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EU's landbrugspolitik er skyld i 
sultkatastrofe 

Globaliseringen betyder, at EU's kamp for sikkerhed skaber ulige vilkår 
udenfor Europas grænser. 

Marianne Haahr 
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Regnen er begyndt at falde i Sahel.  
 
Om nogle måneder vil den dæmpe sulten et ganske kort øjeblik. Men regnen kan ikke løse krisen. Beviset er 
børnene. Omkring halvdelen af dem vokser op med kronisk fejlernæring. De lever i en permanent krise, som 
kræver politiske løsninger – nogle af disse er vi ansvarlige for i Europa.  
 
Globale politiske påvirkninger hænger uløseligt sammen med globalisering af ideer og værdier. Det mærker 
man meget konkret i Sahel, der er det bælte af lande, der ligger på grænsen af den enorme Saharaørken i 
Vestafrika. Nigers præsident, Mahamadou Issoufou, har i forsommeren besøgt Europa og talt om 
opblomstringen af det såkaldte ’Afrikanistan’.  
 
Betegnelsen dækker over, at pakistanere og afghanere samarbejder med det nordafrikanske al-Qaeda 
(AQIM), som sammen med lokale islamistiske grupper har overtaget magten i det nordlige Mali. 
Sahellandenes ledere håber alle på en militærintervention af frygt for spredningen af dette ’Afrikanistan’ fra 
det nordlige Mali til deres lande – Niger, Tchad, Mauretanien og Burkina Faso.  
 
Muligheden for en militærintervention har været til diskussion i FN’s Sikkerhedsråd flere gange denne 
forsommer. FN kræver en yderligere præcisering af styrkens mandat og den militære strategi, før en 
afstemning kan finde sted. Nigers præsident har tillid til, at FN og specielt de europæiske lande vil bakke op, 
for, som han siger, »det er kun Middelhavet, som skiller os«. 
 
AQIM har siden 2007 kidnappet 80 vesterlændinge i Sahel, hvilket har givet dem 183 millioner euro i 
løsepenge. En række af de kidnappede er aldrig blevet overleveret, men i stedet dræbt i AQIM’s varetægt. 
Mange af våbnene fra de plyndrede lagre under konflikten i Libyen er faldet i hænderne på AQIM, således at 
de både er bedre bevæbnede end tuaregoprørsgruppen MNLA i det nordlige Mali og Malis egen hær.  

Støtteopkøbene i EU forstærker de prisudsving, som de afrikanske mælke-producenter udsættes for, når 

lagrene tømmes på verdensmarkedet 

Marianne Haahr  

Det, der startede som en uafhængighedskamp for en tuaregstat i det nordlige Mali, er blevet til en 
besættelse af islamistiske grupper.  
 
Situationen er blevet yderligere kompliceret, efter at en tredje gruppering har meldt sig på banen. Det er den 
nyopståede lokalt baserede islamistiske gruppe Ansar Dine, som betyder troens forsvarere.  



Det er en gruppe, som ønsker indføring af sharia – til stor bekymring for de omkringliggende lande.  
 

Det ændrer spillets regler, at det ikke længere kun handler om en udefrakommende fjende, men også om 
bekæmpelse af ens egne. De store ørkenområder i den nordlige del af Sahel er svære at kontrollere og 
specielt for fattige stater. Men det er andet end et lovløst område uden mange statsinstitutioner. Det er også 
hjem for helt almindelige mennesker, som ikke alle synes, at forbud mod musik, krav om tørklæder til kvinder 
og andet foreskrevet af sharia harmonerer med deres livsstil.  
 
De yder modstand, og også kvinderne går på gaden for at lufte deres utilfredshed med den nye situation.  
 
EU er voksende optaget af sikkerhed i Sahel. I 2011 formulerede EU en Sahel-strategi for udvikling og 
sikkerhed i regionen. Det var en reaktion på al-Qaedas stigende fodfæste i området. Strategien taler om 
fattigdom og marginalisering som de underliggende årsager til øget islamistisk terror i Sahel, og at unge 
mænd rekrutteres på grund af manglende alternative beskæftigelsesmuligheder. 
 
Strategien gør sikkerhed i Sahel til et europæisk anliggende og skriver: »En mere nylig prioritet er at 
forebygge al-Qaeda-angreb i Sahel og netværkets potentiale til at udføre angreb i Europa (…) at beskytte 
økonomiske interesser og skabe basis for handel og europæiske investeringer. Forbedret sikkerhed i Sahel 
har en klar og direkte effekt på beskyttelsen af europæiske statsborgere og europæiske interesser samt på 
EU’s interne sikkerhed. Det er derfor vigtigt at sikre og styrke sammenhængen mellem EU’s interne og 
eksterne sikkerhed«.  
 
Nøglen til fred ligger i de enorme nordlige områder, hvor terrornetværkerne har fået fodfæste. Freden kan 
ikke kun vindes militært, den skal også vindes gennem bedre levevilkår. Og det er her, noget så fjernt som 
EU’s landbrugspolitik pludselig får betydning for sikkerheden i de tørre egne af det vestlige Sahel. Har man 
fulgt de seneste diskussioner under det danske EU-formandskab, skulle man ellers tro, at reformen af den 
fælles landsbrugspolitik kun er et internt anliggende.  
 
Fødevareminister Mette Gjerskov har siddet for bordenden under forhandlingerne, som har haft stærke 
paralleller til deling af fredagskage i børnehaven. De nye medlemslande klager over, at de får mindre støtte 
end de gamle. Holland klager over, at kravet om braklægning af syv procent af jorden (de såkaldte 
miljøzoner) koster et lille land dyrt.  

En ansvarlig fælles landsbrugspolitik vil være det naturlige sted at starte i kampen for et mere stabilt 

og mindre fattigt Sahel 

Marianne Haahr  

Men reformen har imidlertid effekter, som rækker langt ud over Europa. Når vi skruer op eller ned for 
støttekronerne i vores del af verden, giver det ændrede produktionsvilkår for bønder globalt. Forskellen er, at 
de andre bønder ikke sidder med ved forhandlingsbordet. EU’s landbrugsstøtte giver dem både mere usikre 
produktionsvilkår og frarøver dem nogle af de investeringer, som kunne være med til at fremme freden i det 
usikre Sahel.  
 
CARE Danmark samarbejder med 400.000 små mælkeproducenter i Vestafrika. De lever i de dele af Sahel, 
som er præget af usikkerhed, og hvor 18 millioner lige nu er ramt af akut sult. Et sted, hvor 300.000 børn 
hvert år dør af fejlernæring. Hovedårsagen er, at de ikke har penge til at købe mad. Salg af en liter mælk kan 
give tre kroner. Der skal ikke mange liter til at brødføde en hel familie. Alligevel smider bønderne mælken i 
floderne i regntiden, når produktionen topper. Der er ingen kølemuligheder – og ingen udsigt til, at det 
kommer. 
 
Landet bliver nemlig med jævne mellemrum oversvømmet af billig pulvermælk produceret med støttekroner i 
EU og Latinamerika, som gør det svært for staten at opbygge en lokal konkurrencedygtig mælkeproduktion.  
 
 



Reformen af EU’s landbrugspolitik handler derfor ikke alene om, hvem der kan få snablen længst ned i EU-
kassen, men også om global sult og sikkerhed. For så længe man lever lige på eller under den officielle 
fattigdomsgrænse, kan man nemmere rekrutteres til kriminelle aktiviteter.  

Franske medier rapporterer eksempelvis fra det nordlige Mali, at unge under 20 år rekrutteres til det 
islamiske politi.  
 
Selv om EU de seneste ti år har reduceret den direkte eksportstøtte kraftigt, er den indirekte støtte stadig 
markant og i nogle tilfælde endda forøget. EU’s landbrugsstøtte er på 430 milliarder kroner. Omkring 70 
procent af en gennemsnitlig dansk landmands produktionsomkostninger dækkes i øjeblikket af støtte fra EU. 
I 2009 faldt de globale priser på mejeriprodukter markant, og EU opkøbte derfor europæiske mejeriprodukter 
for at stabilisere prisen. Opkøbet resulterede i store overskudslagre af mælk, som blev lavet om til 
mælkepulver og til dumpingpriser eksporteret til blandt andet Vestafrika.  
 
Eksporten af mælkepulver fortsatte de kommende år og var i slutningen af sidste år 124 procent højere end i 
2009. Det politiske instrument, som bruges til disse støtteopkøb af mælk i EU, kaldes sikkerhedsnet. 
Formålet er at sikre europæiske mælkeproducenter minimumpriser ved drastiske prisfald på 
verdensmarkedet. Det holder liv i europæiske mælkeproducenter, som ellers ville have drejet nøglen om. Det 
giver et minimum af sikkerhed i produktionsvilkår for europæiske mælkeproducenter, men flytter samtidig 
usikkerheden til afrikanske mælkeproducenter.  
 
De afrikanske mælkeproducenter er allerede udsat for store udsving i mælkepriser, som vanskeliggør 
planlægning af både produktion og investeringer. Støtteopkøbene i EU forstærker de prisudsving, som de 
afrikanske mælkeproducenter udsættes for, når lagrene tømmes på verdensmarkedet. Rigtig store er 
prisudsvingene i Vestafrika, hvor en femprocentstold er en ren invitation til mælkedumpning.  
 

Selv uden en gennemgribende reform kan de negative effekter mindskes en smule ved, at EU advarer de 
afrikanske stater, inden flodbølgerne af mælk rammer deres markeder, så de for en kortere periode kan 
hæve toldsatserne og gennem regulering forsøge at holde hånden under deres egne mælkeproducenter.  
 
Den advarsel får de ikke fra EU. Det er næsten en umulig opgave for et afrikansk ministerium selv at skulle 
fremskaffe informationen. Ikke fordi den ikke findes, men fordi den er utilgængelig. Opgørelserne over 
mængden af støtteopkøb er noget af det mest uoverskuelige og ugennemsigtige.  
 
Manglende information om, hvornår ens marked bliver oversvømmet med billig mælk produceret andetsteds, 
skaber usikkerhed og gør det svært for politikerne at gøre brug af relevante politiske instrumenter til at 
dæmpe de negative effekter på den nationale produktion. Kontrol over information er magtudøvelse. 
Ugennemsigtighed er magtudøvelse. Det er derfor vigtigt, at reformen øger gennemsigtigheden i 
landbrugspolitikken og dens forvaltning.  

Jagten på at skabe sikkerhed for europæiske landmænd skaber øget usikkerhed i produktionen for afrikanske 

landmænd 

Marianne Haahr  

Efter alt det negative om EU’s landbrugspolitik er det på sin plads at fremhæve lidt positivt. 
Landbrugspolitikken kan nemlig laves om. Det er både et politisk valg og en traktatfæstet forpligtelse for EU 
at lave den om. Artikel 208 i Lissabontraktaten pålægger EU at sikre, hvad der med et teknisk begreb kaldes 
‘politikkohærens’ for udvikling. Det betyder, at ingen EU-politikker må modarbejde udviklingslandenes 
muligheder for at bekæmpe fattigdom.  
 
Men det gør den fælles landbrugspolitik. Jagten på at skabe sikkerhed for europæiske landmænd skaber 
øget usikkerhed i produktionen for afrikanske landmænd.  
 
En af konsekvenserne er, at det er europæiske landmænd, som brødføder byerne i Niger frem for lokale 
producenter. 



 
Niger er et land med 36 millioner stykker kvæg, men hvor 80 procent af mælkeforbruget i hovedstaden 
tilfredsstilles via importeret pulvermælk. Det største mejeri i landet brugte sidste år 95 procent importeret 
mælkepulver i produktionen og kun fem procent lokal råmælk.  

Det skriger til himlen, når man så læser, at et af fire fokusområder for EU’s udviklingsbistand i Niger er 
forbedret fødevaresikkerhed. 
 
Det skal gøres muligt for mælkeproducenterne i disse områder at brødføde deres familier, ved at deres 
produktion kobles til forbrugerne i byerne, så det bliver dem og ikke europæiske mælkeproducenter, som 
afsætter deres produktion her. Det skal ske for både at vinde freden, men også fordi det betaler sig. 
Verdensbanken påviser i en række analyser, at en øget indtjening på én krone i udviklingslandes landbrug 
vil skabe en vækst på to til to en halv krone i samfundet som helhed. Det kan med andre svare sig at 
investere i landbrug.  
 

Da mælkeproducenterne ikke kan tjene nok penge gennem salg af mælk, er de nødsaget til i dele af året at 
migrere for at finde lønarbejde. Før det arabiske forår søgte immigranter fra Sahel ofte til Libyen, hvor de fik 
sæsonarbejde. Da libyerne med støtte fra Vesten væltede Gaddafi sidste år og dermed skabte bedre 
sikkerhed for befolkningen i Libyen, udløste det større usikkerhed for befolkningerne i Sahel-regionen, fordi 
immigranter vendte hjem på det værst tænkelige tidspunkt.  
 
De hjemvendte immigranter har lagt et stort pres på de i forvejen hårdt pressede lande, samtidig med at 
familierne må undvære de penge, immigranterne plejer at sende hjem. Ud over at blive ramt af bølger af 
mælkepulver fra EU er landene også blevet ramt af strømme af migranter efter oprøret og den vestlige 
intervention i Libyen. At Politik på et felt kan have konsekvenser for andre områder, står lysende klart i 
Sahel. Det er en stor del af det, vi kalder globalisering.  
 
En ansvarlig fælles landsbrugspolitik vil være det naturlige sted at starte i kampen for et mere stabilt og 
mindre fattigt Sahel. Dertil kommer en øget langsigtet bistand til regionen med fokus på kobling af 
producenter i de nordlige ørkenområder til forbrugerne i byerne. Men selvfølgelig også med fokus på 
sikkerhed og terrorbekæmpelse, således at større produktionssikkerhed går hånd i hånd med fysisk 
sikkerhed. Større produktionssikkerhed for europæiske bønder må ikke skabe større usikkerhed for 
afrikanske bønder. Og forsøget på at støtte overgang til demokrati et sted må ikke skabe større usikkerhed 
for demokratiet andre steder.  
 
Vi må med andre ord sikre os, at kampen for sikkerhed et sted ikke skaber usikkerhed andre steder – dertil 
er vores fælles fremtid for usikker.  
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