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Hvorfor skal fattige bønder i Vestafrika betale prisen for omstridt statsstøtte? 

 
 

 
 

Amerikansk bomuldshøst, 2004 (foto: public domain, US) 

USA har omkring 30.000 bomuldsavlere, der 

dyrker bomuld i moderne stordrift. Hver enkelt 

producent modtager i snit ca. 1 million kr. i støtte. 

 

Konsekvensen er at verdensmarkedsprisen ligger 

under produktionsprisen i store dele af verden.  

Dog ikke i USA, hvor producenterne - takket være 

massiv statsstøtte - er konkurrencedygtige. 

 

Verdenshandelsorganisationen (WTO) anser de 

nationale støtteordningerne til de amerikanske 

bomuldsproducenter som en hæmsko for fri handel. 

 

USA er verdens næststørste bomuldseksportør. 

Bomuld udgør under en halv procent af USA’s 

samlede eksport, men har stor indenrigspolitisk 

betydning. 

 

I Vest- og Centralafrika lever anslået 20 millioner mennesker, fortrinsvis småbønder, af indtægter fra bomuldsdyrkning.  

 

Burkina Fasos præsident, Blaise Compaoré, anslog i 2006 (under en videokonference med repræsentanter fra den 

amerikanske kongres) at mere end halvdelen af befolkningen i Burkina Faso, Benin, Mali og Tchad er direkte eller 

indirekte afhængige af bomuldsindtægter. 

 

Beregninger fra Oxfam International har påvist, at såfremt subsidierne til de amerikanske bomuldsproducenter afskaffes 

vil verdensmarkedsprisen for bomuld stige 6-14 %. Samtidig vil de vestafrikanske småbønders indtægt fra bomuldssalg 

stige med 5-12 %. Da småbønder typisk har en daglig indtægt under 5-8 kr. bidrager selv beskedne indkomst-

forbedringer til at familierne kan investere i basisfornødenheder, sundhed, uddannelse, mv. 

Burkina Faso er det land i Afrika, hvor bomuld udgør 

den største andel af den samlede eksport og oven i 

købet ryger 98 % af høsten ud af landet uforarbejdet. 

 

Nogle mener, at der bør satses på økologisk dyrkning 

og markedsføring af håndplukket, økologisk bomuld 

af fin kvalitet. Derudover kunne der etableres tekstil-

fabrikker, gerne med lidt starthjælp udefra. 

 

Andre fremfører, at den nuværende, vestafrikanske 

bomuldsproduktion hverken er bæredygtig ud fra et 

økonomisk, miljømæssigt, sundhedsmæssigt eller 

fødevarepolitisk perspektiv. 

 

Der er åbenlyst brug for forandring: en start kunne 

bestå i at give de afrikanske bomuldsbønder lov til at 

konkurrere på lige vilkår……… 

 
 

Bomuldhøst i Mali, 2002 (foto: Creative Commons) 
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