativ som gör det möjligt för 

företag att tvångsförflytta lokalsamhällen, 

 – erkänna alla legitima markrättigheter och säkerställa rättslig klarhet för markrättigheter, 

även informella rättigheter, ursprungsfolks rättigheter och hävdvunnen besittningsrätt, 

och främja, vilket rekommenderas i de frivilliga riktlinjerna, ny lagstiftning och/eller 

effektiv tillämpning av befintlig lagstiftning för fungerande skydd i samband med 

storskaliga markaffärer, t.ex. maximigränser för marktransaktionernas storlek, och 

fastställa regler för på vilken grund överföringar som överskrider en viss storlek ska 

godkännas av nationella parlament, 

 – säkerställa att principen om fritt, på förhand inhämtat och välinformerat samtycke 

respekteras för alla samhällsgrupper som berörs av markrofferi och att samråd hålls för 

att säkerställa jämlikt deltagande av alla lokala samhällsgrupper, särskilt de som är mest 

utsatta och marginaliserade. 

35. Europaparlamentet erinrar också om att användarrätt som bygger på hävdvunnen 

besittningsrätt bör erkännas och skyddas genom ett rättsligt system i linje med 

bestämmelserna och besluten från Afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter 

och folkrättigheter. 

36. Europaparlamentet begär att den nya alliansens verksamhet genomgår en 

förhandskonsekvensbedömning när det gäller markrättigheter och görs avhängig av fritt 

förhandsgodkännande från alla berörda lokalbefolkningar. 

37. Europaparlamentet stödjer en robust och innovativ övervakningsmekanism inom 

kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning (CFS). Parlamentet uppmanar EU 

att bygga en stabil förhandlingsposition, i samråd med organisationer från 

civilsamhället, för att bidra till det globala övervakningsevenemanget vid CFS 43:e 

session i oktober 2016, i syfte att säkerställa en heltäckande och ingående bedömning av 

hur riktlinjerna om besittningsrätt används och tillämpas. 

38. Europaparlamentet uppmanar regeringarna i de berörda länderna att säkerställa att 

företagen genomför noggranna analyser av hur deras verksamhet påverkar de mänskliga 

rättigheterna (due diligence) genom att genomföra och offentliggöra oberoende 

förhandsbedömningar av deras konsekvenser för mänskliga, sociala och miljömässiga 

rättigheter, och förbättra och säkerställa tillgången till inhemska besvärsförfaranden för 

mänskliga rättigheter som är oberoende, transparenta och tillförlitliga och som omfattar 

möjlighet att överklaga. 

39. Europaparlamentet uppmanar parterna i den nya alliansen att införa oberoende 

besvärsmekanismer för de samhällsgrupper som förlorat mark till följd av storskaliga 

investeringsprojekt. 

40. Europaparlamentet påminner om att kampen mot undernäring kräver att jordbruks-, 

livsmedels- och folkhälsosektorerna kopplas nära samman. 
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Livsmedelstrygghet, näring och hållbart familjejordbruk 

41. Europaparlamentet påminner om behovet att göra allt för att förbättra 

näringsförsörjningen, trygga livsmedelsförsörjningen och bekämpa hunger, i enlighet 

med hållbarhetsmål nr 2. Parlamentet insisterar på bättre stöd till åtgärder för att stärka 

jordbrukskooperativ, som spelar en avgörande roll för jordbrukets utveckling och 

livsmedelsförsörjningen. 

42. Europaparlamentet noterar att områden där det råder livsmedelstrygghet som grundas på 

sund, levande mark och produktiva jordbruksekosystem som är motståndskraftiga mot 

klimatförändringar är stabilare och har lägre utvandring. 

43. Europaparlamentet betonar att högkvalitativ och balanserad kost är väsentlig, och 

bekräftar att näring bör vara central när man bygger upp eller återställer 

livsmedelssystem. 

44. Europaparlamentet efterlyser därför sätt att ersätta det alltför stora beroendet av 

importerade livsmedel med en motståndskraftig inhemsk livsmedelsproduktion som 

prioriterar lokala grödor som tillgodoser befolkningens näringsbehov. Detta blir allt 

viktigare i takt med att klimat och marknader blir alltmer instabila. 

45. Europaparlamentet påminner om att energiintaget inte ensamt kan ses som en indikator 

på näringskvalitet. 

46. Europaparlamentet framhåller behovet av strategier för att minska matsvinnet i hela 

livsmedelskedjan. 

47. Europaparlamentet betonar behovet av att skydda jordbrukets biologiska mångfald. 

Parlamentet uppmanar EU-medlemsstaterna att investera i agroekologiska 

jordbruksmetoder i utvecklingsländer i linje med IAASTD:s slutsatser, 

rekommendationerna från FN:s särskilda rapportör för rätten till mat samt målen för 

hållbar utveckling. 

48. Europaparlamentet stöder utvecklingen av politik för hållbart familjejordbruk och för att 

regeringarna ska skapa ett gynnsamt klimat (stimulansstrategier, lämplig lagstiftning, 

deltagande i planeringen för politisk dialog, investeringar) för utveckling av 

familjejordbruk. 

49. Europaparlamentet uppmanar de afrikanska regeringarna att 

– investera i lokala livsmedelssystem för att stimulera landsbygdsekonomin och 

säkerställa anständiga jobb, rättvisa sociala skyddsnät och arbetsrätt, förbättra 

arrangemangen för demokratisk granskning av tillgången till resurser, inklusive utsäde, 

och säkerställa att småproducenterna verkligen deltar i utformning och genomförande 

av politiken; den nya alliansen måste i synnerhet uppmuntra inhemska 

bearbetningsindustrier i jordbrukssektorn och bättre teknik för livsmedelslagring och 

den måste stärka kopplingen mellan jordbruk och handel så att man skapar lokala, 

nationella och regionala marknader som gynnar familjejordbruk och ger konsumenterna 
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livsmedel av god kvalitet till överkomliga priser. 

– undvika att göra systemen för livsmedelsproduktion alltför beroende av fossila bränslen, 

i syfte att begränsa prisvolatiliteten och lindra effekterna av klimatförändringarna, 

– utveckla korta livsmedelsförsörjningskedjor på lokal och regional nivå, och bygga 

lämplig infrastruktur för lagring och kommunikation i detta syfte, eftersom korta 

försörjningskedjor är mest effektiva för att bekämpa hunger och fattigdom på 

landsbygden, 

– ge afrikanska jordbrukare tillgång till resurssnåla och prismässigt överkomliga tekniska 

lösningar till agronomiska problem som är specifika för Afrika, 

– uppmuntra till odling av många olika näringsrika, lokala och, i största möjliga mån, 

säsongsbetingade livsmedelsgrödor, helst sådana som är anpassade till lokala 

förhållanden eller inhemska sorter och arter, inklusive frukt, grönsaker och nötter, i 

syfte att förbättra näringsintaget med hjälp av kontinuerlig tillgång till en varierad, 

nyttig och prismässigt överkomlig kost som är tillräcklig i termer av kvalitet, kvantitet 

och diversitet snarare än enbart i termer av kaloriintag, och förenlig med kulturella 

värderingar, 

– åta sig att fullt ut genomföra den internationella koden för marknadsföring av 

modersmjölksersättningar och de resolutioner som antagits av Världshälsoförsamlingen 

om näring till spädbarn och småbarn, 

– inrätta, främja och stödja producentorganisationer såsom kooperativ som stärker 

småbrukares förhandlingsställning, och på så sätt skapa förutsättningar för småbrukare 

att få bättre betalt på marknaden, och möjliggöra utbyte av kunskaper och bästa praxis 

mellan småbrukare. 

50. Europaparlamentet betonar att den nya alliansen måste leda till en regionalt anpassad 

jordbruksstruktur i primär- och bearbetningsleden. 

51. Europaparlamentet uppmanar afrikanska regeringar att stimulera solidaritet mellan 

generationerna och att erkänna dess avgörande roll i kampen mot fattigdom. 

52. Europaparlamentet betonar vikten av att främja program för utbildning i näringslära i 

skolor och lokalsamhällen. 

53. Europaparlamentet betonar att rätten till vatten går hand i hand med rätten till mat och 

att FN:s resolution från 2010 ännu inte har lett till några bestämda insatser för att göra 

rätten till vatten till en mänsklig rättighet. Parlamentet uppmanar EU att ta i beaktande 

förslaget från den italienska kommittén för ett världsvattenkontrakt (CICMA) om ett 

fakultativt protokoll till den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter.  

54. Europaparlamentet är medvetet om den centrala betydelsen av tillgång till rent 

dricksvatten, och den inverkan som jordbruket kan ha på detta. 

55. Europaparlamentet inser hur viktigt det är för jordbruk att ha tillgång till vatten, och 
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riskerna med att använda för mycket värdefullt vatten för bevattning, och noterar, mot 

bakgrund av detta, behovet av att dra ner på slösaktig hantering av vatten vid bevattning 

samt betonar den roll som vattenbevarande odlingsmetoder kan spela för att förebygga 

evapotranspiration, bibehålla vatten i sund, levande mark och hålla dricksvattenkällor 

rena från föroreningar. 

56. Europaparlamentet konstaterar att en hållbar markförvaltning kan öka 

livsmedelsproduktionen i världen med upp till 58 procent1. 

57. Europaparlamentet noterar synergierna mellan markbaserade och trädbaserade metoder 

och vikten av anpassning av jordbruksekosystemen till klimatförändringarna. 

Parlamentet noterar särskilt det stora behovet av ved och de många 

användningsområdena för träd som binder kväve. 

58. Europaparlamentet är medvetet om att tropiska och semiarida jordbruk har specifika 

behov, särskilt i fråga om grödor som behöver skyddas från solen och markskydd, anser 

att tärande monokulturer är omoderna och noterar också att de i allt större utsträckning 

fasas ut i den nya alliansens givarländer. 

59. Europaparlamentet varnar för en övertro på produktion av jordbruksråvaror som inte är 

livsmedel, i synnerhet råvaror till biodrivmedel, i initiativ som finansieras av den nya 

alliansen, där produktionen av dessa råvaror kan inverka negativt på 

livsmedelstryggheten och livsmedelssuveräniteten i deltagande länder. 

60. Europaparlamentet konstaterar att agronomiska odlingsmetoder – som stärker naturliga 

processer som matjordsbildning, reglering av vatten och skadegörare och slutna 

kretslopp för näringsämnen – kan säkerställa långsiktig produktivitet och bördighet till 

en låg kostnad för jordbrukarna och förvaltningarna. 

61. Europaparlamentet konstaterar att jordbrukskemikalier ofta både överanvänds och 

används felaktigt i utvecklingsländer, till exempel de som deltar i den nya alliansen. 

62. Europaparlamentet noterar att detta förvärras ytterligare av analfabetism och avsaknad 

av lämplig utbildning och kan leda till kraftigt förhöjda halter av 

bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker, liksom förgiftning och andra effekter 

på hälsan för jordbrukarna och deras familjer. 

 

Reform av regelverket inom utsädessektorn 

63. Europaparlamentet påminner om att jordbrukarnas rätt att fritt producera, utbyta och 

sälja utsäde är en viktig faktor för 90 procent av dem som försörjer sig på jordbruk i 

Afrika, och att mångfald av utsäden är avgörande för att jordbruket ska bli 

motståndskraftigt mot klimatförändringarna. Parlamentet betonar att företagens krav på 

att växtförädlarnas rättigheter ska stärkas i linje med UPOV-konventionen från 1991 

inte får leda till att sådana informella arrangemang förbjuds. 

                                                 
1 FAO, Global Soil Partnership. 
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64. Europaparlamentet noterar farorna med en avreglering av utsädessektorn i de deltagande 

länderna, eftersom en sådan kan leda till att småbrukare blir alltför beroende av utsäde 

och växtskyddsmedel som tillverkas av utländska företag. 

65. Europaparlamentet påminner om att de Trips-bestämmelser som efterfrågar någon form 

av skydd för växtsorter inte tvingar utvecklingsländerna att ansluta sig till UPOV-

systemet. Parlamentet betonar att de bestämmelserna emellertid gör det möjligt för 

länder att ta fram sui generis-system som är bättre anpassade till särdragen i det enskilda 

landets jordbruksproduktion och jordbrukarnas traditionella utsädessystem, medan 

sådana minst utvecklade länder som är med i WTO inte måste följa de berörda Trips-

bestämmelserna. Parlamentet betonar att sui generis-system måste stödja och inte stå i 

strid med mål och skyldigheter enligt mångfaldskonventionen, Nagoyaprotokollet och 

det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk. 

66. Europaparlamentet beklagar affärsvärldens begäran om harmonisering av 

utsädeslagstiftningen på grundval av kriterierna om särskiljbarhet, enhetlighet, stabilitet 

– i den afrikanska kontexten via regionala institutioner – vilket kommer att hämma 

utvecklingen och tillväxten för jordbrukarnas traditionella utsädessystem på nationell 

och regional nivå, eftersom man inom sådana system vanligtvis inte tar fram eller 

bevarar utsäden som uppfyller dessa tre kriterier. 

67. Europaparlamentet anmodar G7-länderna att stödja jordbrukarnas traditionella 

utsädessystem via gemensamma fröbanker. 

68. Europaparlamentet påminner om att kommersiella utsädessorter visserligen kan öka 

avkastningen på kort sikt men att jordbrukarnas traditionella utsädessorter, lantraser och 

därmed sammanhängande kunskap är bättre lämpade för anpassning till specifika 

agroekologiska miljöer och till klimatförändringen. Parlamentet betonar att den högre 

avkastningen dessutom är beroende av insatsvaror (gödning, bekämpningsmedel, 

hybridutsäden) som riskerar att fånga jordbrukarna i en ond cirkel med skulder. 

69. Europaparlamentet konstaterar med oro att införande och spridning av certifierat utsäde 

i Afrika ökar småjordbrukarnas beroende, ökar risken för skuldsättning och urholkar 

mångfalden av utsäden. 

70. Europaparlamentet förespråkar stöd till lokala strategier för att säkerställa konsekvent 

och hållbar tillgång till en varierad och näringsriktig kost, i enlighet med principerna om 

ägande och subsidiaritet. 

71. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att de åtaganden som 

EU gjort när det gäller jordbrukarnas rättigheter i det internationella fördraget om 

växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk återspeglas i allt tekniskt och 

ekonomiskt stöd till att utveckla en utsädespolicy. Parlamentet uppmanar EU att stödja 

system för immateriella rättigheter som bidrar till att stärka utvecklingen av lokalt 

anpassade utsäden och egenproducerat utsäde. 

72. Europaparlamentet uppmanar med kraft G8-länderna att inte stödja GMO-grödor i 

Afrika. 

73. Europaparlamentet påminner om att den afrikanska modellagen om biosäkerhet 
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innehåller ett högt satt riktmärke för biosäkerhet. Parlamentet anser att allt bistånd från 

utländska givare för att utveckla biosäkerhet på nationell och regional nivå bör utformas 

i enlighet med detta. 

74. Europaparlamentet anmodar afrikanska länder att inte genomföra nationella eller 

regionala biosäkerhetssystem med mindre strikta normer än i Cartagenaprotokollet om 

biosäkerhet. 

75. Europaparlamentet uppmanar deltagande länder att ge jordbrukarna möjlighet att 

undvika beroendet av insatsvaror och stödja jordbrukarnas utsädessystem för att 

upprätthålla och förbättra den biologiska mångfalden inom jordbruket genom att 

underhålla lokala offentligägda fröbanker och fröbörser och kontinuerlig utveckling av 

lokala frövarianter, där man specifikt tillhandahåller flexibilitet inom sortlistorna för att 

inte utesluta jordbrukares sorter, och att säkerställa fortlevnaden av traditionella 

jordbruksprodukter. 

76. Europaparlamentet uppmanar de deltagande länderna att skydda och främja tillgången 

till och utbytet av utsäde och insatsvaror för småbrukare, marginaliserade grupper och 

landsbygdssamhällen, och att respektera internationella överenskommelser om att man 

inte kan ta patent på liv och biologiska processer, särskilt när det gäller inhemska 

stammar och arter. 

77. Europaparlamentet betonar att utvecklingen av vissa kommersiella grödor medför ökad 

risk för marginalisering av kvinnor i beslutsfattandet. Parlamentet noterar att 

jordbruksutbildning ofta inriktas på män och tenderar att ignorera kvinnor, som därför 

exkluderas från förvaltningen av den mark och de grödor som de traditionellt har skött. 

 

Jämställdhetsfrågor  

78. Europaparlamentet beklagar att inga exakta åtaganden om jämställdhetsbudgetering 

eller om övervakning av framsteg med hjälp av könsuppdelad statistik fastställs inom 

samarbetsramarna. Parlamentet betonar behovet att gå från abstrakta och allmänna till 

konkreta och precisa åtaganden i de nationella handlingsplanerna för att ge större makt 

åt kvinnor i egenskap av rättighetsinnehavare. 

79. Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringarna att eliminera all diskriminering 

mot kvinnor när det gäller tillgång till mark och system och tjänster för mikrokrediter, 

och att på ett effektivt sätt göra kvinnorna delaktiga i utformningen och genomförandet 

av politiska åtgärder för forskning och utveckling på jordbruksområdet. 

 

Finansiering av jordbruksinvesteringar i Afrika  

80. Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa insyn i all finansiering som 

beviljas företag från den privata sektorn och att sådan finansiering måste offentliggöras. 

81. Europaparlamentet uppmanar givarna att anpassa offentligt utvecklingsbistånd till 
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principerna om effektivitet i utvecklingen, fokusera på resultat när det gäller 

fattigdomsutrotning och främja inkluderande partnerskap, öppenhet och ansvarighet. 

82. Europaparlamentet uppmanar givarna att i första hand slussa sitt 

jordbruksutvecklingsbistånd genom nationella utvecklingsfonder som ger bidrag och lån 

till småbrukare och familjejordbruk. 

83. Europaparlamentet anmodar givare att stödja utbildning och teknisk rådgivning för 

jordbrukare. 

84. Europaparlamentet uppmanar givare att främja bildandet av yrkessammanslutningar och 

ekonomiska sammanslutningar för jordbrukare och att stödja bildandet av 

jordbrukarkooperativ som gör att de har råd med produktionsmedel och som hjälper 

jordbrukarna att bearbeta och saluföra sina produkter på ett sätt som värnar 

lönsamheten. 

85. Europaparlamentet anser att G8-medlemmarnas finansiering av den nya alliansen strider 

mot målet att stödja inhemska lokala företag. Dessa företag kan inte konkurrera med 

multinationella företag som redan gynnas av en dominerande marknadsställning och 

ofta beviljas företags-, tull- och skatteförmåner. 

86. Europaparlamentet påminner om att syftet med utvecklingsbistånd är att minska, och på 

längre sikt utrota, fattigdom. Parlamentet anser att offentligt utvecklingsbistånd bör 

inriktas på direktstöd till småskaligt jordbruk. 

87. Europaparlamentet betonar behovet av att blåsa nytt liv i offentliga investeringar i 

afrikanskt jordbruk, samtidigt som man ger stöd för privata investeringar, och prioritera 

investeringar i agroekologi, för att på ett hållbart sätt öka livsmedelstryggheten och 

minska fattigdom och hungersnöd, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras 

och ursprungsbefolkningarnas kunskap och innovation respekteras. 

88. Europaparlamentet betonar att G7-länderna bör garantera de afrikanska ländernas rätt att 

skydda sina jordbrukssektorer genom tull- och skattesystem som gynnar familjejordbruk 

och småbrukare. 

89. Europaparlamentet uppmanar EU att ta itu med alla de brister i den nya alliansen som 

anges ovan, att agera för att öka insynen och förbättra styrningen och att säkerställa att 

åtgärder som vidtas inom den nya alliansen är samstämda med de utvecklingspolitiska 

målen. 

90. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och parterna i den nya alliansen för tryggad livsmedels- och 

näringsförsörjning. 
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MOTIVERING 

Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning inleddes 2012 under G8-

gruppens ledning som ett storskaligt offentlig-privat partnerskap som syftar till att stimulera 

privata investeringar i jordbruk för att förbättra livsmedelstrygghet och näringsförsörjning i 

Afrika söder om Sahara. I alliansen ingår G8, Afrikanska unionen (AU), Nytt partnerskap för 

Afrikas utveckling (Nepad) och dess övergripande program för Afrikas jordbruksutveckling 

(CAADP), regeringarna i Burkina Faso, Benin, Elfenbenskusten, Etiopien, Ghana, Malawi, 

Moçambique, Nigeria, Senegal och Tanzania samt lokala och internationella företag. 

Specifika G7-partner har fått ansvaret för att samordna genomförandet av initiativet i ett visst 

afrikanskt land. EU har ansvar för samordningen för Elfenbenskusten och Malawi.  

 

Varje deltagande afrikanskt land har antagit en samarbetsram (CCF), där varje involverad 

parts åtaganden anges. Åtagandena rör lagstiftningsreformer i de respektive afrikanska 

länderna, G7-givarnas finansieringsavsikter samt utfästelser från de 180 deltagande företagen 

om att investera totalt åtta miljarder US-dollar. Två företag skiljer sig från mängden när det 

gäller deras andel av jordbruksinvesteringar: det schweiziska utsädesföretaget Syngenta och 

det norska gödningsmedelsföretaget Yara International.  

 

Föredraganden inser att de afrikanska länderna behöver investera i jordbruk. Målet för den 

nya alliansen är sunt, men många brister kvarstår. 

 

Syftet med den nya alliansen är att i Afrika kopiera den asiatiska modellen kallad ”gröna 

revolutionen” från 1960/70-talet, som grundas på monokultur, mekanisering, bioteknik, 

beroende av gödningsmedel, långa distributionskedjor och produktion av exportgrödor. 

Begränsningarna med denna metod är välkända, särskilt de associerade miljöriskerna.  

 

Syftet med de politiska åtgärder som överenskommits i värdländerna är dessutom att skapa en 

företagsvänlig miljö genom reformer av infrastruktur, skatter, mark- eller handelspolitik, 

enklare tillgång till obrukad mark med långvariga arrenden och regelverksreformer på 

utsädesområdet för att stärka växtförädlarnas immateriella rättigheter.  

 

Slående nog rådfrågades småbrukarna knappast vid inrättandet av ländernas 

utvecklingsramar, trots att det är de som i slutändan ska dra nytta av den nya alliansen. 

Alliansen har därför kritiserats starkt av det civila samhället, offentliga personer som FN:s 

särskilda rapportör för rätten till mat och av de afrikanska småbrukarna själva. De varnar för 

att den nya alliansen underlättar markrofferi, ytterligare kommer att marginalisera småskaliga 

producenter och kvinnor och stödja icke hållbart jordbruk.  

 

EU och dess medlemsstater har en central roll att spela för att omvandla den nya alliansen till 

ett verkligt stödinstrument för familjejordbruk och lokala ekonomier i Afrika söder om 

Sahara, i syfte att bekämpa fattigdom och osäker livsmedels- och näringsförsörjning. I detta 

sammanhang är det mycket viktigt att behandla följande problem: 

 

1. Styrning och ägarskap 

 

Storskaliga utländska företag och givare behöver starka styrningsstrukturer i respektive 

partnerländer för att säkerställa en rättvis fördelning av risker och fördelar mellan de berörda 
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parterna. De behöver dessutom lämpliga institutionella och rättsliga ramar för att reglera 

offentlig-privata partnerskap på lämpligt sätt och genomföra samråd på förhand med flera 

olika aktörer och slutanvändare. Producentorganisationer och lokala grupper kommer dock 

inte till tals i alliansen. Storskaliga offentlig-privata partnerskap medför en inneboende risk i 

länderna söder om Sahara – där styrningen ofta är svag – och öppnar för korruption.  

 

Föredraganden är orolig över att ländernas utvecklingsramar endast hänvisar till vissa 

befintliga internationella normer för ansvarsfulla investeringar i jordbruket. 

Utvecklingsramarna hänvisar t.ex. varken till FAO:s frivilliga riktlinjer från 2004 för att 

stödja det gradvisa förverkligandet av rätten till tillräcklig föda inom ramen för den nationella 

livsmedelsförsörjningen eller till investerares skyldigheter när det gäller mänskliga rättigheter, 

såsom FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter eller OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag (2011).  

 

Föredraganden anser att de deltagande länderna måste göra tydliga åtaganden om att effektivt 

genomföra internationella normer som reglerar investeringar utifrån ett människorättsligt 

synsätt, inbegripet Afrikanska unionens ram och riktlinjer för markpolitik i Afrika och dess 

vägledande principer om storskaliga markbaserade investeringar i Afrika. 

 

2. Ansvarsram 

 

Ramarna för ländernas utveckling finns inte fullständigt tillgängliga, vilket hindrar det civila 

samhället att övervaka dem på lämpligt sätt. De deltagande länderna följer inte heller ett 

gemensamt format eller kvalitativa indikatorer för att möjliggöra projektutvärderingar. 

 

Föredraganden begär att alla avsiktsförklaringar offentliggörs fullständigt och att strikta 

övervakningsmekanismer och resultatindikatorer införs i alla utvecklingsramar. Dessutom är 

det nödvändigt att införa ett klagomålsförfarande för berörda lokalbefolkningar och 

lokalsamhällen. Det lokala civila samhället måste vara nära involverat i övervakningen och 

utvärderingen av den nya alliansen.  

 

Kontraktsjordbruk är en central faktor för att integrera småbrukare i förädlingskedjorna. 

Ländernas utvecklingsramar bör dock ses över för att förbättra kontraktsbestämmelserna 

mellan köpare och lokala leverantörer och skapa en gynnsam rättslig ram när det t.ex. gäller 

prisarrangemang, respekt för kvinnors rättigheter, stöd till hållbart jordbruk, inrättande av 

lämpliga tvistlösningsmekanismer och stärkandet av jordbrukarorganisationer för att förbättra 

deras förhandlingsposition i förhandlingarna om jordbrukskontrakt.  

 

3. Främja hållbara familjejordbruk  

 

Både i Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar från 

december 2015 betonas vikten av att utveckla en jordbruksmodell som förbättrar 

motståndskraften och skapar hållbara livsmedelssystem. Familjejordbrukare och småbrukare 

är de främsta resurserna i det afrikanska jordbruket och står för över 60 procent av 

sysselsättningen i Afrika söder om Sahara1. De har visat sin förmåga att öka 

livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt (ofta genom agroekologiska metoder) för att 

                                                 
1 FAO:s statistiska årsbok 2012, s. 18. 

 

http://issuu.com/faosyb/docs/fao_statistical_yearbook_2012_issuu/
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diversifiera produktionen, bidra till landsbygdsutveckling och öka inkomsterna, vilket i sin tur 

bidrar till minskad fattigdom.  

 

I stället för att alliansens modell för ett ”modernt” och ”affärsorienterat” jordbruk som 

grundas på storskaligt industriellt jordbruk uppmanar föredraganden, i linje med 

rekommendationerna från FN:s särskilda rapportör för rätten till mat och International 

Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) 

från 2009, de afrikanska regeringarna att investera i familjejordbruk och agroekologi. 

 

4. Marktillgång och säker besittningsrätt  

 

Det finns olika former av markinnehav i Afrika (hävdvunnet, offentligt och privat), men 

utvecklingsramarna hänvisar nästan uteslutande till registrering av äganderätt (eller 

markcertifiering) för att hantera besittningsrätt till mark. 

 

Det finns belägg för att registrering av äganderätt inte automatiskt leder till säkert 

markinnehav för lokalsamhällena. Avskaffandet av system med hävdvunnet eller kommunalt 

markinnehav och inriktningen på registrering av äganderätt leder i själva verket ofta till ökad 

osäkerhet kring markrättigheter för de fattiga, särskilt kvinnor. Småskaliga 

livsmedelsproducenters och ursprungsbefolkningars markrättigheter är ofta inte erkända, 

vilket gör dem sårbara för otillbörliga markaffärer, expropriering utan samtycke eller skälig 

ersättning, särskilt vid bristande styrning och ofullständiga markreformer. Investerare och den 

lokala eliten som är inblandade i markaffärer tenderar också att beskriva den mark som är till 

försäljning som ”obrukad” eller ”underutnyttjad,” och bortser från eller döljer då ofta att 

marken används som betesmark.  

 

Riskerna framgår tydligt av utvecklingen av så kallade tillväxtpoler (t.ex. Prosavana-projektet 

i Moçambique) som syftar till att locka internationella investerare till Afrika genom att 

tillhandahålla mark till stora privata företag på familjejordbrukarnas bekostnad, ofta i mycket 

bördiga regioner. 

 

Föredraganden uppmanar därför med kraft de afrikanska länderna att respektera samhällenas 

traditionella markrättigheter och fullständigt genomföra de frivilliga riktlinjerna för 

ansvarsfull förvaltning av markinnehav, fiskeri och skog från 2012. Investeringar som görs 

inom ramen för alliansen bör genomgå förhandskonsekvensbedömningar rörande 

markrättigheter och läggas fram för fria förhandssamråd med lokalbefolkningarna.  

 

5. Lagstiftning om utsäde 

 

Jordbrukarnas rättigheter att fritt producera, utbyta och sälja utsäde är viktigt för 90 procent 

av dem som försörjer sig på jordbruk på den afrikanska kontinenten1. Föredraganden är oroad 

över företagens krav på stärkta rättigheter för växtförädlare genom att harmonisera den 

afrikanska lagstiftningen om utsäde enligt UPOV-konventionen från 1991, som förbjuder de 

flesta av dessa informella metoder. Detta kan äventyra utsädenas mångfald, vilken är 

avgörande för klimatanpassning och livsmedelstrygghet. Patenten i samband med den ökade 

försäljningen av certifierat utsäde i Afrika ökar dessutom småbrukarnas beroende och risken 

för skuldsättning.  

                                                 
1 Olivier De Schutter (2009): ‘’, s. 23. 

file://ipolbrusnvf01/UNI4/docep/PR/,%20http:/www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20091021_background-doc_seed-policies-and-the-right-to-food_en.pdf
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Eftersom kontrollen över och äganderätten till utsäde till överkomliga priser är av avgörande 

betydelse för livsmedelstryggheten för fattiga jordbrukare och deras motståndskraft, anser 

föredraganden att givarna bör stödja jordbrukarnas utsädessystem. På så sätt skapas en viss 

grad av oberoende gentemot den kommersiella utsädessektorn och genetiska utsädessorter 

garanterar dessutom på ett bättre sätt att utsädena är lämpliga för de lokala agroekologiska 

förhållandena.  

 

6. Jämställdhetsfrågor 

 

Fram till helt nyligen har stöd till jordbruket ofta koncentrerats på exportgrödor som odlas av 

män, och kvinnorna har i stor utsträckning fått ansvaret för att producera livsmedel för 

familjens uppehälle. 

 

I alliansens framstegsrapport 2014 påpekas att endast 21 procent av de småjordbrukare som 

deltar i den nya alliansens projekt är kvinnor. Kvinnor utgör dock upp till 50 procent av 

familjejordbrukarna i Afrika söder om Sahara1. Alliansens bristande fokus på 

jämställdhetsfrågor leder till ökad ojämlikhet och ytterligare marginalisering av afrikanska 

kvinnor. 

 

Specifika indikatorer bör mäta alliansens effekter på jämställdheten. Man bör dessutom 

prioritera åtgärder för att avskaffa all diskriminering mot kvinnor när det gäller tillgång till 

mark, förbättra kvinnors tillgång till mikrokreditsystem och tjänster och på ett effektivt sätt 

göra kvinnorna delaktiga i utformningen och genomförandet av politiska åtgärder för 

forskning och utveckling på jordbruksområdet. 

 

7. Finansiering av jordbruksinvesteringar i Afrika 

 

Föredraganden har starka reservationer mot stöd till jordbruksinvesteringar i Afrika genom 

storskaliga offentlig-privata partnerskap som den nya alliansen för tryggad livsmedels- och 

näringsförsörjning. 

 

De största privata aktörerna inom alliansen är multinationella företag, som redan gynnas av en 

dominerande marknadsställning och ofta beviljas företags-, tull- och skattelättnadsförmåner i 

värdländerna. De planerade investeringarna baseras på föreställningen att småbrukare kan 

lyftas ur fattigdom genom att integreras i livsmedelsindustrins förädlingskedjor. I 

verkligheten finns det stora flertalet producenter inte tillräckligt nära marknaden, saknar 

kapacitet att producera de mängder som krävs och har inte heller den tekniska utbildning som 

krävs för att uppfylla de höga kraven när det gäller produktionsstyrning, redovisning, 

hygienåtgärder och investeringar. Dessutom finns det en enorm obalans i makten mellan 

multinationella livsmedelsföretag, regionala och nationella aktörer och mindre företag i de 

afrikanska länderna.  

 

Målet med offentligt utvecklingsbistånd bör vara att bidra till fattigdomsminskning, inte tjäna 

EU:s handelspolitiska intressen. Föredraganden anser att EU inte bör använda offentligt 

utvecklingsstöd för att stödja transnationella företag som fungerar som monopol i karteller 

                                                 
1 FAO (2011): The State of Food and Agriculture. Kvinnor inom jordbruket Closing the gender gap for 

development  

http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf
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som bidrar till att undergräva den lokala privata sektorn, vilket medför risker för familje- och 

småjordbrukare.  

 

*** 

 

Avslutande kommentarer: Föredraganden ifrågasätter allvarligt att storskaliga offentlig-

privata partnerskap som den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning 

verkligen kan bidra till fattigdomsminskning och livsmedelstrygghet, eftersom risken är att de 

fattigaste samhällena får ta den största smällen av de sociala och miljömässiga riskerna i 

samband med sådana partnerskap. Med tanke på de befintliga bristerna anser föredraganden 

att EU och dess medlemsstater bör upphöra med sitt nuvarande stöd till den nya alliansen. 

Både givare och nationella regeringar bör i stället investera i en hållbar jordbruksmodell som 

inriktas på småjordbruk och kvinnor, som kan frigöra potentialen hos nationella och regionala 

marknader till familjejordbrukens fördel och tillhandahålla livsmedel av hög kvalitet till 

överkomliga priser.  
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18.3.2016 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING 

till utskottet för utveckling 

över den nya alliansen för tryggad livsmedelsförsörjning och näring 

(2015/2277(INI)) 

Föredragande av yttrande: Molly Scott Cato 

 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för utveckling att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

Allmän strategi 

1. Europaparlamentet noterar att G8-regeringarna i 2009 års gemensamma förklaring från 

L’Aquila om tryggad livsmedelsförsörjning har åtagit sig att stödja länders egna strategier 

för att öka livsmedelsproduktionen, och därmed öka tillgången till livsmedel, med ett 

särskilt fokus på att ge småbrukare och kvinnliga jordbrukare egenmakt och förbättra 

deras tillgång till mark och finansiella tjänster, såsom mikrofinanser och marknader. 

2. Europaparlamentet konstaterar att det i EU:s policyram för livsmedelstrygghet1 betonas att 

EU och dess medlemsstater behöver inrikta sig på livsmedelsproduktion i liten skala för 

att öka livsmedelstillgängligheten i utvecklingsländerna, vilket får ett antal effekter genom 

höjda inkomster och ökad motståndskraft för producenterna, större 

livsmedelstillgänglighet för allmänheten, förbättrad miljökvalitet samt stimulans för små 

och medelstora företag och landsbygdsutveckling med hjälp av bearbetning. 

3. Europaparlamentet konstaterar att tyngdpunkten i politiken för livsmedelstrygghet i 

utvecklingsländerna har flyttats från att enbart öka produktionen av jordbruksråvaror till 

att säkerställa att länderna kan försörja sig själva med livsmedel och förbättra sin 

livsmedelssuveränitet, i betydelsen att människor själva har rätt att besluta om sina egna 

strategier och sin egen produktion på jordbruks- och livsmedelsområdet. 

4. Europaparlamentet efterlyser därför sätt att ersätta det alltför stora beroendet av 

                                                 
1 EU:s policyram för att hjälpa utvecklingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen, COM(2010)0127. 
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importerade livsmedel med en motståndskraftig inhemsk livsmedelsproduktion som 

prioriterar lokala grödor som tillgodoser befolkningens näringsbehov. Detta blir allt 

viktigare i takt med att klimat och marknader blir alltmer instabila. 

5. Europaparlamentet anser att sådan självförsörjning, som fokuserar på lokal inhemsk 

livsmedelsproduktion och kortare regionala livsmedelskedjor, skulle bidra till att minska 

hungern och garantera lika tillgång till livsmedel bland lokala befolkningar, vilket skulle 

säkerställa bättre levnadsvillkor och långsiktig livsmedelstrygghet. Orättvisa handelsavtal 

kan undergräva ländernas förmåga till självförsörjning av livsmedel och utestänga deras 

jordbrukare från vissa marknader. Parlamentet understryker därför att export bör 

övervägas först när dessa grundläggande livsmedelstrygghetsmål har uppnåtts. 

6. Europaparlamentet stöder ”medel- och långsiktiga program för ett hållbart jordbruk, 

livsmedelstrygghet, näring och landsbygdsutveckling som ett sätt att utrota 

grundorsakerna till hunger och fattigdom, inklusive genom ett progressivt förverkligande 

av rätten till tillräcklig föda”, samt tillgång till rent vatten, genom att involvera 

lokalsamhällen i jordbruksutvecklingsverksamhet (jordbruk, bearbetning och 

marknadsföring), i synnerhet genom att bygga upp en kapacitet som fokuserar på 

integrerade åtgärder för politik, institutioner och människor, med särskild betoning på 

småbrukare och kvinnliga jordbrukare1, i syfte att stärka deras ställning och främja deras 

rätt till anständigt arbete. 

7. Europaparlamentet noterar att områden där det råder livsmedelstrygghet som grundas på 

sund, levande mark och produktiva jordbruksekosystem som är motståndskraftiga mot 

klimatförändringar är stabilare och har lägre utvandring. 

Småskaliga jordbruk 

8. Europaparlamentet konstaterar att småskaligt jordbruk alltid har spelat en grundläggande 

roll för inledandet av ekonomisk och social utveckling genom att trygga 

livsmedelsförsörjningen för hela befolkningar, vilket minskar behovet av att använda 

utländsk valuta för livsmedelsimport och också tillhandahåller arbetstillfällen. 

9. Europaparlamentet understryker att småbrukare, som producerar omkring 70 procent av 

de livsmedel som konsumeras i Afrika, spelar en avgörande roll för de lokala 

försörjningsmöjligheterna och är oumbärliga för en inkluderande jordbruksutveckling. 

10. Europaparlamentet betonar därför att den nya alliansen för tryggad livsmedels- och 

näringsförsörjning (NAFSN) i första hand måste komma småskaliga jordbruk och små 

familjeföretag till nytta, så att dessa kan säkra en plats och stärka sin roll i 

livsmedelsförsörjningskedjan. 

11. Europaparlamentet noterar att utländska privata investeringar och liberalisering av handel 

kan ha stor inverkan på jordbrukssektorerna i utvecklingsländer. 

Markrofferi, tillgång till mark och markkoncentration 

12. Europaparlamentet noterar farorna med överdriven avreglering av markägande, och 

                                                 
1 Slutdeklaration från världstoppmötet om livsmedelsförsörjning, FAO 2009. 
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betonar i detta sammanhang att försörjningsmöjligheterna, tillgången till jordbruksmark 

och användningen av traditionella jordbruksmetoder i småskaliga jordbruk hotas 

allvarligt. 

13. Europaparlamentet beklagar djupt den storskaliga koncentrationen av markägande, 

inklusive markrofferi av utländska investerare, som drabbar småbrukare hårt och får 

allvarliga konsekvenser för jordbruksproduktionen, vilket leder till högre livsmedelspriser 

och en osäker livsmedelsförsörjning och fattigdom på lokal, regional och nationell nivå. 

Övergång till nya jordbruksmodeller 

14. Europaparlamentet inser hur viktigt det är för jordbruk att ha tillgång till vatten, och 

riskerna med att använda för mycket värdefullt vatten för bevattning, och noterar, mot 

bakgrund av detta, behovet av att dra ner på slösaktig hantering av vatten vid bevattning 

samt betonar den roll som vattenbevarande odlingsmetoder kan spela för att förebygga 

evapotranspiration, bibehålla vatten i sund, levande mark och hålla dricksvattenkällor rena 

från föroreningar. 

15. Europaparlamentet är medvetet om att tropiska och semiarida jordbruk har specifika 

behov, särskilt i fråga om grödor som behöver skyddas från solen och markskydd, och 

anser att tärande monokulturer är omoderna och i allt större utsträckning fasas ut i 

NAFSN:s givarländer. 

16. Europaparlamentet noterar behovet att gå över till ett hållbart, diversifierat jordbruk som 

är mindre beroende av insatsvaror, medför mindre markförsämringar och är mer 

motståndskraftigt mot de negativa effekterna av klimatförändringar. 

17. Europaparlamentet betonar att NAFSN måste leda till en regionalt anpassad 

jordbruksstruktur i primär- och bearbetningsleden. 

18. Europaparlamentet varnar för en övertro på produktion av jordbruksråvaror som inte är 

livsmedel, i synnerhet råvaror till jordbruksbränslen, i initiativ som finansieras av 

NAFSN, eftersom produktionen av dessa råvaror kan inverka negativt på 

livsmedelstryggheten och livsmedelssuveräniteten i deltagande länder. 

19. Europaparlamentet vill se att lokal kunskap och lokalsorter beaktas när strategier och 

handlingsplaner utarbetas, och att naturliga metoder för produktion av utsäde och 

växtförökningsmaterial tillämpas, i samråd med de lokala samhällena. 

Agroekologi och skogsjordbruk 

20. Europaparlamentet noterar den betydande potentialen hos resurseffektiva och långsiktiga 

agroekologiska metoder som bygger på en hög artrikedom och nyttiga arter, spridning av 

risker och återvinning av avfall. 

21. Europaparlamentet konstaterar att sådana odlingsmetoder – som stärker naturliga 

processer som matjordsbildning, reglering av vatten och skadegörare och slutna kretslopp 

för näringsämnen – kan säkerställa långsiktig produktivitet och bördighet till en låg 

kostnad för jordbrukarna och förvaltningarna. 
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22. Europaparlamentet konstaterar att en hållbar markförvaltning kan generera en ökning på 

upp till 58 procent av livsmedelsproduktionen i världen1. 

23. Europaparlamentet förespråkar agroekologiska metoder, särskilt sådana som fokuserar på 

jorden, såsom permakultur, skogsjordbruk, växelbruk och samodling, särskilt av 

baljväxter, insådd, kompostering och marktäckning, för att stärka ekosystemens funktion 

och därigenom höja produktiviteten och öka bördigheten på lång sikt med hjälp av 

naturliga processer. 

24. Europaparlamentet noterar synergierna mellan markbaserade och trädbaserade metoder 

och anpassningen av jordbruksekosystemen till klimatförändringarna. Parlamentet noterar 

särskilt det stora behovet av ved och de många användningsområdena för träd som binder 

kväve. 

25. Europaparlamentet konstaterar att jordbrukskemikalier ofta både överanvänds och 

används felaktigt i utvecklingsländer, till exempel de som deltar i NAFSN. 

26. Detta förvärras ytterligare av analfabetism och avsaknad av lämplig utbildning och kan 

leda till väldigt höga halter av bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker, liksom 

förgiftning och andra hälsoeffekter hos jordbrukarna och deras familjer. 

Tillgång till näringsrika livsmedel och vatten 

27. Europaparlamentet betonar att högkvalitativ och balanserad kost är väsentlig, och 

bekräftar att näring bör vara central när man bygger upp eller återställer livsmedelssystem. 

28. Parlamentet påminner om att energiintaget inte ensamt kan ses som en indikator på 

näringskvalitet. 

29. Europaparlamentet betonar att miljontals människor i Afrika, framför allt barn, lider av 

hunger och undernäring, som är de huvudsakliga dödsorsakerna på kontinenten, och att 

hunger, tillsammans med markrofferi och klimatförändringar, är en av de vanligaste 

orsakerna till att människor flyr från sina hem. 

30. Europaparlamentet är medvetet om den centrala betydelsen av tillgång till rent 

dricksvatten, och den inverkan som jordbruket kan ha på detta. 

31. Europaparlamentet efterlyser lokalt anpassade jordbruks- och livsmedelsstrategier som 

tillmötesgår hela samhällets behov, i syfte att utrota svält och undernäring. 

32. Europaparlamentet framhåller behovet av strategier för att minska matsvinnet i hela 

livsmedelskedjan. 

Kritiska observationer 

33. Europaparlamentet välkomnar NAFSN:s utfästelser om livsmedelstrygghet, men är oroat 

över att de metoder som används bygger på föråldrade modeller av jordbruksutveckling 

och ojämlika maktförhållanden. 

                                                 
1 FAO, Global Soil Partnership. 
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34. Europaparlamentet är oroat över att NAFSN kanske inte gagnar små familjejordbruk så 

som det ursprungligen var tänkt, utan i stället bidrar till att göra dem beroende av dyra 

insatsvaror från andra länder. 

35. Europaparlamentet noterar farorna med en avreglering av utsädessektorn i de deltagande 

länderna, eftersom en sådan kan leda till att småbrukare blir alltför beroende av utsäde och 

växtskyddsmedel som tillverkas av utländska företag. 

36. Europaparlamentet påpekar att inte alla berörda parter har deltagit i beslutsfattandet i 

samarbetsramen. Tvärtom har bland annat landsbygdssamhällen, jordbruksarbetare, 

småbrukare, fiskare och ursprungsbefolkningar mer eller mindre uteslutits, och deras rätt 

att delta har inte respekterats. 

37. Europaparlamentet anser att de afrikanska staterna bör betraktas som partner i denna 

allians, och inte som rena tjänsteleverantörer som minskar de privata investerarnas ”risker 

och osäkerheter”. 

38. Europaparlamentet noterar G20-ländernas rapport från 2011, där det betonas att 

skattedrivna investeringar kan vara övergående. Parlamentet påminner om att många 

undersökningar av investerares motivationer har visat att särskilda skatteincitament har en 

neutral eller negativ inverkan på deras beslut att investera1. 

39. Europaparlamentet konstaterar att skatteincitament, inklusive befrielse från bolagsskatt i 

särskilda ekonomiska områden, berövar afrikanska länder skatteintäkter som kunde ha 

varit en källa till mycket viktiga offentliga investeringar i jordbruk, särskilt i 

livsmedelstrygghets- och näringsprogram2. 

40. Europaparlamentet beklagar att den enda indikatorn som NAFSN har gemensamt med de 

tio samarbetsramarna är Världsbankens index Doing Business. 

Europaparlamentets uppmaningar till de deltagande länderna 

41. Europaparlamentet uppmanar de deltagande länderna att 

– genomföra FAO:s frivilliga riktlinjer för att stödja det gradvisa förverkligandet av rätten 

till tillräcklig föda inom ramen för den nationella livsmedelsförsörjningen från 2004 och 

FAO:s principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk och livsmedelssystem från 2014, 

samt att se till att FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter 

respekteras, 

– se till att bedömningen av NAFSN:s verksamhet omfattar mer än investeringarnas kvalitet 

och även inkluderar kvaliteten på utvecklingseffekten, med mål för bland annat kvinnors 

rättigheter och berörda parters deltagande, balanserad och hälsosam kost samt 

motståndskraftig livsmedelsförsörjning, 

– som en del av ländernas framstegsrapporter göra årliga utvärderingar av genomförandet av 

                                                 
1 Mwachinga, E. (Global Tax Simplification Team, World Bank Group), ‘Results of investor motivation survey 

conducted in the EAC’, som presenterades i Lusaka den 12.02.2013. 
2 ”Supporting the development of more effective tax systems” – rapport till G20:s arbetsgrupp från IMF, OECD 

och Världsbanken, 2011. 
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ramen för samarbete mellan länderna för att kontrollera om åtagandena har uppfyllts, och 

även offentliggöra dessa resultat, 

– säkerställa ett människorättsbaserat förhållningssätt i fråga om äganderätt till mark genom 

att anta och genomföra FAO:s frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av 

besittningsrätt till mark, fiske och skogar inom ramen för nationell livsmedelstrygghet 

från 2012, 

– garantera deltagandemekanismer som inkluderar alla och som prioriterar rättigheterna, 

behoven och intressena för de legitima innehavarna av markrättigheterna, särskilt 

småbrukare och småskaliga familjejordbruk samt framför allt säkerställa fritt, på förhand 

inhämtat och välinformerat samtycke (FPIC) från alla grupper som lever på mark vars 

äganderätt och/eller kontroll ska överföras, 

– se över offentliga strategier och projekt i syfte att avskaffa eventuella incitament för 

markrofferi och äganderätt till mark utan avsikt att använda marken för produktion, 

– vidta bindande nationella åtgärder mot markrofferi, korruption baserad på överföring av 

mark samt användning av mark för spekulativa investeringar, 

– övervaka program för fastställande av äganderätt till mark och för certifiering i syfte att 

säkerställa att de är öppna för insyn och inte koncentrerar markägande eller fråntar 

samhällen de resurser de är beroende av, 

– se till att det finansiella stödet inte tjänar till att stödja initiativ som gör det möjligt för 

företag att tvångsförflytta lokalsamhällen, 

– använda deltagarprocesser för att utforma modellkontrakt för jordbruksprogram som är 

anpassade till lokalsamhällenas behov, 

– inrätta, främja och stödja producentorganisationer såsom kooperativ som stärker 

småbrukares förhandlingsställning, och på så sätt skapa förutsättningar för småbrukare att 

få bättre betalt på marknaden, och möjliggöra utbyte av kunskaper och bästa praxis mellan 

småbrukare, 

– upprätta ett samarbete mellan inhemska jordbrukare, lokalsamhällen, lokala myndigheter 

och organisationer i det civila samhället för att bekämpa livsmedelsotrygghet och förbättra 

försörjningsmöjligheterna, samråda med inhemska berörda parter och se till att lokala 

aktörer deltar fullt ut i genomförandet av programmet, 

– stärka inrättandet av flerpartsforum (jordbrukarorganisationer, berörda lokalsamhällen, 

företrädare för det organiserade civila samhället), 

– garantera att småbrukare, särskilt kvinnor, får tydligt definierade åtkomsträttigheter till 

mark och vatten och till fullo kan drar nytta av utvecklingen; samråda ordentligt med 

nomadiserande boskapsskötare när investeringar som finansieras av NAFSN övervägs, i 

syfte att undvika markkonflikter och optimera användningen av gemensam mark; inrikta 

alla åtgärder på inhemska småbrukares intressen och potential, 

– säkerställa tillräckliga offentliga investeringar för att garantera varaktiga och hållbara 
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lösningar för alla, 

– ge jordbrukarna möjlighet att undvika beroendet av insatsvaror och stödja jordbrukarnas 

såddmetoder för att upprätthålla och förbättra den biologiska mångfalden inom jordbruket 

genom att underhålla lokala offentligägda fröbanker, utbyten och kontinuerlig utveckling 

av lokala frövarianter, där man specifikt tillhandahåller flexibilitet inom sortlistorna för att 

inte utesluta jordbrukares varianter, och att säkerställa fortlevnaden av traditionella 

produkter, 

– skydda och främja tillgången till och utbytet av frön och insatsvaror för småbrukare, 

marginaliserade grupper och landsbygdssamhällen; respektera internationella avtal om att 

liv och biologiska processer inte kan patenteras, särskilt när det gäller inhemska stammar 

och arter, 

– undvika att göra systemen för livsmedelsproduktion alltför beroende av fossila bränslen, i 

syfte att begränsa prisvolatiliteten och lindra effekterna av klimatförändringarna, 

– utveckla korta livsmedelsförsörjningskedjor på lokal och regional nivå, och bygga lämplig 

infrastruktur för lagring och kommunikation i detta syfte, eftersom korta 

försörjningskedjor är mest effektiva för att bekämpa hunger och fattigdom på 

landsbygden, 

– utveckla en politik som stöder ett hållbart jordbruk genom att främja mer diversifierade 

jordbrukssystem som förvaltas enligt principerna för agroekologi, inklusive skogsjordbruk 

och integrerat växtskydd, 

– ge afrikanska jordbrukare tillgång till resurssnåla och prismässigt överkomliga tekniska 

lösningar till agronomiska problem som är specifika för Afrika, 

– säkerställa större räckvidd och genomförande av de eftersträvade NAFSN-målen genom 

investeringar i utbildning, yrkesutbildning och rådgivningsverksamhet för jordbruket, med 

lokalt inriktade deltagandestrategier som omfattar näring, markinnehav, rättigheter, 

skogsjordbruk och resurssnålt hållbart jordbruk, inklusive hållbar traditionell teknik. 

– uppmuntra till odling av många olika näringsrika, lokala och, i största möjliga mån, 

säsongsbetingade livsmedelsgrödor, helst sådana som är anpassade till lokala förhållanden 

eller inhemska sorter och arter, inklusive frukt, grönsaker och nötter, i syfte att förbättra 

näringsintaget med hjälp av kontinuerlig tillgång till en varierad, nyttig och prismässigt 

överkomlig kost som är tillräcklig i termer av kvalitet, kvantitet och diversitet snarare än 

enbart i termer av kaloriintag, och förenlig med kulturella värderingar, 

– säkerställa att strategier inte enbart är baserade på produktionen av mer livsmedel, särskilt 

produktion av stora volymer av grödor som enbart är kaloririka, och som, om de utgör en 

huvuddel av kosten, kan leda till näringsbrist, 

– undvika åtgärder som skulle hindra tillgång till tillräcklig näring och mat, i synnerhet 

åtgärder som skulle förhindra människors tillgång till och användning av resurser och 

insatsvaror som garanterar deras överlevnad, 

– se till att näring utgör en del av grundläggande offentliga tjänster (såsom hälsa, vatten och 
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sanitet), 

– åta sig att fullt ut genomföra den internationella koden för marknadsföring av 

modersmjölksersättningar och de resolutioner som antagits av Världshälsoförsamlingen 

om näring till spädbarn och småbarn, 

– utforma en politik som ger kvinnor på landsbygden egenmakt och emancipation, med 

specifik hänsyn till deras tidsbrist och hinder för deras rörlighet, 

– garantera kvinnor lika rättigheter och roller i samhället och i beslutsfattande, särskilt 

avseende tillgång till mark, finansiering och resurser, 

– garantera att kvinnor kan dra fördel av omvandlingen av jordbruket genom att bekämpa 

diskriminerande seder och avskaffa diskriminerande bestämmelser som hindrar tillgång 

till resurser, 

– inom samarbetsramarna för länderna inkludera särskilda mål för att ge kvinnor egenmakt, 

med en tidsram för när de ska vara uppfyllda; tillämpa jämställdhetsbudgetering för 

projekt och kontinuerlig utvärdering med hjälp av uppgifter som är uppdelade enligt kön, 

– införliva ett genusperspektiv i den officiella statistiken och indikatorerna för politiken för 

landsbygdsutveckling för att identifiera bästa praxis och strategier som har en större 

inriktning, 

– inrätta mekanismer för insyn och ansvarsskyldighet för samtliga initiativ, 

– säkerställa att utvärderingar och konsekvensbedömningar av samtliga projekt utförs av 

oberoende organ, med hjälp av ett brett spektrum av indikatorer för att mäta effekterna på 

livsmedelsförsörjning, näring och fattigdom, och på så sätt göra en heltäckande 

utvärdering av de framsteg som görs i varje land inom ramen för NAFSN, 

– se till att ekonomiska, skattemässiga eller administrativa reformer inte leder till att 

investerare kan undvika att betala en rättvis skatt i de deltagande länderna eller medför en 

orättvis fördel för investerare jämfört med småbrukare, 

– se till att deras respektive regeringar behåller rätten att skydda sina jordbruks- och 

livsmedelsmarknader genom lämpliga tull- och skattesystem, som är särskilt viktiga för att 

komma till rätta med finansiella spekulationer och skattesmitning, 

– genomföra FAO:s frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av besittningsrätt till 

mark, fiske och skogar från 2012 genom deltagandemekanismer som inkluderar alla och 

som prioriterar rättigheterna och behoven för de legitima innehavarna av markrättigheter, 

– se över offentliga strategier och projekt i syfte att avskaffa eventuella incitament för 

markrofferi, 

– anta en politik som främjar en ansvarsfull handel och arbeta för att undanröja tullhinder 

som motverkar regional handel. 

Europaparlamentets uppmaningar till EU och medlemsstaterna 
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42. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna, i egenskap av världens största 

givare av utvecklingsbistånd, att 

– ge sitt fortsatta stöd till NASFN och till ett intensivt samarbete på villkor att ovanstående 

begäranden uppfylls, 

– hålla företag ansvariga för mänskliga rättigheter, markrättigheter och miljö- och 

arbetsnormer, och att framför allt säkerställa att medlemsstaterna fullgör de 

extraterritoriella skyldigheter som åligger stater genom att se till att deras politik inte 

bidrar till brott mot mänskliga rättigheter i andra länder och att icke-statliga aktörer inte 

hindrar utövandet av dessa rättigheter, 

– säkerställa att EU-baserade investerare respekterar, och uppmuntrar övriga partner i 

alliansen att respektera, lokalsamhällens rättigheter och småskaliga jordbruks behov 

genom att följa ett människorättsbaserat förhållningssätt inom samarbetsramarna, 

inklusive genom att upprätthålla garantier för miljömässiga, sociala, och mänskliga 

rättigheter samt arbetstagar- och markrättigheter och största möjliga öppenhet i fråga om 

sina investeringsplaner, 

– säkerställa att EU-baserade investerare tillämpar en policy för socialt ansvar när de 

utarbetar anställningskontrakt och inte utnyttjar sitt ekonomiska övertag över arbetstagare 

från lokalsamhällen, 

– uppmuntra de deltagande länderna att med demokratiska medel bedriva sin egen 

jordbruks- och livsmedelspolitik och fastställa sina egna prioriteringar och strategier på 

dessa områden i form av en modell för hållbart jordbruk, 

– erkänna de deltagande ländernas behov att uppnå livsmedelstrygghet och försvara sin rätt 

att i största möjliga mån vara självförsörjande, 

– stödja och förespråka lokala afrikanska företag och berörda aktörer som huvudaktörer och 

förmånstagare för NAFSN-initiativen, 

– genomföra det senaste beslutet från WTO att slopa exportsubventionerna för 

jordbruksprodukter, eftersom de snedvrider lokala marknader och förstör 

försörjningsmöjligheterna i utvecklingsländerna, 

– undanröja tullhinder som avskräcker afrikanska länder från att på lokal nivå ge mervärde 

åt obearbetade produkter, 

– säkerställa ändamålsenliga EU-program med en tyngdpunkt på fler småskaliga projekt 

som genomförs på lokal och regional nivå, 

– inta inställningen att livskraftiga, friska samhällen och ekonomier på landsbygden, och 

fruktsamma, produktiva och motståndskraftiga jordbrukssystem kan möjliggöra för 

människor att bo kvar på landsbygden och därigenom hjälpa till att öka den globala 

stabiliteten genom att inte bidra till massmigration. 

43. Europaparlamentet uppmanar de deltagande regeringarna och investerarna att föra en 

dialog med civilsamhället, lokalsamhällen och andra institutioner om NAFSN, säkerställa 
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att ingångna avtal görs tillgängliga för allmänheten på ett öppet sätt, och se till att 

relevanta organisationer i civilsamhället finns representerade i NAFSN:s beslutsfattande 

organ. 
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