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Ievads

Maza apjoma ģimenes apsaimniekotas saimniecības, ņemot vērā to ieguldījumu pārtikas un 
uztura nodrošināšanā, nodarbinātībā lauku apgabalos, kā arī sociālajā un vides aizsardzībā, ir 
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu lauksaimniecības pamats. Tomēr, lai 
gan visā pasaulē 80 % pasaules pārtikas produkcijas saražo ģimenes saimniecībās, šāda veida 
saimniecības saskaras ar vairākiem ierobežojumiem, bieži tiek saistītas ar nabadzību un dod 
zemus ienākumus. Turpmāk ir apkopotas to galvenās pazīmes: 

Apraksts Galvenie skaitļi
Ģimenes saimniecības pasaulē
Ģimenes saimniecības vienību skaits 
pasaulē

500 miljoni ģimenes saimniecību (90 % no 
kopējā skaita)

No ģimenes saimniecībām atkarīgo 
privātpersonu skaits 

2,5 miljardi personu

Tādu ģimenes saimniecību procentuālā 
daļa, kas apsaimnieko mazāk par 
2 hektāriem

85 %

Ģimenes saimniecības ĀKK reģionā

Ģimenes saimniecības devums IKP 

 35 % Āfrikā
 5 % Karību jūras reģionā
 13 % Klusā okeāna valstīs 

Ģimenes saimniecībās iesaistītā 
darbaspēka procentuālais apjoms

 67 % Āfrikā
 21 % Karību jūras reģionā
 Dažāds Klusā okeāna valstīs (mazāk par 

10 % Fidži, 70 % Papua-Jaungvinejā)

Problēmas, ar kurām saskaras ģimenes saimniecības

Neraugoties uz to svarīgumu, ģimenes saimniecības saskaras ar vairākiem ierobežojumiem

Stagnējošs darba ražīgums un peļņa. Strukturālās korekcijas programmu uzsākšana 20. gs. 
80. gadu sākumā veicināja uz eksportu vērstas lauksaimniecības attīstību, kurā priekšroka tika 
dota liela apjoma, ļoti kapitalizētiem un mehanizētiem ražošanas veidiem, kamēr maza 
apjoma saimniecības salīdzinoši tika atstātas bez ievērības. Tas būtiski palielināja valstu ar 
zemiem ienākumiem atkarību no pārtikas importa, padarot tās neaizsargātas pret cenu 
svārstībām starptautiskajos tirgos. Turklāt pārdošanai paredzēto kultūru audzēšana pasaules 
tirgum sekmēja monokultūru attīstību, kas palielināja atkarību no ķīmiskajiem mēslojumiem 
un pesticīdiem, izraisot atmežošanu, masveida augsnes degradēšanu un veicinot klimata 
pārmaiņas.

Klimata pārmaiņas un sezonālā mainība. Klimata pārmaiņas ĀKK valstīm ir īpaši smaga 
problēma. Ņemot vērā apūdeņotās aramzemes zemo procentuālo apjomu (bieži vien mazāku 
par 5 %), lauksaimnieciskā darbība ir atkarīga no vietējiem laika apstākļiem. Paredzams, ka 
ekstremāli laika apstākļi kļūs arvien biežāki, kā rezultātā līdz 2030. gadam kukurūzas ražas 
samazināsies par gandrīz 30 %. 



DR\1101350LV.doc 3/5 AP102.064v01-00

LV

Zemes un augsnes degradācija. Daudzas ģimenes saimniecības apstrādā neauglīgus zemes 
gabalus, tādējādi ražas ir zemas, jo tām ir pieejami tikai ierobežoti un bieži vien degradēti 
zemes resursi. Subsahāras Āfrikā vien tiek lēsts, ka izmaksas saistībā ar zemes degradāciju 
gadā sasniedz USD 68 miljardus, un tā ietekmē 180 miljonus cilvēku. 

Sēklu pieejamība. Tradicionāli lielāko daļu sēklu Āfrikā saražo lauksaimnieki, izmantojot 
ierasto praksi saglabāt sēklas personīgai lietošanai vai apmaiņai. Taču Āfrikas tiesību aktu 
attiecībā uz sēklām saskaņošana atbilstīgi 1991. gada UPOV konvencijai aizliegtu lielāko daļu 
no šīm neoficiālajām praksēm. Tas varētu pakļaut riskam sēklu daudzveidību, kas ir ļoti 
svarīga, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un nodrošinātu pārtiku. Turklāt patenti, kas saistīti 
ar sertificēto sēklu apjoma tirdzniecības pieaugumu Āfrikā, palielina sīksaimniecību atkarību 
un iespējamību iekļūt parādos. 

Zemes pieejamība un zemes lietošanas drošība. Maza apjoma pārtikas ražotāju un vietējo 
iedzīvotāju tiesības uz zemi parasti nav juridiski atzītas, tādējādi padarot tos neaizsargātus 
pret neatbilstīgiem darījumiem ar zemi, atsavināšanu bez piekrišanas vai godīgas 
kompensācijas nesamaksāšanu, jo īpaši sliktas pārvaldības un nepilnīgas zemes reformas 
apstākļos. Turklāt ieguldītāji un vietējās elites pārstāvji, kas iesaistīti darījumos ar zemi, mēdz 
aprakstīt pārdodamo zemi kā „papuvi” vai „nepietiekami izmantotu”, bieži neņemot vērā vai 
noklusējot lopkopju darbību. Šie riski skaidri parādās līdz ar tā saukto „izaugsmes centru” 
attīstību, kuru mērķis ir piesaistīt Āfrikai starptautiskos ieguldītājus, padarot zemi pieejamu 
lieliem privātiem uzņēmumiem uz ģimenes saimniecību rēķina, bieži vien ļoti auglīgos 
reģionos.

Galēja nabadzība. Veicinot uz eksportu orientētu lauksaimniecību uz tādu ģimenes 
saimniecību rēķina, kurās ražo pārtikas kultūras vietējam patēriņam, izveidojās raksturīgi 
lauksaimniecībā balstītas, neapstrādātas izejvielas eksportējošas ekonomikas sistēmas, kas 
paradoksāli ir īpaši atkarīgas no pārtikas importa, kuru dažkārt papildina palīdzība pārtikas 
veidā. Daudzas ģimenes saimniecības ĀKK reģionā ir naturālās saimniecības, kas nevar 
pietiekami attīstīties, lai apmierinātu savu ģimeņu vajadzības. Vairāk nekā 200 miljoni no 
tajās nodarbinātajiem cīnās ar izsalkumu, un 40 % bērniem Subsahāras Āfrikā ir aizkavēta 
attīstība.

No iespējām līdz reāliem ieguvumiem — kas būtu jādara

Gan Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam, gan 2015. gada decembra Parīzes 
nolīgumā par klimata pārmaiņām ir uzsvērts, cik svarīgi ir izstrādāt tādu lauksaimniecības 
modeli, kas uzlabo noturību un veido ilgtspējīgas pārtikas nodrošinājuma sistēmas. 

Lai potenciālās iespējas pārvērstu reālos ieguvumos, ir jārīkojas pasaules un vietējā līmenī. 

a) Labvēlīgai politikai būtu jāveicina inovācijas un jāpalīdz ģimenes saimniecībām virzīties 
uz augšu lauksaimniecības vērtību ķēdē. Kopumā ieguldījumiem lauksaimniecībā būtu 
jāiet roku rokā ar ilgtspējīgu lauksaimniecības prakšu attīstīšanu. Būtu jānosaka prioritāte 
vietējai pārtikas ražošanai (nevis, lai pārlieku paļautos uz ievesto pārtiku), kā arī ģimenes 
saimniecībām un sīksaimniecībām, kas ir galvenie ieguldītāji lauksaimniecībā. Taču 
ģimenes saimniecībām ĀKK valstīs ir vāja saikne ar citām lauksaimniecības tirgu daļām. 
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Lauksaimniecības tirgu sadrumstalotība ĀKK valstīs ar augstajām darījumu izmaksām un 
ierobežotām tirgus informācijas sistēmām rada nevienādu spēka līdzsvaru starp dažādiem 
dalībniekiem lauksaimniecības vērtību ķēdēs, ģimenes saimniecības nostādot 
neizdevīgākajā stāvoklī. Būtu jāatjauno vietējās pārtikas sistēmas, izdarot atbilstīgus 
ieguldījumus infrastruktūrā, iepakošanas un pārstrādes telpās, izplatīšanas kanālos un 
ļaujot sīksaimniecībām pašorganizēties, vadīt un iedrošināt tās, tā, lai rastos apjomradīti 
ietaupījumi un pārtikas piegādes ķēdē tās varētu virzīties vērtīgāku darbību virzienā. 

b) Atbalsts agrāri ekoloģiskām lauksaimniecības praksēm saskaņā ar Lauksaimniecības 
zinātņu, zinātnes un tehnoloģijas starptautiskā novērtējuma attīstības jomā (IAASTD) 
secinājumiem, ANO īpašā referenta ieteikumiem par tiesībām uz pārtiku un ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem (IAM): ģimenes saimniecības un vietējās kopienas laika gaitā ir 
uzkrājušas plašas tradicionālas ekoloģiskas zināšanas, novērojumus un ieguvušas spēju 
piemēroties ārkārtējiem dabas apstākļiem. Viņu empīriskā ceļā iegūtās zināšanas, gūtā 
pieredze un paraugprakses var noderēt, plānojot pielāgošanās klimatam un noturības 
stratēģijas. 

c) Sēklu pieejamība. Uz lauksaimnieku tiesībām brīvi ražot sēklas, apmainīties ar tām un tās 
pārdot ir balstīti 90 % no lauksaimniecības iztikas līdzekļu ieguves Āfrikā, bet sēklu 
daudzveidība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu saimniecības pret klimata pārmaiņām. 
Situācijā, kad Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija 
(FAO) lēš, ka pasaulē augu ģenētiskā daudzveidība ir samazinājusies par aptuveni 75 %, ir 
vēl jo svarīgāk aizsargāt šīs neoficiālās prakses, jo sēklu kontrole, īpašumtiesības un 
pieejamība ir būtiski svarīga pārtikas nodrošināšanai nabadzīgajiem lauksaimniekiem.

d) Cīņa pret zemes piesavināšanos. Lai nodrošinātu tiesības uz zemi, ir pilnībā jāīsteno 
Āfrikas Savienības regulējums un pamatnostādnes par zemes politiku Āfrikā, tās 
pamatprincipi par lieliem apjompamatotiem ieguldījumiem Āfrikā, kā arī FAO Brīvprātīgi 
ievērojamās pamatnostādnes par zemes īpašumu, zvejas vietu un mežu atbildīgu 
pārvaldību. 

e) Strukturālās nelīdzsvarotības novēršana no dzimuma atkarīgajā piekļuvē produktīvajiem 
resursiem. Sievietes ir lielākā darbaspēka daļa ģimenes saimniecībās, jo īpaši Āfrikā. 
Subsahāras Āfrikā 2010. gadā sieviešu paveikto lauksaimniecības darbu daļa bija aptuveni 
50 %, lai gan valstu rādītāji bija ļoti mainīgi — dažās valstīs sieviešu darbaspēka apjoms 
lauksaimniecībā bija ievērojams, pārsniedzot pat 90 % (Burkinafaso). Sievietes ģimenes 
saimniecībās nav tikai darbaspēks, viņas arī pārvalda mājsaimniecības ienākumus un 
nodarbojas ar pārtikas iegādi. Tomēr lauku sievietes ilgu laiku ir bijušas diskriminētas 
attiecībā uz piekļuvi produktīvajiem resursiem, tostarp zemei, kredītiem, izejvielām un 
pakalpojumiem. Piemēram, mazāk nekā 20 % Āfrikas un Karību jūras reģiona 
sievietēm — lauksaimniecēm un tikai 5 % Klusā okeāna reģiona sievietēm pieder zemes 
īpašumtiesības. Ja sievietēm pieder zeme, viņu zemes gabali parasti ir mazāki, zemākas 
kvalitātes un ar mazākām nodrošinājuma tiesībām nekā vīriešiem piederošie zemes gabali. 

f) Jauniešu iesaistīšana ģimenes saimniecību atbalstīšanā. Tiek lēsts, ka līdz 2050. gadam 
Āfrikas kontinenta iedzīvotāju skaits dubultosies un sasniegs 2,4 miljardus. Tas nozīmē 
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pieaugumu par apmēram 42 miljoniem cilvēku gadā. Lauksaimniecības nozarei ir unikāla 
iespēja piesaistīt jauniešus, kas ir liela iedzīvotāju procentuālā daļa, kura joprojām 
palielinās. 

g) Inovatīvs lauksaimniecības finansējums ģimenes saimniecībām. Lai ģimenes 
saimniecībām un sīksaimniecībām sniegtu finanšu pakalpojumus, privātajam un 
publiskajam sektoram ir jāveido aktīva partnerība, lai pārvarētu vājās vietas, un jāizprot 
riski, kas saistīti ar aizdevumu piešķiršanu lauksaimniekiem un lauku kopienām. Āfrikā ir 
aplēsts, ka tikai 1 % komercaizdevumu ir novirzīts ģimenes saimniecībām, kamēr to 
lielākā daļa tiek piešķirta lielapjoma saimniecībām. Tādējādi lauksaimnieki ir ļoti atkarīgi 
no neoficiāliem kredītiem, kam ir ļoti augstas kapitāla izmaksas. Būtu jāatbalsta un 
jāpaplašina tās lauksaimniecības kreditēšanas sistēmu paraugprakses, kuras ir kļuvušas par 
veiksmīgām ģimenes saimniecībām ĀKK valstīs. 

Maksa par bezdarbību

Turpmāk ir minētas dažas no bezdarbības sekām.

 Ja ģimenes saimniecības netiks atjauninātas, pastāv to panīkšanas risks, kam varētu būt 
tādas sekas, kas kaitētu turpmākai pārtikas un uztura nodrošināšanai. 

 Pašreizējais lielais importa apjoms nav ilgtspējīgs un, ja saglabātos bada draudi, varētu 
izraisīt sociālos nemierus, jo īpaši klimata pārmaiņu situācijā.

 Klimata pārmaiņas varētu saasināties, ja tiktu dotu priekšroka resursietilpīgajām 
lauksaimniecības metodēm, nevis agrāri ekoloģiskajai augsnes apstrādei.

 Iespēja zaudēt agrāri bioloģisko daudzveidību, kas ir katras noturīgas lauksaimniecības 
sistēmas pamats un ko ģimenes saimniecībām vajadzētu saglabāt.

 Ja lauksaimniecības nozare netiks pārveidota tā, lai varētu uzņemtu arvien lielāku skaitu 
jauniešu, kas meklē atbilstošu darbu, vēl lielāka bezdarba, migrācijas un sociālo nemieru 
iespējamība būs vērā ņemama.


