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1. Inledning  
”I come from a small fishing village in Ghana. Members of my family fished for their livelihood, but fishing has 
become impossible since larger European fishing vessels came and fished our seas empty. The same happened 
with poultry. EU imports of frozen chicken wings destroyed the local market…EPA: s are free trade agreements, 
and as such, they will bring poverty to Africa”- Tetteh Hormeku, september 2006 Accra, Ghana.1  
 
Fattigdom, underutvecklat jordbruk, infrastruktur och dåliga politiska strukturer är idag 
vardag inom världens fattigaste länder. Många bilder vi ser från världens fattiga länder idag 
speglar ofta ett sådant samhälle. Det finns flera orsaker till detta och de är ibland många och 
komplicerade, främst beror det på fattigdom, brist på utbildning, hälsovård för barn, torka 
samt översvämningar löper om vartannat, inhemska politiska konflikter, brist på rent vatten 
och sjukdomar som HIV/AIDS.2 Ländernas behov av import, export och bistånd är även det 
en viktig faktor. Ett av de stora problemen länderna har är de exportproblem med sina egna 
producerande livsmedel som de inte får ut på USA: s eller den europeiska marknaden.  
 
Världen blir allt mer globaliserad och länder integreras genom handel med varor och tjänster, 
genom migration, finansiella flöden och genom utbyte av idéer och kunskap.3 
Informationstekniken har underlättat för företag i i-världen att geografiskt dela upp sin 
produktion i olika delprocesser, där kontrollen bibehålls över hela produktionskedjan, vilket 
möjliggjort att delar av produktionen förläggs till u-länder. Flera tidigare mycket fattiga 
länder, framför allt i Asien, har dragit nytta av detta. De utgör, i egenskap av exportörer och 
importörer av varor och tjänster, idag en del av globaliseringsprocessen och har därmed 
lyckats lyfta sig ur fattigdomen. Detta ger hopp även för de, i huvudsak afrikanska, minst 
utvecklade länderna att globaliseringen och den ökade handeln ska bidra till tillväxt och på 
sikt ge en högre levnadsstandard. 
 
Några av världens fattigaste länder ligger inom ACP områdena, African, Caribbean och 
Pacific – på svenska används ibland beteckningen AVS länder för Afrikanska, Karibiska och 
Stillahavs – länderna. I vissa sammanhang används begreppet MUL – länder (minst 
utvecklade länder). 41 av 50 MUL länder finns inom ACP områdena.4 1975 startades med 
hjälp av EU ett samarbete med mellan EU och ACP länderna för att motverka ländernas 
fattigdom, detta samarbete fick namnet Lomékonventionen och knyter Europeiska unionen till 
de 77 länder i Afrika, Västindien och Stilla havet, Lomékonventionen ersattes år 2000 av 
Cotonouavtalet.5 Lomékonventionen har som mål att stimulera regionalt samarbete och ge de 
berörda staterna speciella förmåner i handelsrelationerna med EU. Avtalen omfattar handel, 
bistånd och politiskt samarbete i syfte att säkerställa hållbar utveckling och möjliggöra ACP – 
ländernas integration i världsekonomin.  
 
Jag vill med denna uppsats lyfta fram de konkreta orsaker som gör att många länder inom 
ACP regionerna har svårt att bli självförsörjande och leva utan bistånd, jag kommer likaså att 
problematisera de intensiva förhandlingar som nu pågår mellan EU och ACP länderna om 
handelsavtal regionerna emellan, dessa ska vara klara sista december 2007 och heter EPA, 
Economic partnership agreement och startade 2002. För att över huvud taget kunna försörja 

                                                 
1 www.oxfam.com 2007-10-17. Unequal Partners: How EU-ACP Economic Partnership Agreements could harm 
the development prospects of many of the worlds poorest countries. September 2006 
2 www.unicef.se 2007-10-12 
3 www.regeringskansliet.se – utrikesdepartementet, open trade gate Sweden. s 5  
4. www.ne.se 2007-09-12   
5 Ibid. 2007-09-12 
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sig på jordbruk behövs det tillgång till rent vatten, vilket är en bristvara i många Afrikanska 
länder. EU har tillkännagivit ett vatteninvesterings projekt som arbetats fram och jag kommer 
att undersöka de investeringar i två länder i Afrika, Malawi och Uganda. Båda dessa länder är 
hårt drabbade av torka och översvämningar och är i stort behov av humanitärt bistånd.   
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka EU: s biståndspolitik mot ACP länderna samt lyfta fram hur 
bistånd till Afrika kommer att nyttjas. För att nå mitt syfte har jag formulerat dessa 
frågeställningar: 
  
Vad har EU för syfte med att hjälpa dessa länder? 
Vad ligger bakom förändringar i biståndet och gynnar det givare eller mottagare? 
Ska Afrika födas av egen produktion eller import?  
Hur påverkas ACP länderna av EPA avtalet, mål kontra verklighet?  
Hur bidrar EU: s vatteninvesteringar till utvecklingen av jordbruket i Malawi och Uganda? 
 

1.2 Källor 
Jag har varit källkritiks medveten under arbetet med uppsatsen och likaså i arbete med den 
didaktiska delen. För att få en bra bakgrund och överblick har jag läst Annika Lyséns ”bok” 
om EU och unionens förhållande till U-länderna.6 Lysén lyfter med denna bok fram de brister 
som EU och Lomékonventionen har mot ACP länderna. Denna bok är utgiven med stöd av 
Liaison Committee Sverige som är en svensk organisation och arbetar med andra nationella 
organisationer om utvecklingsfrågor och biståndsfrågor.7 Den Svenska Liaison Committee 
arbetar med stöd av DIAKONIA, Forum Syd och Lutherhjälpen. 8 DIAKONIA är en kristen 
organisation som genom fem svenska kyrkor ger stöd till organisationer i ett 30 tal länder.9  
 
Forum Syd bildades 1995 och är politisk samt religiös obunden, inom Forum Syd finns 205 
svenska organisationer som arbetar med internationella bistånd och globala frågor.10 Forums 
Syds verksamhet finansieras ekonomiskt från Sida.11 Sida finansierar sin verksamhet genom 
svenska staten och arbetar utifrån den svenska statens intresse.   
 
Lutherhjälpen är en verksamhet inom svenska kyrkan strävar efter mer rättvisa i världen, en 
rättvis värld utan förtryck, hunger och fattigdom.12 Inkomsterna kommer mest från SIDA och 
EU. Detta material är från 1997 och trots att det är tio år sedan ger det mig en bakgrund till 
hur det ser ut idag.   
 
Ytterligare bakgrundsmaterial fann jag genom en publikation skriven av byrån för Europeiska 
gemenskapernas officiella publikationer, som är den officiella förläggaren för EU: s 
institutioner. Byrån anlitas bland annat av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. 
I deras publikation ”20 frågor och svar om Lomekonventionen mellan Europeiska 

                                                 
6 Lysén, A (1997). EU och fattigdomen i världen – om unionens framtida förhållande till u-länder.  Jönköping 
1997     
7 Ibid s. 26 
8 Ibid s. 3 
9 www.diakonia.se 2007-08-28.  
10 www.forumsyd.org 2007-08-28 
11 Ibid  
12 www.lutherhjälpen.svenskakyrkan.se 2007-10-30  
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gemenskapen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet” fann jag nödvändigt 
material för att bredda mina kunskaper inom ämnet. Trots att denna publikation gavs ut 1996 
har jag använt mig av den för att den förklarar och problematiserar på ett sätt som passar 
denna uppsats, den är öppen kritisk mot delar av EU: s jordbrukspolitik och ger tydliga 
exempel på hur utvecklingen kan ske bättre i framtiden för ACP länderna. Statligt material till 
bakgrunden fick jag även från regeringskansliet i deras publikation Open Trade Gate Sweden 
där det diskuteras olika alternativ mot en bättre kommunikation med u-länder.13  
 
Till bakgrunden och undersökningen har jag bland annat använt mig av Sida studies no. 5. 
Studien är skriven av tre författare som tydliggör de externa och interna faktorerna för bland 
annat ACP länderna att kunna delta inom handel och tillväxt.14 Sida är en svensk statlig 
myndighet och ansvarar för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Afrika, Asien, Öst 
och Centraleuropa samt Latinamerika.15 Sida arbetar med uppdrag från regeringen och 
riksdagen för att skapa en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.16 Sida 
arbetar främst med uppdrag från utrikesdepartementet och arbetet sker indirekt av intresse för 
Sverige.  
 
Material till undersökningen fann jag genom Europeiska kommissionens Grönbok, dess syfte 
är att studera sambanden mellan EU och ACP länderna inför 2000 talet. Boken ger en bra 
tillbakablick över de senaste tjugo åren men samtidigt ligger bokens fokus på samarbetet 
mellan EU och ACP i framtiden. I boken framkommer bland annat att vi måste se på 
framtiden med nya globala perspektiv, eftersom klimatet har förändrats mycket över de 
senaste trettio åren så lyfter boken upp mycket intressanta delar om klimatfrågor.17 
Europeiska kommissionen är en europeisk institution som medverkar inom EU: s 
beslutningsprocess, där arbetar de för att göra EU: s lagstiftningsarbete effektivare. Jag har 
även tagit del av Europeiska kommissionen genom deras hemsida för mer uppdaterat material, 
jag har då refererat till Internet adresser. Detta material är från regeringskansliet är skrivet ur 
ett statligt, politiskt intresse.  
 
Kommissionens mål är:  
 

”Att förnya förbindelserna mellan Europeiska unionen och AVS länderna,  
ställa upp nya mål för dessa förbindelser och öka chanserna till att de skall  
bli verkningsfulla”18  

 
 
För att jag skulle kunna ta del av uppdaterat material till min undersökning har jag arbetat 
med material både från tidningar, privata och statliga biståndsorganisationer. Dessa är Oxfam, 
Unicef, Röda korset, Forum Syd, Attac Sverige, Dagens Nyheter, Afrika gruppen, 
Europaparlamentet, Europakommissionen, europanytt, regeringskansliet. Oxfam är en privat 
biståndsorganisation som är öppet kritiska mot EU, speciellt mot deras subventioner av 
jordbruket. Organisationen är likt Sida med undantaget att Sida är statlig styrd. Jag tycker mig 
få bra och aktuella rapporter från Oxfam, I vissa sammanhang under arbetets gång med att 
undersöka olika organisationers hemsidor kunde jag märka en viss kritik från mindre 
                                                 
13 www.regeringskansliet.se – utrikesdepartementet, open trade gate Sweden. S 11 
14 De Vylder, Stefan m.fl. (2001). Sida studies no. 5. De minst utvecklade länderna och världshandeln.   
15 www.ne.se 2007-10-01 
16 Ibid.  
17 Europeiska Kommissionen, grönbok, om förbindelserna mellan Europeiska Unionen och AVS länderna inför 
2000 talet. Utmaningar och valmöjligheter inför ett nytt partnerskap. 1997     
18 Grönbok. S 4  
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biståndsorganisationer att Oxfam i andra frågor står för nära den Engelska regeringen. Detta 
har jag dock inte märkt när jag analyserat texter utifrån mina frågeställningar, Oxfam är öppet 
kritiska mot EU: s jordbrukspolitik.   
   
När jag studerat material för undersökningen om vattenresurser för Malawi och Uganda har 
jag tagit del av material från Röda korset, regeringskansliet, Unicef och Reinhold 
Castensson´s textmaterial om världens vatten. Röda Korset och Unicef är 
biståndsorganisationer som är väldigt involverade i detta projekt. Unicef är ett helt fristående 
FN- organ och är därför helt beroende av bidrag från företag, regeringar, företag och 
privatpersoner.19 Genom att söka på regeringskansliets hemsida fann jag material om EU: s 
vatteninvesteringar. Castensson är sedan 2002 professor vid Tema Vatten på Linköpings 
universitet och arbetar idag mycket med frågor om just implementering av EU: s direktiv för 
en ny vattenpolitik. Detta material ger mig en bra och tydlig överblick över världens vatten 
och material som var aktuellt för denna del av uppsatsen.  
 
För att arbeta med handelspolitiken inom EU och ACP länderna har jag även använt mig av 
Peter Dicken´s bok Global Shift, mapping the changing contours of the world economy. 
Dicken är professor i geografi vid University of Manchester i Storbritannien. Han rankas av 
många som en av världens mest framstående ekonomiska geografer. Hans forskning kretsar 
huvudsakligen kring global ekonomisk förändring, det transnationella företagets geografi 
samt ekonomisk utveckling i Ost- och Sydostasien. Boken behandlar utvecklingen om bland 
annat distrubition, produktion och konsumtion i den nuvarande globala ekonomin, Dicken 
analyserar hur global ekonomi har förändrats mot transnationella företag och teknologi.20 Om 
EU: s jordbrukspolitik mot Afrika idag och i framtiden har jag använt mig av material från 
SOU, Statens Offentliga Utredningar 1997:26.21 Samt kungliga skogs- och 
lantbruksakademin. Kungliga skogs- och lantbruksakademin är skriven av experter och 
författare inom jordbruk, handel samt utvecklingsfrågor och har som avsikt att sprida kunskap 
och underlätta i frågor som rör samexistens och utveckling av jordbruk i både i- och u-
länder.22 Djurfeldt m.fl. Skriver i boken, The African food crisis, lessons from the Asian 
green revolution, hur vi kan jämföra och applicera delar av den gröna revolutionens 
jordbruksutveckling till Afrikas jordbruksproduktion. Boken bearbetar och analyserar hur 
Afrika kan med EU, Världsbanken och bland annat Sverige komma under kontroll med sin 
fattigdom och bekämpa den.23 Martin Berry´s D- uppsats om Kina´s Afrika policy gav mig 
bra och aktuellt material till min undersökning om just Kina.  
 

                                                 
19 www.unicef.se 2007-12-12 
20 Dicken, P. (2007). Global Shift, mapping the changing contours of the world economy.  
21 SOU, statens offentliga utredningar, 1997:26. EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedelsförsörjningen.  
22 Kungliga skogs- och lantbruksakademin, Jordbruk, handel och utveckling. Mot ökad samstämmighet. En 
antologi om samexistens och utveckling av jordbruket i u-land och i-land. Stockholm, 2006 
23 Djurfeldt, Göran m.fl (2005). The Afrikan food crisis – Lessons from the Asian Green Revolution.  
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1.3 Metod 
Här redogör jag för vilken metod jag har använt mig av för att kunna svara på mina 
frågeställningar. Jag redogör för den empiriska studiens tillvägagångssätt, mitt val av 
analysmetod samt genomförandet. Detta arbete kommer att vara mitt examinationsarbete 
inom geografi, detta betyder att det finns en didaktisk koppling till min uppsats. Metod för 
intervjuteknik och sammanställning av materiel från intervjuer samt hela den didaktiska delen 
ligger med som en bilaga i slutet av uppsatsen.    
 

1.4 Val av metod 
För att kunna besvara mina frågeställningar använde jag mig av en kvalitativ metod. Jag 
närmade mig arbetet med uppsatsen genom att först analysera tidigare litteratur genom 
geografiinstitutionen som berörde mitt ämne och syfte. Eftersom jag hade mina 
frågeställningar i fokus plockade jag ut relevanta delar av informationen från litteraturen och 
bearbetade materialet så att mitt syfte med uppsatsen skulle uppnås. Genom att använda mig 
av en kvalitativ analys kunde jag omarbeta och lägga till material medan jag analyserade 
litteraturen.24 Den analys jag använde mig av ska göra att författarens egna värderingar inte 
skall påverka resultatet.25 Resultatet blir således objektivt.  
 
För att kunna besvara mina frågeställningar har jag tolkat mitt resultat och dragit slutsatser 
från det tillsammans med tidigare forskning och min bakgrund. Jag har valt att hålla mig till 
att undersöka litteratur och information från Internet som i första hand handlar om EU och 
deras förhållande till ACP länderna. 
 

1.5 Avgränsningar 
Jag har i denna uppsats gjort en tematisk, ämnesmässig avgränsning. Uppsatsens syfte och 
storlek har gjort att jag lagt tyngden på förhållandet mellan Afrika söder om Sahara och EU 
samt en analys av vattenresurserna i Malawi och Uganda i Östafrika. En analys och en 
jämförelse över samtliga länder inom ACP skulle i mitt fall inte vara hanterbart utan även 
omöjligt. Inför det kommande EPA beslutet mellan EU och ACP länderna kommer 
uppsatsens undersökning att koncentreras till aktuella diskussioner som pågår i dagsläget.  
 
Jag har valt att avgränsa mig till Malawi och Uganda när jag diskuterar vattenförhållandena i 
södra Afrika, detta är på grund av att det idag är förödande förhållanden som befolkningen i 
dessa två länder får utstå. Typiskt för Afrika söder om Sahara är de stora skillnaderna mellan 
torr och regn perioder samt väderlekens oförutsägbarhet och ökande klimatvariationer. 
Vattenförhållandena i hela Afrika är därför i sig relevant att diskutera men det är ett för stort 
geografiskt område att ta upp i denna uppsats. Att analysera och diskutera Malawi och 
Uganda är aktuellt idag och passande i tid och rum för denna uppsats. Klimatfrågor är 
ingenting jag kommer att fördjupa mig i då det är för tidigt att förutspå, kanske sker det 
förändringar men vi vet inte hur.  
 
 

                                                 
24 Bryman, Alan,2002, samhällsvetenskapliga metoder, Malmö s 250  
25 Bryman, A. s 191f  
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2. Bakgrund  
För att placera in uppsatsen in sin rätta miljö kommer jag i detta kapitel lyfta fram början och 
utvecklingen för samarbetet mellan EU och ACP länderna samt Sveriges biståndspolicy.    
 

2.1 Samarbetet börjar med Lomékonventionen  
I mitten av 1970 talet fanns en vilja att utveckla en global samarbetspolitik, denna vilja 
baserade sig främst på grund av den första oljekrisen 1974 som skapade rädsla bland 
människor. Rädslan uppstod då de tydligt fick klart för sig vikten av råvaror, bristen på 
råvaror samt rädslan att förlora kontakten med intressanta marknader skapade förutsättningar 
för Lomékonventionen.26 1975 undertecknas Lomékonventionen mellan 9 stycken 
medlemsstater inom den europeiska gemenskapen samt 46 länder inom ACP länderna.27  
 
Lomékonventionens huvudsakliga syfte var att påskynda och tillgodose ACP staternas 
kulturella, ekonomiska och sociala utveckling samt att stärka sina förbindelser i en anda av 
intressegemenskap och solidaritet.28 Samarbetet mellan länderna skulle grunda sig i att det 
skulle vara likställt mellan deltagarna, ländernas självständighet skulle respekteras, ACP 
länderna ska själva bestämma modellen för ekonomi och samhälle vilket betyder att varje stat 
har själv rätt att välja ekonomisk, politisk och kulturell inriktning.29  
 
I slutet av 90 talet hade antalet ACP länder ökat till 70 stycken, 47 fanns i Afrika söder om 
Sahara med sammanlagt 490 miljoner invånare, 8 länder inom stilla havsområdet samt 15 
länder i Karibien.30 Vid denna tid var samtliga 70 länder bland de mest fattiga i världen. Detta 
beror på flera orsaker. Dels har EU: s värde av importen från Afrika minskat jämfört med 
andra regioner samtidigt som EU har satt strängare direktiv mot Afrikas utrikeshandel, och 
dels har EU: s intresse under 90 talet även flyttat sig från att blicka söderut till att se österut 
mot Östeuropa och Medelhavet.31  
 
EU: s intresse riktade sig även mot regioner i Asien där industrier vuxit snabbt och de har 
kunnat exportera mer färdigproducerade råvaror till EU. Utvecklingen som skiljer länderna åt 
beror på hur pass utvecklat landets industri är, vilket i sin tur bidragit till ett högre 
förädlingsvärde som gynnar länderna med bra industri då de får bra handelspreferenser.32 Ett 
nytt hot från öst är Kina som är ett starkt växande industriellt land som kan komma att spela 
stor roll i Afrikas utveckling.    
 
ACP länderna skulle genom handelsförmånerna utveckla sin industri, vilket i sin tur skulle 
leda till att de blev mer oberoende av råvaruhandeln, men detta hade inte lyckats. ACP 
länderna är i väldigt känsliga för prisändringar på den europeiska marknaden, extra känsligt är 
bland annat jordbruksprodukter.  
 

                                                 
26 Grönbok s 6 
27 20 frågor och svar om Lomekonventionen mellan Europeiska gemenskapen och länderna i Afrika, Västindien 
och Stillahavsområdet s 4 
28 Ibid s 4 
29 Ibid s 4  
30 Lysen, A. s 4 
31 Ibid s 6 
32 Ibid s 10 
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Inom Lomékonventionen blev det att ACP ländernas exportvaror fick bättre tillgång till 
europeiska marknaden medan ACP länderna inte var tvungna att öppna sina marknader för att 
importera produkter från EU.33 Denna överenskommelse stred mot WTO: s, World Trade 
Organisation, regler om regionala frihandelsavtal mellan EU och ACP länderna. Detta 
betydde att tullar måste försvinna under en specifik period och ACP länderna skulle behöva 
konkurrera handelsmässigt med EU på lika villkor, vilket i sin tur inte skulle vara gynnande 
för ACP ländernas utveckling.34 Samtidigt har EU lagt in fler handelsrelaterade 
överenskommelser i de nya avtalen, till exempel ska ländernas avtal med utländska 
investerare vara offentliga, vilket leder till en viss form av kontrollsystem av i-länderna som 
då kan ställa egna krav och regler kring förhandlingar.35 Öppna marknader kan leda till en 
inte önskad import av varor som möjligtvis hämmar de Afrikanska inhemska marknaderna 
och produktionerna. Jag vill med ett exempel visa hur Sverige som medlem i EU försvårar för 
många ACP länder att komma ut på världsmarknaden med sina jordbruksprodukter. Många 
länder inom ACP har svårt att etablera sig på jordbruksmarknaden inom Europa. Detta på 
grund av att länder inom EU säljer sitt jordbruksöverskott till den nationella marknaden för 
priser som är så låga att det blir billigare för länder inom exempelvis Afrika att importera 
livsmedel.36          
 
Enligt EU så bearbetades Lomékonventionen för att det hade lett till att flera samarbetesmål 
har kunnat införlivas och att länderna har kunnat dra lärdomar av sina misstag och 
framgångar.37 Vidare menar EU att i en värld som blivit multipolär bör därför EU 
säkerhetsställa sin närvaro inom alla regioner.38   
 
De mest betydelsefulla diskussioner som det arbetas med idag är det nya handelsavtalet EPA. 
Dessa frågor är relevanta att följa för de sätter riktlinjerna om en ny utveckling inom ACP 
länderna.39 För EU: s del betyder detta vad de kan göra för att underlätta en snabbare 
ekonomisk tillväxt och en förbättrad konkurrenskraft inom ACP länderna. Det viktiga i dessa 
förhandlingar är att ta hänsyn till ACP ländernas behov av vidare utveckling, en viktig del i 
arbetet är att alla möjliga valmöjligheter till ett associeringsavtal ska undersökas för att se till 
att ACP länderna får ett nytt ramverk för handel som är lika fördelaktigt som tidigare.40  
 
Ett enda tidigare avtal som erbjudits ACP länderna är ett avtal som EU redan skrivit på som 
heter General system of preferences, GSP, detta avtal tar inte hänsyn till ACP ländernas 
utveckling.41 Detta betyder att EU inte har vidtagit alla åtgärder för att undersöka om detta 
avtal är det bästa för ACP länderna. Det viktiga och övergripande målet för EPA är att alla 
möjliga alternativ måste undersökas och erbjudas innan ACP länderna skriver på.42  
 

                                                 
33 www.attac.se 2007-11-20 
34 Ibid.  
35 Besér, Natalie 2007-12-06. Ekonominyheter – regeringens handelspolitik är en katastrof för Afrika. Dagens 
Nyheter  
36 Johansson, Pär (2007): Varför inte gröna revolutionen i Afrika, en studie av Tanzania och Afrika söder om 
Sahara och dess förutsättningar för utveckling och självförsörjning.  S 10.  
37 20 frågor och svar om Lomekonventionen mellan Europeiska gemenskapen och länderna i Afrika, Västindien 
och Stillahavsområdet s 6 
38 Grönbok s 3  
39 www.forumsyd.se 2007-11-22 
40 www.attac.se 2007-11-20 
41 Ibid.  
42 Ibid.  
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EU och ACP länderna är inte överens om syftet med EPA och vid en sammanfattning av 
deras syften ses skillnaden tydligt. EU har som mål att öppna nya marknader för europeiska 
företag som ett mål i att bidra till en liberalisering av handel mot ACP regionerna, ACP 
länderna vill istället stärka sina möjligheter till inhemsk industri och produktion. Detta 
betyder att EU vill stärka ACP regionerna med europeiska företag medan ACP regionerna 
anser att detta direkt skulle hämma möjligheten till en positiv utveckling av den egna 
industrin.43 EU och ACP länderna är överens om att en starkare integration mellan ACP och 
EU är nödvändig. Dels för att bidra till ACP´s utveckling generellt och dels för finansiellt 
stöd, men EU vill liberalisera ACP ländernas ekonomier vilket inte de vill.44

 
Vid en noggrannare analys av detta vill EU försöka motverka alla handelshinder mellan EU 
och ACP länderna, detta görs genom att EU vill eliminera i stort sett alla byteshinder som 
finns mellan EU och ACP.45 Många länder inom ACP regionen är dock inte redo att acceptera 
de förslag som EU kommer med. ACP länderna vill först stärka sina kontakter på den 
inhemska och regionala marknaden innan några beslut tas. Medan detta sker kontrar EU med 
att höja importtullar och skatter på ACP ländernas export mot EU.46 Om EU skulle få igenom 
”öppna marknader” mot ACP: s marknader skulle EU: s export försvaga ACP: s industrier, 
regionala samarbeten länderna emellan samt små jordbrukarna. Ungefär 90 % av Afrikas 
befolkning livnär sig nämligen på jordbruk.47  
 
Om nu en överenskommelse sker mellan parterna innan 2008 så får de ACP länder som 
skriver på, fri tillgång till EU: s marknad för alla sina varor. Problemet enligt detta avtal är att 
även ACP länderna måste öppna sina marknader för europeiska varor. Dessa konsekvenser 
kan bli katastrofala för småjordbrukare i Afrika och emot EU. Det är detta maktspel som får 
många hjälporganisationer att demonstrera.  
 
Kritiken mot biståndspolitiken är inte befogad anser EU kommissionen. De menar att 
problemen inte ligger i att EU- företag försöker att tränga sig på ACP ländernas marknader 
utan att företagen inte har något intresse för dessa landområden.48         
 
Jag kommer att jämföra dessa skillnader mer i undersökningen, men för att få en tydligare 
bild av detta maktspel kommer jag nu lyfta fram en förklaring av EU: s jordbrukspolitik.    

                                                 
43 www.forumsyd.se 2007-11-22 
44 Ibid. 2007-11-22 
45 www.afrikagruppen.com 2007-11-28 
46 Ibid.  
47 Ibid.  
48 www.europanytt.se 2007-12-03 
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2.2 CAP – Common Agricultural Policy, EU: s jordbrukspolitik  
CAP grundades 1957 och är ett samarbete mellan många länder som stred i andra 
världskriget, tanken med CAP var att ländernas motsättningar skulle försvinna och ett 
samarbete skulle växa fram. EU var under denna period inte självförsörjande med livsmedel 
som det är idag. CAP har i syfte att sträva efter en gemensam marknad med direktstöd och 
prisstöd, detta betyder att EU: s jordbrukare är garanterade pengar i form av ekonomiskt 
stöd.49 Den inhemska produktionen ska även få förtur mot andra länders exportvaror som inte 
är med i EU samt att länderna inom EU ska sträva efter en gemensam handel50 Detta skulle 
leda till att trygga levnadsstandarden för bönder, det ska löna sig för en bonde att vara bonde, 
produktiviteten skulle öka inom jordbruket och säkerställa livsmedelsproduktionen samt 
livsmedelsförsörjningen och ge skäliga priser för konsumenter. Effekterna av CAP blev att 
den lyckades säkra livsmedelsförsörjningen inom EU, tillgång på mat fanns det gott om. Om 
länderna utanför EU skulle hamna i krig kan EU själva producera tillräckligt med mat för att 
överleva, EU skulle kunna vara självförsörjande.51  
 
Men hur har EU själva lyckats nå sina egna uppsatta mål? EU lyckades inte med att trygga 
livsmedelsförsörjningen för alla jordbrukare inom EU, det finns fortfarande idag många 
fattiga bönder inom EU och det är endast en liten del av bönderna som får det största 
ekonomiska stödet medan majoriteten av bönderna får nästan ingenting. Rimliga och skäliga 
priser blev det inte heller, även om jordbrukarna inom EU producerar mycket så att det blir ett 
överskott av en produkt skulle egentligen priset på en vara sjunka, men istället exporteras det 
till ett lågt pris på världsmarknaden. Ett högt pris inom EU stimulerar produktiviteten hos 
jordbrukarna vilket ger dem mer pengar samtidigt som exporten bidrar till att priserna inte 
sänks inom EU.   
 
Det låga världsmarknadspriset är framställt av i-länderna genom att de subventionerar sitt 
jordbruk vilket leder till ett överskott av råvaror. Detta missgynnar även oss konsumenter och 
jordbrukarna i andra länder som får mindre betalt för sina produkter då det råder ett överskott 
på marknaden. Det artificiella låga världsmarknadspriset är förödande för fattiga 
jordbruksländer.  
 
Länder som drabbas hårdast är framför allt ACP länderna. Många länder inom Afrika har inte 
statligt stöd och måste då producera 2 – 3 gånger så mycket. Kortfattad så betyder detta att när 
det finns gott om livsmedel sjunker priserna och när de kommer ut på världsmarknaden 
dumpas det i famnen på u-länder. Därför blir det billigare att importera livsmedel för u-
länderna. 
 
För att Malawi och Uganda överhuvudtaget ska kunna exportera sina egna producerande 
livsmedel måste förändringar inom EU: s jordbrukspolitik äga rum. Som det är idag har CAP 
stor inverkan på världsmarknadspriserna då ett större utbud på världsmarknaden leder till en 
sänkning av priset på världsmarknaden, man liknar det med att desto tillgängligare en produkt 
är desto billigare är den.52  
 
 

                                                 
49 Kungliga skogs- och lantbruksakademin. s 127ff  
50 Ibid. s 134f 
51 Ibid. s 136ff  
52 SOU 1997:26 s 47 
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Tre faktorer inom CAP har en tydlig roll i utvecklingen om Afrikas export. CAP har 
gränsskydd och prisstöd, förmånliga handelsavtal inom EU och CAP: s påverkan på 
världsmarknaden.53 Det första betyder att länder inom unionen tar åtgärder vid gränserna för 
att försvåra import och gynna export, vilket försvårar Afrikas exportprodukter att komma in 
på europeiska marknaden.54 Samtidigt vill inte Världsbanken, WTO och andra biståndsgivare 
tillåta att u-länderna skyddar eller subventionerar sina jordbrukssektioner, då följderna kan bli 
att de går miste om utvecklingsbistånd. Prisstöd inom EU underlättar för jordbrukarna då de 
alltid är garanterade en viss återbäring, de blir aldrig helt utan lön. Vilket inte är fallet i 
Afrika, vi måste påminna oss att majoriteten av bönderna i Malawi och Uganda inte har råd 
med konstgödning. Priset dumpas så kraftigt att Afrikas livsmedelsexport, trots att 
småbönderna inte har en inkomst värd namnet, inte kan exporteras, det lönar sig inte.  
 
ACP länderna möter i sina strävanden att öka sin export till den industrialiserade världen en 
lång rad handelshinder, både interna och externa. Det finns exempel på att producenter i ett u-
land givit upp försöken att exportera varor på grund av alla omständliga problem inom sitt 
eget land. ACP ländernas exportmarknader, i detta fall EU, möter ACP länderna explicita 
(öppna) och implicita (dolda) handelshinder, som för många snarast är en djungel av 
oförståeliga regelverk med många aktörer i EU.55 Till saken hör att tillämpningen av 
regelverken varierar mellan EU-medlemmarna. Med detta menas att om u-länderna erhåller 
långsiktigt tekniskt bistånd och EU har ingått handelsavtal som exempel Cotonouavtalet, 
behöver u-länderna hjälp att hantera den långa raden av administrativa och byråkratiska 
problem, som skapar onödiga hinder för tillträde till marknader i Sverige och EU. Men u-
landsexportören möter i sina försök att komma in på EU: s marknader inte bara ett omfattande 
regelsystem utan har ofta bekymmer även med mera marknadsmässiga frågor som exempelvis 
betalningsfrågor, kontraktsskrivning och marknadsföringsstrategier.56  
 
Med EPA vill EU försöka bygga upp ett strategiskt partnerskap med Afrika, denna önskan av 
EU har eskalerat sedan Kinas intresse har vuxit sig allt starkare som en stor investerare i 
Afrika på jakt efter energi. Detta leder nu till en diskussion om Kinas roll i Afrikas 
utveckling.  

                                                 
53 Johansson, Pär (2007): Varför inte gröna revolutionen i Afrika?, En studie av Tanzania och Afrika söder om 
Sahara och dess förutsättningar för utveckling och självförsörjning.  S 10 
54 Ibid. s 11 
55 Regeringskansliet, utrikesdepartementet – Open trade gate Sweden. S 5  
56 ibid. s 5  
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2.3 Kinas roll i Afrikas utveckling 
Inför det nya årtusendet 2000 så lanserade Kina sin nya utrikespolitik som går under namnet 
Going global.57 Denna utrikespolitik består av tre delar: 

• Få kinesiska företag att investera utomlands (FDI – Foreign Direct Investment)  
• Teckna bygg och konstruktionsavtal utomlands 
• Öka den Kinesiska närvaron och ägande på den internationella servicemarknaden58  

 
Kina hade redan etablerat samarbete med Afrika under 1950 och 1960 talet. Denna nya 
utrikespolitik grundar sig på en ny process som Kina vill genomföra, nämligen att öppna upp 
sig mot omvärlden. Detta möjliggjorde att utländska investerare kunde placera kapital samt 
flytta produktionen inom landet. Kina vill med sin enorma befolkning och billiga 
produktionsförhållanden visa sig som en attraktiv spelplan för organisationer och företag att 
etablera och investera i.59 Kina har goda inhemska tillgångar till kol, olja och naturgas, men 
dessa räcker inte för att täcka det energibehov som kommer att behövas för det snabbt 
växande energibehovet som befolkningen kräver. För att Kina ska kunna trygga sin 
ekonomiska tillväxt måste landet se till att energibehovet är säkrat för framtiden, detta var 
med säkerhet en bidragande orsak till att tankarna om Going global föddes. Medan detta sker 
så riktar sig Kinas intresse mer och mer mot den Afrikanska kontinentens tillgångar.  
 
Till skillnad mot vad många tror om Afrika så är det en kontinent med mycket ekonomiska 
tillgångar som olja, naturgas, järnmalm, guld och diamanter.60 Afrika är i högsta grad 
fortfarande väldigt outforskat och de problem som Afrika brottas med i denna fråga är hur 
människor kan utvinna dessa tillgångar som är både socialt och fysiskt konstruerade. Socialt i 
den bemärkelse hur gränserna i Afrika drogs efter koloniseringen utan hänsyn till etniska eller 
stamtillhörigheter, vilket led till att flera olika stammar tvingades in i nya oönskade 
stambildningar.61 De fysiska problemen som kontinenten har problem med är att 
infrastrukturen inte är skapad för en ekonomisk eller social hållbar utveckling. Men på grund 
av det ökade intresset för Afrika har Kina och dennes investerande i kontinenten börjat arbeta 
med förändringar inom infrastrukturen i Afrika. EU ser Kina som ett hot och vill dels på 
grund av postkoloniala skuldkänslor underlätta handelsvillkoren för ACP länderna och dels 
bedriva egenhandel med den Afrikanska kontinenten. Den Libyske ledaren Muammar 
Khadaffi talade vid Lissabons Universitet i månadsskiftet november – december 2007 och 
sade: 
 

”Kolonialmakterna måste kompensera de människor de koloniserade och vars 
rikedom de plundrade” 

 
Som jag nämnde tidigare har Kina och Afrika en lång historia av samarbete bakom sig, men 
det är under det senaste årtiondet som samarbetet ökat dramatiskt. Mest syns det inom handel, 
produktion och bistånd där samarbetet länderna emellan ska ge ömsesidig respekt och vinst. 
Kina har satsat på utvecklingshjälp och ingenjörsbetonat bistånd, exempelvis utbyggnad av 
infrastruktur och byggnadsprojekt. Det verkar inte heller som att biståndet skulle minska, 
Kinas nuvarande president Hu Jintao meddelar att landets bistånd kommer att dubblas innan 

                                                 
57 Berry, M. (2007) En studie av Kinas Afrikapolicy. D-uppsats s. 35  
58 Ibid. s 10 
59 Ibid. s 8 
60 Ibid. s16 
61 Johansson, P. s 14 
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2009.62 Samtidigt som Kina skriver av skulder och ger fördelaktiga lån åt Afrika verkar det 
som detta samarbete kommer att öka väldigt snabbt. 
 
Samarbetet med handeln grundar sig på ömsesidig förtjänst. Priset som Afrika får betala för 
Kinas bistånd inom utbildningsprojekt, infrastruktur och lån är att Kina får rättigheterna i de 
Afrikanska staternas naturtillgångar.63 Detta betyder att betalningen inte kommer att ske i 
reda pengar utan via varor eller tjänster. Afrika kan göra detta bland annat genom att 
tillgodose Kinesiska företag med etableringslöften, exempelvis sälja utvinningsrättigheterna 
till oljekällor eller stödja i internationella organ eller samfund.64 Kina finansierar även Afrikas 
studenter att studera i Kina, studierna bedrivs på exklusiva universitet främst med teknisk 
inriktning men även inom det kinesiska språket och kulturen.65 Detta syftar till att skapa en 
bra relation mellan länderna och framtida afrikanska ledare. Genom att kontrollera och 
finansiera tusentals afrikanska studenter hoppas Kina på att förstärka relationerna med de 
afrikanska staterna ytterliggare. Denna form av bistånd är det Kina arbetar med.  
 
Kina erbjuder Afrika alternativa utvecklingsmöjligheter under mindre påtvingade former än 
vad exempelvis EU och andra västländer gör. Afrikanska stater har nu en möjlighet att välja 
om de vill gå i koalition med västmakterna eller Kina som kan leda till en positiv utveckling, 
men samtidigt finns det höga risker med detta. Flertalet av Afrikanska stater kan hamna i en 
råvarufälla som inte ger någon längre lyckad avkastning för den övriga ekonomin som skulle 
leda till en utveckling av industrin.66 Vi kan även fråga hur involverad kommer eller är Kina i 
Afrikas interna angelägenheter i länder och städer. Kinas närvaro skulle kunna leda till att 
stärka eller skapa diktaturer i Afrika och vi vet inte heller hur arbetet med de mänskliga 
rättigheterna skulle göras.      
 
Kina investerar som tidigare nämnt med infrastruktur och det är för att underlätta 
kommunikationerna mellan de byar och städer längre in i Afrika. De tidiga transportlederna är 
ett arv från kolonialtiden, genom att tågförbindelser går enbart från Afrikas kuster bara en bit 
in i landet gjorde att kuststäderna gynnades mest vid handel. Men detta försöker nu Kina 
ändra på med hjälp av deras nya investeringar i infrastrukturen.   
 
Under 1980 och 1990 talet minskade biståndet till Afrikas jordbruk från västländerna trots att 
i-länderna lovade ökat bistånd vid FN konferensen 1990.67 Men detta har ändrat sig på senare 
år och biståndet har börjat öka igen från länderna i väst, detta kan vara en direkt följd av 
Kinas ökande intresse för Afrika. EU: s bistånd kommer dels från hela EU men även ifrån 
enskilda EU medlemmar. Enskilda EU medlemmar ger mer i bistånd än vad EU själva gör. 
Sida är ett av många exempel på bistånd från enskilda EU länder och det leder oss in på det 
svenska biståndet.    
 

                                                 
62 Berry, M. s 20f  
63 Berry, M. s 36 
64 Ibid. s 22 
65 Ibid. s 22 
66 Ibid. s 36 
67 De Vylder m.fl. s 171 
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2.4 Det Svenska biståndet 
ACP ländernas andel av världshandeln har stadigt sjunkit över en längre tid och för några år 
sedan var det nere på en tredjedels procent jämfört med resten av världen. Sverige har en årlig 
export som är fem gånger större än alla ACP länder tillsammans.68

 
Det officiella målet Sverige har med utvecklingssamarbete, det kallas ofta 
utvecklingssamarbete istället för bistånd eftersom det numera ofta är ett samarbete och inte 
donationer i form av pengar, är att bidra med att skapa förutsättningar för många miljoner 
fattiga människor att förbättra sina levnadsförhållanden. Internationellt utvecklingssamarbete 
är en investering som ger fattiga människor en chans att få ett bättre liv, jämställdhet och 
demokrati.69 Sveriges bistånd fördelas på två sätt, bilateralt och multilateralt. 
 
Med bilateralt bistånd menas att arbetet Sverige gör direkt mot ett annat land, ungefär två 
tredjedelar av Sveriges bistånd sker genom bilateralt samarbete. Multilateralt står en tredjedel 
för och arbetet sker här igenom via FN: s organisationer, EU: s gemensamma biståndsbudget 
och världsbanken. Det sker även ett kontinuerligt arbete med att sträva mot en bättre 
samordning mellan det bilaterala och multilaterala biståndet.70 Den större delen av det 
svenska biståndet går via kyrkor, fackföreningar och enskilda organisationer som Röda korset 
och Rädda barnen, dessa finansierar sin verksamhet främst genom insamlingar, 
medlemsavgifter och statliga bidrag som ges genom Sida.71 Det statliga bidraget kommer från 
Sveriges befolkning via skatten som 2006 uppnådde totalt 26 059 miljoner kronor, det är 
ungefär sex kronor om dagen per person i Sverige.72 Sveriges samarbete med EU hanterar 
många frågor om länderna i Afrika söder om Sahara. Sveriges övergripande mål med de 
afrikanska länderna är fattigdomsbekämpning men även konfliktförebyggande verksamhet 
som mänskliga rättigheter och demokratiskt utveckling.73    
 
Sverige var involverat i de så kallade strukturanpassningsprogram som genomfördes i Afrika. 
Men det bidrog inte till att vända den negativa trenden inom social utveckling och ekonomisk 
tillväxt.74 Samtidigt kan vi inte veta hur det hade sett ut idag om dessa 
strukturanpassningsprogram inte hade genomförts. 
 
Inom Sverige har handelsfrågor fått en större plats på agendan, tack vare 
Utrikesdepartementet och Sida, vilket har lett till att stödet för handelsfrämjande insatser har 
ökat. Det sammanlagda biståndet till direkt handelsrelaterade frågor, genom Sida, har uppgått 
till tio miljoner kronor de senaste tre åren, detta distribitueras ut via Utrikesdepartementet och 
utgörs av mestadels tekniskt bistånd som distribitueras ut via internationella organisationer.75

 
Sveriges stöd till handelsutvecklingen har ökat under de senaste åren, upp emot 30 miljoner 
kronor årligen, detta är emellertid bara ett par promille av hela det totala biståndet.76

 

                                                 
68 De Vylder m.fl. s 170 
69 www.Sida.se 2007–08–28. Detta är svenskt bistånd. s 3   
70 Ibid. s 4 
71 Ibid. s 4 
72 Ibid. s 5 
73 www.regeringen.se 2007-10-10 
74 De Vylder m.fl. s 170 
75 Ibid. s 167 
76 De Vylder m.fl. s 168 
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ACP länderna är bland de fattigaste länderna i världen som har mest att vinna på ökad 
utrikeshandel. Handel leder till ökad tillgång på importerade kapital- och insatsvaror samt 
förmedla nya kunskaper, teknologi och bland annat kontakter. Handel gör det möjligt att 
utnyttja stordriftsfördelar även i de fattiga länder med en mycket liten hemmamarknad.  
 
Sammanfattningsvis av detta kapitel så ökar Europas intresse av Afrika på grund av Kinas 
ökande intresse i regionen. Kina etablerar sig mer och mer på kontinenten och upprättar ett 
ömsesidigt samarbete kontinenterna emellan. Samtidigt pågår förhandlingar mellan ACP 
länderna och EU om det nya EPA kontraktet som ska vara klart den sista december 2007. EU 
vill bland annat med detta avtal underlätta en ekonomisk tillväxt för ACP länderna vilket även 
ACP länderna strävar efter, men ACP länderna möter många handelshinder och detta är ett av 
många problem som de inte är överrens om. Det svenska biståndet bidrar med mycket 
investeringar till de utsatta områdena Malawi och Uganda, bidrag från bland annat Röda 
korset, men även till de vatteninvesteringar som EU har arbetat fram. Sverige har ökat sitt 
intresse för handelsrelaterade frågor vilket har lett till att stödet för handelsfrämjande åtgärder 
har ökat.        
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3. Undersökning 
I denna del tar jag upp den aktuella handelspolitiken samt de förhandlingar mellan EU och 
ACP länderna om det nya EPA avtalet. Jag lyfter även fram vattnets betydelse för överlevnad 
i två Afrikanska länder som visar hur EU tillsammans med andra biståndsorganisationer 
arbetar för ett tryggare vatteninnehav.  
 

3.1 Den nuvarande handelspolitiken inom EU och biståndet 
Den nuvarande konsumtionen, distributionen och produktionen av mat har förändrats över 
den senaste tioårsperioden, för många miljoner människor inom ACP länderna har detta lett 
till en kamp om överlevnad.77 Produktion av mat är starkt beroende av de tillgångar som finns 
på lokal nivå och kräver stort kapital samt investeringar för att kunna vara med och delta på 
transnationella marknader, detta saknas tyvärr hos många av de nuvarande ACP länderna.78  
 
Den viktigaste deltagaren som Sverige kan påverka när vi diskuterar jordbrukspolitik och 
bistånd är EU. EU är den största exportören och har den största påverkan på jordbruket i 
Afrikanska länder.79 När diskussionen är igång om handel, som jag nämnde ovan, mellan 
länder är detta inte riktigt korrekt, diskussionen handlar egentligen om företag, transnationella 
företag, som importerar och exporterar. Jordbrukshandeln sköts idag av så kallade 
oligopolföretag, detta är företag som påverkar marknaden genom ett kontrollerande av 
leveranser och av priser till köpare och odlare.80 Ett exempel på detta är när delar av 
jordbruksstöden från i-länderna inte når odlarna, exportsubventionerna från USA och EU 
hamnar hos de transnationella spannmålsföretagen än hos jordbrukarna, samtidigt som andra 
bistånd och stöd till jordbrukare hamnar hos de transnationella företagen.  
 
Allmänt skulle den fattiga befolkningen inom ACP länderna gynnas av att EU avskaffar sina 
handelshinder och produktionsstöd, en minskad produktion inom EU skulle gynna jordbrukets 
ekonomiska värde inom ACP regionen.81 Ett avskaffande av EU: s jordbrukspolitik skulle 
kunna generera högre priser på jordbruksprodukter i världen och ge en positiv bild mot alla 
småbrukare inom de fattiga länderna i denna globaliserade värld.  
 
För att minska det överskott som hamnar på många av Afrikas länder förutsägs det att en 
minskning av stöd och tullar skulle hjälpa, då skulle de fattiga jordbrukarna bli vinnare genom 
att de kan öka sin export samt gynnas deras egen hemmamarknad, som tidigare hade 
utkonkurrerats av EU: s billiga export.82 Detta begränsas av att Afrika till stor del inte kan 
utnyttja det tillträde de kom att få på EU: s marknad. Detta beror på att om en höjning av 
världsmarknadspriset ska kunna gynna Afrika krävs en fungerande hemmamarknad. Många 
länder i Afrika saknar institutioner och infrastruktur, kapital och oklara ägandeförhållanden, 
ändå finns det incitament att utveckla dessa.83

 
 

                                                 
77 Dicken, P. Global Shift, mapping the changing contours of the world economy. 2007. s 347 
78 Ibid. s 348 
79 De Vylder m.fl. s 107 
80 Ibid. 109 
81 Kungliga skogs- och lantbruksakademin s. 117 
82 De Vylder m.fl. s 111 
83 Ibid. 111 
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Många länder i Afrika är i en situation där de fortfarande idag är beroende av export från i-
länderna, det vill säga att det lönar sig för u-länder att fortfarande importera livsmedel så 
länge som EU: s jordbrukspolitik är som den är. Den negativa effekten av liberalisering är att 
den kraftig ökande importen försvårar arbetet för småbrukare att sälja sina produkter i lokala 
städer och marknader, på detta vis gör sig billig import tragiskt synlig. 
 
Globaliseringens effekter på jordbruket i Afrika söder om Sahara gör att småbrukarnas 
möjligheter att ta upp kampen med större transnationella företag försvagas, många faktorer 
spelar in och de främsta är dålig infrastruktur, bristande information om marknader, priser och 
krediter samt de möjligheter länderna får för rådgivning.84 Samtidigt sker även en förändring 
inom matproduktionen där både industrialisering och bioteknik har tagit allt större plats, en 
förändring som många ACP länder inte kan konkurrera emot.85 Att tillsätta industriella 
producerade grödor inom jordbruket är inte något nytt, exempel när detta användes tidigare 
var under den gröna revolutionen i Asien under 1960 och 1970 talet. Med bioteknik 
modifieras jordbruksgrödor så att de blir mer motståndskraftiga mot bakterier som ökar 
riskerna för missväxt.86 Många småjordbrukare i Afrika har inte möjlighet att ta del av dessa 
möjligheter på grund av bland annat dålig teknologi och kunskap.  
 
Ett steg i rätt riktning kan vara att de pågående förhandlingar mellan EU, USA och ACP 
länderna om det nya handelsavtalet EPA.  

                                                 
84 De Vylder m.fl. s 113 
85 Dicken, P. s 361  
86 Ibid. s 361 
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3.2 EU: s EPA förhandlingar med ACP länderna 
ACP länderna får bistånd i olika former men denna del handlar om de stora kostnader som 
många ACP länder måste göra och kan inte göras utan ekonomiskt stöd. Lokala företag är inte 
kapabla till att konkurrera med europeiska företag på lika villkor. Diskussionen om att öppna 
marknader mellan EU och ACP länderna skulle direkt vara ett hot mot den lokala 
matproduktionen, inte minst i Afrika.87

 
Som tidigare nämndes betraktas handelsavtalen av ACP ländernas jordbrukare som helt 
avgörande för en positiv utveckling för ACP länderna. Handelsavtalet har som mål att 
parterna, EU, USA och ACP länderna, ska underlätta handel mellan varandra.88 EPA ska 
omfatta i princip all handel och förutom ömsesidiga marknadsöppningar och handelslättnader 
ska avtalet även innehålla finansiellt bistånd.89 ACP länderna har tidigare mottagit bistånd 
från EPA men biståndet var inte högt prioriterat. Fram till 2006 hade endast 28 % av allt lovat 
bistånd nått målet, för att kommande bistånd ska fungera måste det kunna ges i tid till de 
behövande.90

 
Det är möjligt att kritisera USA: s utrikespolitik på flera områden. Ett exempel inom 
handelspolitiska områden inför nuvarande förhandlingar, EPA, är USA: s underskott i sina 
utrikesaffärer.91 Landets lån för att täcka sitt underskott inom sina bytesaffärer uppgick 2006 
till 780 miljarder dollar, för att tydliggöra så kan en amerikansk familj med två vuxna och två 
barn låna cirka 100 000 kronor om året av resten av världen.92  
 
Om ytterliggare bistånd ska ges från i-länder anser jag att det måste det ske från den aktuella 
dagen och att hela biståndet betalas ut, och inte enbart 28 % som jag nämnde tidigare. Enligt 
experter och forskare handel och jordbruksfrågor får biståndet dock inte styras av 
givarländernas egenintresse eller för att motverka ACP ländernas egen jordbruk- och 
livsmedelsproduktion.93  
 
De rika och starkaste ekonomierna har en benägenhet att alltid vinna i sammanhangen om 
världshandel. Mycket på grund av att rika länder förhindrar fattiga länders möjligheter att 
använda sig av tullar som ett skydd mot sina egna industrier och jordbrukare mot billiga 
importerade varor.94 I-länder skickar en tydlig signal till alla u-länder att de ska exportera ut 
ur fattigdomen. Detta problematiseras direkt via i-ländernas tullar mot import från många av 
världens u-länder, samtidigt som jordbrukare endast har råd att försörja sin egen familj.95

 
Ett tydligt resultat av detta är att många ACP länder endast kan exportera råmaterial, vilket är 
mindre lönsamt än färdiga produkter.96 Följderna av detta blir att i-länder köper billigt 
råmaterial, exempelvis bomull, och producerar dyra kläder som de säljer dyrt och tar del av 
den största vinsten.97 Patent på varor är också ett stort problem för fattiga länder, rika länder 
kontrollerar sina varor genom patent, eller rättare sagt så är det större globala företag som inte 
                                                 
87 www.forumsyd.se 2007-11-22 
88 Ibid.  
89 Ibid.   
90 www.oxfam.org.uk 2007-11-15 
91 Kungliga skogs- och lantbruksakademin s. 134 
92 Ibid. s 135 
93 Ibid. s. 132 
94 www.Oxfam.org.uk 2007-11-28 
95 Djurfeldt, m.fl. s 107 
96 www.Oxfam.org.uk 2007-11-28 
97 Ibid.  
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vill bli utkonkurrerade av billigare kopior av deras produkter. Patent och höga priser på 
medicin stoppar fattiga länder att tillhandahålla detta till sin befolkning, ett tydligt och aktuellt 
exempel är i Thailand där ett stort HIV/AIDS projekt är i fara på grund av att medicinerna 
som används är under patent förhandlingar i USA, vad som framkommit är att den 
Thailändska regeringen ska få betala 3.2 miljarder dollar för att få patent på medicinen, 
följderna blir såklart att tusentals människors liv är i fara.98      
 
En anledning till att inget beslut har tagits ännu inom EPA diskussionerna är framför allt att 
de rika länderna inte har fått sina vilja igenom. Mycket av deras egenintresse gör att 
förhandlingarna inte säkert hinner bli klara innan 31 december, 2007. Diskussionerna mellan 
EU, USA och ACP länderna har gått från globala förhandlingar mot regionalt land till land 
förhandlingar.99 Detta betyder att det EU kan tvinga de allra fattigaste länderna inom ACP 
regionen att skriva under EPA annars riskerar de att bli helt uteslutna från EU: s handel.100 
EU: s aggressiva attityd mot ACP länderna gör att många fattiga länder inte kan stå emot 
längre, utan skriver under EPA av rädsla över vad som komma skall, exempelvis höjda tullar 
mot ACP ländernas export, detta är något som EU säkert har räknat med.  
 
Samtidigt som detta sker växlar även jordens vatten- och jord tillgångar. Världens framtida 
livsmedelsförsörjning med sjunkande grundvattennivåer och en brist på sötvatten, framför alt 
i Afrika, och förgiftningar av jord- och vattenresurser måste också tas upp i en diskussion. 
Två bra exempel idag som, dels arbetar med EPA, och samtidigt brottas med svåra inhemska 
miljöproblem är Malawi och Uganda.   

                                                 
98 www.oxfam.org.uk   
99 Ibid.  
100 Ibid.  
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3.3 EU: s vatteninvesteringar i ACP staterna – jämförelse mellan 
Malawi och Uganda 
EU har tillsammans med ACP länderna startat ett samarbete som har i uppgift att förbättra 
tillgången till rent dricksvatten och att tillgodose de mest missgynnade grupperna inom 
berörda regioner med ekonomiska resurser.101 Geografiskt karakteristisk för Afrika söder om 
Sahara är de stora skillnaderna mellan regn- och torrperioder samt väderlekens 
oförutsägbarhet och ökade klimatvariationer. Detta bidrar till att det är svårt att förutse olika 
väderförhållanden. 
 
Malawi är lokaliserat i östra Afrika och har en befolkning på 12,8 miljoner invånare på en yta 
av 118 000 kvadrat kilometer.102 Jämfört med Sverige som har en yta på nästan 450 000 
kvadrat kilometer och en befolkning på 9,1 miljoner invånare så är det mycket människor på 
liten yta. Malawis befolkning livnäras främst på jordbruk och har en tydlig stigande 
produktion av majs.103 Uganda ligger geografiskt likt Malawi i östra Afrika och har en 
befolkningsmängd på 27,7 miljoner invånare och en yta på 236 000 kvadratkilometer.104 
Befolkningen arbetar främst med jordbruk och fiske, landet producerar kaffe, bomull, tobak, 
te och har ökat sin majsexport med 400-500 procent sedan landet blev självständigt.105

 
Vatten är av avgörande betydelse för alla kända former av liv, Malawi och Uganda är två, 
bland många, Afrikanska länder som idag är väldigt hårt utsatta för antingen vattenbrist eller 
översvämningar. Dessa två länder lyftes fram under arbetet med uppsatsen och mitt intresse 
blev just att undersöka Malawi med sina just nu svåra torrperioder och Uganda med sina 
översvämningsproblem.   
 
EU: s vatteninvesteringar ska fungera som en pådrivare genom stöd till en förändring och 
utveckling samt leda till nyskapande och flexibla metoder för att effektivare kunna finansiera 
program för vattentillförsel och vattenrening.106 Detta är väldigt aktuellt idag då stora delar av 
Uganda är översvämmat och Malawi har sin längsta torrperiod på väldigt länge. 
Vatteninvesteringarna bygger bland annat på styrelseformer, det menas att EU kommer att 
hjälpa ACP länderna att skapa rättslig och institutionell ram som ska göra det möjligt att 
använda sig av ekonomiska resurser.107 Investeringarna ska styrs helt av efterfrågan, vilket 
leder till att ACP länderna själva kan fördjupa sitt deltagande inom politiska åtgärder för 
utvalda vattenområden. Även ekonomsikt stöd ska hjälpa olika partner att finansiera 
samarbete mellan den privata och offentliga sektorn i utveckling av infrastruktur.108

 
Sammanfattningsvis innebär det bättre vattenförvaltning, styrelseformer samt finansiering av 
infrastruktur för vattenrening och dricksvatten. Vatteninvesteringarna riktar sig främst mot 
socialt eftersatta områden samt låginkomsttagare, gruppen som ansvarar för förvaltningen har 
tillsats av Europeiska kommissionen och består av tjänstemän.109    
   

                                                 
101 www.europaparlamentet.se 2007-10-12 
102 www.ne.se 2007-10-12 
103 Djurfeldt m.fl. s 73 
104 www.ne.se 2007-10-12 
105 Djurfeldt m.fl. s 73f 
106 www.europaparlamentet.se 2007-10-12  
107 Ibid. s 1 
108 Ibid. s 2 
109 Ibid. s 2  
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Detta vatteninitiativ är nödvändigt då fler människor dör av förorenat vatten än av krig. I 
Afrika har cirka 40 % av befolkningen inte tillgång till rent vatten och har bristfälliga sanitära 
förhållanden.110  
 
Vatten är av avgörande betydelse för alla kända former av liv, människor som djur är ständigt 
i behov av vatten. Men världens vatten är inte jämnt fördelat över jorden. Just detta är viktigt 
att ha i åtanke när vi studerar, arbetar eller forskar inom vatten att i det globala omloppet är 
inte vattnet symmetriskt. Detta beror i sin tur på skiftningar i klimatförhållande, vilket leder 
till att flödeshastigheten inom olika länder och kontinenter är viktiga att kunna förstå hur 
vattenresurser över jorden är fördelade.111 De områden som har brist på vatten kallas 
vattenbristområden, de områdena har en hög avdunstning, lite nederbörd samt en växande 
befolkning, Malawi och Uganda är två karakteristiska exempel på sådana områden i 
Östafrika.112  
 
Kortfattat kan det sammanfattas att när skördarna förstörs av torka eller översvämningar så 
dör boskapen och befolkningen får inte den mat de behöver. Bristen på mat och vatten är akut 
i nästan hela Afrika men med hjälp av mer tillgängligt rent vatten skulle det kunna ske 
drastiska sanitära förändringar för den fattiga befolkningen. Jag börjar med att lyfta fram 
Malawis nuvarande vattenproblem. 
 
Landet är ett av världens fattigaste och tillsammans med Uganda och Rwanda är det landet 
som har lägst förväntat livslängd, en av förklaringarna är den aidsepidemi som 1997 utrotade 
80 000 människor.113 Fem miljoner människor är akut behov av mat och de som är mest 
drabbade är befolkningen i södra Malawi på grund av ihållande regnperioder som lett till 
översvämningar, jordbruksbefolkningen samt de som bor på landsbygden. Befolkningen i 
städerna uppgår till ungefär 12 procent och där finns de politiker som bestämmer. 
 
Malawi har tidigare på grund av sina inhemska politiska konflikter kommit i konflikt med 
sina biståndsgivare, ett exempel är att biståndsgivarna hotade med att dra in biståndet då de 
ansåg att Malawis politiker mer ägnade sig åt rättsliga processer mot varandra än att försöka 
lösa sin egen försörjningskris. 
 
Malawi är ett tydligt jordbruksland och hade kunnat utvecklas genom inhemska och utländska 
investeringar, men på grund av stora variationer inom ekonomin, torrperioder och politisk oro 
infördes med hjälp av Internationella valutafonden ett strukturanpassningsprogram. Men detta 
gynnade inte landet då återigen landet drabbades av en massiv torrperiod 2002 – 2003 samt att 
humanitärt bistånd drogs in då landet inte ansågs respektera mänskliga rättigheter. Malawi 
anklagades att använda sig av barnarbete. Trots det är barn och kvinnor som gör det största 
arbetet inom jordbruk och i sökandet efter mat. Problemet med torrperioder och 
översvämningar gör att kvinnor och barn måste söka sig lång från hemmet för sin jakt på föda, 
det kan vara allt från ett par kilometer till en mil för en hink vatten.114  
 
Samtidigt som kvinnor och barn söker efter föda måste de ta hand om de sjuka i familjen. 
Många familjer hjälper varandra med gåvor men den dåliga skörden detta år har lett till att 

                                                 
110 www.europaparlamentet.se  s 3 
111 Castensson, R. Världens vatten – de internationella flodområdenas betydelse. Tema Vatten, Linköpings 
universitet. 
112 Castensson, R.  
113 Ibid.  
114 www.ne.se 2007-10-12 
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familjerna inte längre har denna möjlighet.115 Samtidigt ökar populationen i Malawi och sätter 
allt hårdare press på jorden som odlas, detta missgynnas även då männen dras sig mot 
städerna för att söka efter arbetet och lämnar kvinnor och barn ensamma med jordbruket.116 
Detta leder till att kvinnan inte kan göra mannens arbete och missar då att skörda sina 
åkermarker, samtidigt som småjordbrukare har få möjligheter att investera i sina jordbruk, 
framförallt om männen far iväg och letar arbete i städerna. Samtidigt som de är rädda för att 
investera, för dem kan det vara en investering på liv eller död.117  
Torrperioden som var 2002 – 2003 var mildare än den som är i år, samtidigt som de sanitära 
förhållandena är värre än tidigare torrperioder ökar dödligheten av människor som har 
HIV/AIDS. I Malawi dör det varje månad upp till 70 000 människor vilket slår hårt mot 
familjer, släktingar, myndigheter och företag.118   
 
Malawis problem med torka innebär i sin tur att när regnperioder uppstår faller de olyckligtvis 
på platser som man inte kunde förutspå eller är van vid, detta leder till att områden som inte 
odlas översvämmas och befolkningen drabbas ännu hårdare. Regnet som dock faller på 
odlingsbara platser ger förhoppningsvis en god skörd men det är inte tillräckligt för att minska 
det stora behovet av mat, detta beror i sin tur på att det saknas gödningsmedel och andra 
kemikalier.119

    
Ugandas näringsliv domineras nästan helt av småbrukares jordbruk och fiske, landet 
producerar kaffe, bomull, tobak och te. Trots att landet exporterar råder det brist på 
utbildning, hälsovård och dålig infrastruktur. Landet har, likt Malawi, haft korruption inom 
stadsförvaltningen, bistånd som landet har fått har stadsförvaltningen använt för eget bruk.120 
Problemen som Uganda står inför är många men mest akut är kampen för överlevnad. 
Drabbas inte landet av torka så drabbas det av intensiva regnperioder som leder till 
översvämningar, det senaste årets översvämningar hotar jordbrukarnas skördar samtidigt som 
bakterierna malaria och kolera sprids med en brådskande fart. Den intensiva regnperioden i 
juli, augusti och september i år har drivit över 300 000 tusen människor på flykt.121  
Översvämningarna gör att infrastrukturen faller ihop, vägar och broar förstörs och gör att 
människor blir isolerade inom vissa geografiska områden.122  
 
Problemen med översvämningarna är att vattnet förorenas och avlopp översvämmas, hotet 
mot människorna är att rent vatten inte finns tillgängligt. Det arbetas emellertid nu med att 
utbilda befolkningen i hur nya borrhål ska hanteras och förvaltas, om detta fungerar leder det 
till att tusentals människor kommer i framtiden att få rent vatten, bättre hygieniska 
förhållanden samt skydd mot vattenburna sjukdomar.123  Detta ska i sin tur även leda till att 
kvinnor och barn inte ska behöva gå så långt för att hämta vatten då risken ökar för att de ska 
bli kidnappade. Desto mindre tid det tar att hämta vatten desto mer tid får de över till andra 
arbetsuppgifter.124   
  

                                                 
115 www.redcross.se 2007-10-16  
116 Djurfeldt m.fl. s 81 
117 Ibid. s 81 
118 www.redcross.se 2007-10-16  
119 www.redcross.se 2007-10-16  
120 www.ne.se 2007-10-12  
121 www.Sida.se 2007-10-16 
122 www.unicef.se 2007-10-13 
123 www.redcross.se 2007-10-16 
124 www.unicef.se 2007-10-13 
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De översvämningsdrabbade områdena skapar stora problem för befolkningen som mest är 
vana vid torrperioder. Befolkningen har ingen möjlighet att agera mot översvämningarna då 
de slår ut försörjningsmöjligheter som jordbruksmark och boskap som drivits bort. Följderna 
av dessa översvämningar blir att toaletter förstörs och brunnar förgiftas vilket gör att dödliga 
bakterier frodas, det är svårt att flytta sig mot exempelvis sjukhus då vägar är helt 
förstörda.125  
 
Av den senaste tidens översvämningar i Uganda har tusentals hektar odlingsmark, grödor, 
utsäde, lager och boskap förstörts. Utöver dessa problem kommer även strömmen av 
flyktingar från Rwanda och Sudan som bidrar till en befolkningsökning samt den omfattande 
HIV/AIDS epidemin som är värst i hela Afrika söder om Sahara.   
 
 

                                                 
125 www.redcross.se 2007-10-16 
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4. Didaktikavsnitt 

4.1 Syfte  
Mitt syfte med denna didaktikdel är att ta reda på hur ungdomar upplever sina möjligheter att 
kunna påverka sin undervisning om EU och dess utvecklingssamarbete mot u-länder. Genom 
intervjuer försöker jag ta reda på hur de ser sin roll i klassrummet. För att jämföra elevernas 
synpunkter har jag intervjuat lärare om elevernas inflytande i klassrummet. Jag har intervjuat 
två elever som går tredje året på gymnasiet och tre lärare på samma gymnasieskola utanför 
Linköping, två lärare har geografi som huvudämne och en historia. Varför jag valde en 
historielärare var att jag ville se om det fanns någon skillnad i undervisningen mellan lärarna 
inom SO blocket. Skolan i sig är samtidigt en FN-skola, detta betyder att skolan har som mål 
att öka den internationella kompetensen hos elever och lärare om FN. Lärare får pedagogiska 
hjälpmedel till sin undervisning samt nytt och uppdaterat undervisningsmaterial från FN.     
 

4.2 Utformning av intervjuguide   
Den kvalitativa intervjumetoden bygger på ett utbyte av synpunkter och erfarenheter mellan 
den intervjuaren och respondenten. Detta bygger på att förstå den intervjuade personens egna 
erfarenheter och synsätt utifrån vad hon uppfattar. För att kunna genomföra dessa intervjuer 
läste jag Bryman´s bok och fick därigenom bra förslag hur en intervjuguide skulle 
genomföras.126 Intervjufrågorna försökte jag framställa av en så öppen karaktär som möjligt 
på grund av att jag önskade få fram individernas egna åsikter, jag gav utrymme till dem som 
blev intervjuade att själva kunna utveckla svaren. Egentligen spelade det ingen roll i vilken 
ordning frågorna då det var personernas egna åsikter och tankar jag var ute efter, följden av 
frågorna var därför inte avgörande.127 För att kunna jämföra svaren mellan eleverna och 
lärarna så utformade jag frågorna till eleverna utifrån ett elevperspektiv och till lärarna från ett 
lärarperspektiv. Innan jag utformade frågorna studerade jag läroplanen för gymnasieskolan 
och utformade därför delar av frågorna med läroplanen i minnet.     
 

4.3 Etik 
Intervjupersonerna fick reda på innan jag började intervjua vilket syfte jag hade med 
undersökningen och hur jag skulle gå tillväga samtidigt som deltagandet var helt frivilligt. Jag 
var även noga med att berätta att uppgifterna jag samlar in inte skulle spridas utan att 
materialet enbart skulle användas till detta ändamål samt att de skulle vara anonyma. Det är 
bara jag som vet vilka eleverna och lärarna är.  
 

4.4 Genomförande av intervjuerna och bearbetning  
Bryman menar att det är viktigt att de som blir intervjuade är bekväma med den plats där 
intervjun kommer att ske.128 Jag intervjuade samtliga elever och lärare på deras skola med en 
diktafon för att vara säker på att jag fick med allting som sades. För att kunna arbeta med 
mina intervjuer på bästa sätt valde jag att transkribera intervjuerna samma dag som jag 
genomförde dem. Detta för att jag skulle kunna göra en så bra transkribering som möjligt.129

                                                 
126 Bryman. s 460 
127 Ibid. s 301 
128 Ibid. s 305 
129 Ibid. s 384  
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Intervjufrågorna finns i en bilaga i slutet av detta didaktikavsnitt. Jag väljer att först analysera 
elevernas svar och sedan lärarnas för att till slut jämföra de tillsammans.  
 

4.5 Analys av intervjuer  
Eleverna är tydliga från början att visa att de båda är positivt inställda att lära sig om EU: s 
biståndspolitik och utvecklingssamarbete. Det framkommer att under hela årskurs två arbetar 
eleverna i stort sett enbart med EU, bistånd och utvecklingssamarbete. De har goda kunskaper 
inom området vilket beror på att skolan har ett nära utvecklingssamarbete med länder utanför 
Sveriges gränser. Skolan har ett nära samarbete med några av Lettlands fattigaste områden. 
Skolan samlar ihop pengar och elever med lärare får besöka de platser dit pengarna går. Att 
besöka dessa platser tycker eleverna är positivt. De menar på att den visuella kunskapen de 
har fått från fattiga länder väger väldigt tungt i undervisningen, ibland nästan tyngre än 
litteraturen de läser.  
 
Eleverna är medvetna om EU: s millenniummål mot u-länderna ska vara uppfyllda 2015, 
eleverna påpekar dock att alla mål hinner nog inte nås men att vi är på god väg i alla fall. När 
jag frågar eleverna om orsakerna av bistånd och utvecklingssamarbete svarar en av dem att 
det kan bero på girighet, att stormakterna vill ha mer kontroll över geografiska områden. 
Detta stämmer menade jag då de stora transnationella företagen sprider sig allt snabbare. 
Eleverna hade kunskap om detta och visste lite om att Kina var på väg att etablera sig allt mer 
i Afrika. Samtidigt menar eleverna att det är svårt för dem själva att göra någonting då det är 
så mycket politik inblandat. Inom undervisningen tycker båda eleverna att det ibland är svårt 
att förstå den information som når fram till dem, speciellt de lektioner som tar upp EU. En 
elev antyder att hon inte förstår EU ännu, detta på grund av att hon tycker hon mättas av 
information som är svår att förstå. Eleverna tycker att vanlig traditionell katederundervisning 
om EU gör att eleverna lätt tappar fokus och intresse, dels för att det nämns för många svåra 
ord och politiska termer. Den ena eleven menar på att ett sorts rollspel skulle kunna göra att 
eleverna tog åt sig informationen mer.  
 
Båda eleverna är noga med att påpeka att det är väldigt beroende på vilken lärare de har. De 
menar att de kan vara lugna i klassen en lektion och under nästa kan de vara hur vimsiga som 
helst. Skulle då klassen gå igenom EU och utvecklingssamarbete då klassen är vimsiga så 
skulle de nog inte lära sig någonting. Med detta menar eleverna att de vill ha en lärare som 
ska kunna hålla ordning i klassen och ha bra regler och vara konsekvent i sitt agerande mot 
eleverna. Om eleverna känner att de har bra kontakt och relation med läraren kan de påverka 
läraren om att de vill lära sig mer. Eleverna vet att de har en väldigt engagerad lärare som 
tycker om att undervisa om EU och biståndsfrågor, vilket gör det lättare att påverka.    
 
Den första läraren jag intervjuade, lärare 1 inom geografi, berättar att eleverna inom 
samhällskunskap B och C har möjlighet att själva fördjupa sig i ämnet EU och 
utvecklingsfrågor, men detta kan begränsas av läraren upplägg av lektionerna. Har en lärare 
fasta punkter som den vill ta upp kan det vara svårt för eleverna att påverka undervisningen 
menar läraren. En kurs som dock är obligatoriskt för alla är om utvecklingssamarbete som 
enbart lyfter fram utveckling och biståndsfrågor, denna kurs innehåller dock inte så mycket 
om EU. Men från och med 2008 kommer det att kompletteras med en kurs om EU redan inom 
A kursen, möjligtvis B kursen. Rent generellt arbetas det mycket omvärldsfrågor då skolan är 
en FN skola, detta betyder att skolan får bra pedagogiska hjälpmedel som ska underlätta 
undervisningen för lärare och elever. Läraren menar att frågor som rör EU måste bli ett 
viktigare inslag i skolan. Läraren menar att det måste bli ett tyngre ämne i undervisningen och 
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anser att det nästan är ignorerat både inom skolan och inom det svenska samhället. Eleverna 
måste få bättre kunskap om EU, dels om hur det påverkar människor och hur EU fungerar, 
anser läraren.   
 
Lärare 1 menar att desto mer information det finns om EU och hur EU fungerar, kommer det 
att öka informationsbehovet mot eleverna. Däremot menar läraren att det är svårt för eleverna 
att finna behov om information om de inte vet om att den finns. Men det finns 
förhoppningsvis en vilja hos eleverna att vilja få mer kunskap och information om hur världen 
ser ut. En kurs inom geografi B arbetar eleverna med projekt och företagande, där läser 
eleverna först om utvecklingsfrågor i teorin och sedan får de göra det i praktiken, ett exempel 
på ett sådant projekt är samarbetet med Lettland.  
 
Läraren hoppas att världen går mot mer solidaritet och läraren menar samtidigt att eleverna 
eftersträvar och kommer att vilja ha mer information om hur världen ser ut. Så 
förhoppningsvis så ökar elevernas behov och önskan att få behov menar läraren.  
  
Lärare 2 som undervisar i geografi är den lärare som ger eleverna mycket plats i planeringen 
för lektioner. Läraren diskuterar med eleverna om upplägget av lektionsplaneringar och 
examinationsuppgifter. Eleverna är enligt läraren delaktiga inom denna process både vid 
kursstart och även under senare delar terminerna. Eleverna och läraren resonerar tillsammans 
vartefter de kommer till något nytt moment och diskuterar var tyngdpunkterna ska ligga och 
vilka arbetsformer de ska ha. Läraren menar att undervisningen styrs av den politiska 
utvecklingen inom EU, läraren menar även att bistånd i sig håller på att förändras mot ett mer 
affärssamarbete mellan EU och biståndsmottagare. Rent bistånd kommer inte att se att se ut 
som det gör idag menar läraren. Det är framför allt i Afrika som man ser ett stigande 
affärsutbyte och läraren har en bestämd känsla av att det kommer att fortsätta på detta sätt. 
Detta styrs självklart av den politiska utvecklingen inom EU. 
 
Afrika brukar lärare 2 lyfta fram som exempel i frågor om utvecklingssamarbete. Detta gör 
hon därför att hon har besökt landet flera gånger. Läraren menar att det blir intressantare för 
eleven att lyssna och förstå och någon själv har varit på den plats man berättar om, eleverna 
får en bild av hur det ser och fungerar menar läraren. Läraren menar att eleverna måste känna 
till förutsättningarna för de olika ländernas möjlighet till utvecklingssamarbete, och det har 
inte många elever menar läraren. Behovet av frågor om utvecklingssamarbete är viktigt enligt 
läraren, dels behöver eleverna känna till förutsättningarna för utvecklingsländerna, visst är 
eleverna väl beresta på sin fritid än tidigare påpekar läraren, men trots detta så tror läraren att 
de inte har den kunskapen som behövs om utvecklingsländerna utan behöver mer kunskap om 
dem. Därför är geografi och arbeten om EU viktigt för eleverna påpekar läraren.  
 
Eftersom läraren har elever i både naturkunskap och geografi så kopplar hon ämnena 
tillsammans. Läraren har dem även i kärnämneskursen och pratar där mycket miljöfrågor och 
därigenom kommer denna koppling till geografin hela tiden, och den kopplingen mellan 
ämnena är viktig och behövs och det kommer även att krävas att vi lärare jobbar med detta i 
framtiden med. Vidare menar läraren att ungdomar lever ju i häret och nuet och de behöver få 
de där översikterna, samtidigt som eleverna är väldigt intresserade just när man kopplar det 
till de globala miljöfrågorna. Det märktes mer och mer det här året påpekar läraren och syftar 
till att det kan ha att göra med att Al Gores film om miljöfrågor kom. Miljöfrågor kommer det 
ett stadigt ökande intresse om menar läraren, det som var borta under en tioårsperiod börjar 
komma tillbaka, eleverna känner att det är viktigt och det berör dem. 
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Vid genomförandet av arbete om utveckling och EU får eleverna baskunskaper genom vanlig 
katederundervisning och arbete med instuderingsfrågor. Men undervisningen avslutas med att 
eleverna får skriva olika debatt artiklar om möjligheter till att kunna förändra bistånd. Debatt 
artikeln förra året handlade om de aktuella förändringarna inom biståndet, förändringen 
bestod i att sida skulle välja ut färre länder som skulle bli programländer. Detta överförde 
läraren till en uppgift åt eleverna. Eleverna som arbetet var riktat mot var de som gick sista 
året på gymnasiet och passade dem bäst då de är mer utvecklade enligt läraren. Eleverna 
skulle välja ut två länder och argumentera för varför de skulle bli de som fick ta del av 
Sveriges bistånd. Läraren ansåg att detta var en uppgift som föll väldigt väl ut och eleverna 
var väldigt engagerade, på grund av detta ska läraren undersöka hur landet ligger med den 
gruppen hon har nu och kanske gör något liknande. Enligt läraren så tycker eleverna detta sätt 
att arbeta väldigt stimulerande.   
 
Lärare 3 som undervisar inom historia menar att eleverna inte har mycket inflytande över EU 
och utvecklingsfrågor, det är väldigt mycket information om EU menar läraren samtidigt som 
eleverna inte vet själva vad de vill läsa om angående EU och utvecklingsfrågor. Eftersom 
eleverna inte har några förkunskaper om detta menar läraren blir det svårt för läraren att ge 
eleverna utrymme i att gemensamt bestämma vad de ska läsa om. De behöver lärarens 
riktlinjer och kompetens till en början anser läraren.    
 
Om biståndets förändring menar läraren att biståndet har förändrats eller kommer att skifta 
från att vara pengar som skickas till drabbade länder till att företag flyttar sin verksamhet till 
exempelvis Afrika. Risken med att pengar skickas är att det lätt kommer att hamna i fel 
händer, detta är Afrika ett bra exempel på menar läraren. I Afrika är det lätt att pengarna 
hamnar hos dem som behöver pengarna minst och hindrar då pengarna kommer till de mest 
behövande, de fattiga bönderna utanför städerna. Den nya utvecklingen inom biståndet menar 
läraren kommer att vara mer utvecklingssamarbete mellan Afrika och Asien.  
 
Vid sökandet efter väsentligt material till undervisningen för läraren och elever, framkommer 
det att Internet är ett viktigt verktyg. Läraren menar att om eleverna senare vill specialisera sig 
på ett ämne kan de få väsentlig information genom Internet, där bland annat Sida är den 
organisationen som eleverna använder sig mycket av. Läraren anser att eleverna lär sig själva 
genom att söka upp material via Internet, materialet är mer uppdaterat än deras kurslitteratur 
och organisationer som Sida matar ut information till samhället. Genom att läsa om 
utvecklingsfrågor inom samhällskunskapen och via elevernas egna arbeten lär de sig hitta 
väsentligt och uppdaterat material. Läraren berättar vidare att det kommer att ske ett 
samarbete inom SO blocket i framtiden, ett samarbete som kommer att inkludera geografi, 
historia och samhällskunskap. Detta samarbete kommer att stärka lärarens eget engagemang 
och menar på att desto mer involverad i projekt man är desto mer intresserad och motiverad 
blir man. Lärarens engagemang i frågor om EU och utvecklingsbistånd kommer i alla fall inte 
att minska.     
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5. Sammanfattning  
I denna del kommer jag att sammanfatta uppsatsens centrala delar och didaktikavsnittet. I 
kapitel slutord kommer jag att resumera uppsatsen och didaktikavsnittet tillsammans.  

5.1 Sammanfattning av uppsats 
Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka EU: s biståndspolitik mot ACP länderna och 
lyfta fram hur bistånd mot Afrika kommer att nyttjas. För att nå mitt syfte hade jag formulerat 
dessa frågeställningar: 
  
Vad har EU för syfte med att hjälpa dessa länder? 
Vad ligger bakom förändringar i biståndet och gynnar det givare eller mottagare? 
Ska Afrika födas av egen produktion eller import?  
Hur påverkas ACP länderna av EPA avtalet, mål kontra verklighet?  
Hur bidrar EU: s vatteninvesteringar till utvecklingen av jordbruket i Malawi och Uganda? 
 
Jag kommer att systematiskt att gå igenom frågorna och sedan göra en avslutande kommentar. 
Om jag skulle hitta ett snabbt svar på fråga den första frågan så skulle jag skriva att EU ville 
hjälpa ACP länderna på grund av sina postkoloniala skuldkänslor. Detta påstående är dock 
inte helt missvisande, det är erkänt att så är fallet men EU har givetvis ett egenintresse av att 
hjälpa många länder inom ACP regionen. Att EU vill behålla sin position som Afrikas största 
handelspartner har blivit allt mer tydligt sen Kina blivit mer och mer aktiv inom Afrikas 
kontinent. EU har sakta gått ifrån att hjälpa Afrika med jordbruksprodukter till ett mer 
ekonomiskt bistånd, EU vill numera främst investera i infrastruktur och utvinnig av landets 
råmaterial, råmaterial som de Afrikanska länderna är själva i behov av till sin industri.   
 
Orsaker som ligger bakom förändringar i biståndet är, framför allt de senaste 10 åren, är Kinas 
ökade intresse i Afrika. EU anser jag känner sig hotat av stormakten från öster och har därför 
intensifierat sitt engagemang inom den Afrikanska kontinenten. Det sker även en förändring i 
attityden mot Afrika från delar av EU, det har framhävds att många länder inom EU ser 
Afrika som en problemkontinent och EU jobbar mycket med är att skaffa sig en jämbördig 
relation med Afrika. Landet är fortfarande väldigt oexploaterat och har stora mängder av 
råmaterial som är eftertraktat av EU. Själva biståndet i sig styrs av i-länderna och har inom 
handel som mål att öka möjligheterna för ACP länderna att bättre integreras i den globala 
ekonomin, samt att utnyttja de potentialer till en minskad fattigdom och ökas tillväxt som 
handel faktiskt kan ge.  
 
Hur Afrika ska födas kan tolkas som en märkvärdig fråga, men jag valde att ha den därför den 
är, anser jag, en aning provocerande mot Afrika och EU. Detta styrs återigen av ett dolt 
egenintresse, ett exempel är att många biståndsgivare inte tillåter att många av ACP länderna 
skyddar eller subventionerar sina jordbrukssektioner, de kan då nämligen gå miste om 
utvecklingsbistånd. Jordbruket och vattenresurser är av avgörande betydelse för 
livsmedelssäkerheten och fattigdomsbekämpning i Afrika. Eventuella exportökningar kan 
idag inte kompensera livsmedelsimportens negativa effekter på landsbygdsbefolkningens 
försörjningsmöjligheter. Ett avskaffande av EU: s jordbrukspolitik kan höja priserna på 
jordbruksprodukter i världen, detta kan hjälpa många av de fattiga småjordbrukarna inom 
ACP regionerna. Ett annat alternativ kan vara en mer statlig organiserad politik från i-
länderna, detta skulle minska konkurrensen mellan ACP länderna och större transnationella 
och nationella företag.       
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EU, USA, Kina och Afrika själva är nog överrens om att Afrika ska kunna vara 
självförsörjande och inte beroende av bistånd. Frågan är bara hur Afrika ska komma dit. En 
positiv handelsbalans anser jag är nödvändigt. Skulle länderna i Afrika kunna öka sin 
jordbrukseffektivitet så är länderna på god väg. Detta kommer förhoppningsvis att ske lättare 
om EU: s vatteninvesteringar kommer igång ordentligt. Konstbevattning och vattenpumpar 
skulle underlätta för småjordbrukarna och vattenpumpar hjälper att pumpa bort smittat vatten 
från översvämmade hus och vattenhål. EU skulle underlätta detta genom att bidra med 
exempelvis växtförädling, detta bidrag ska då givetvis inte vara bundet med några 
förpliktelser. Ett bidrag ska kunna ges och fungera utan att det krävs något i gengäld.  
 
EPA förhandlingarna pågår samtidigt som jag arbetar med denna uppsats, trots att något avtal 
kanske inte hinner bli klart innan jag är färdig med denna uppgift kan jag ändå redogöra för de 
för- och nackdelar EPA avtalen har för ACP länderna. Det positiva för ACP länderna är att 
EU är villiga att satsa på infrastruktur inom länderna för att stärka integrationen dem emellan. 
Skulle integrationen stärkas så skulle vi se en mer jämbördig relation mellan EU och Afrika, 
samtidigt som EU är angeläget att behålla sin position som Afrikas största handelspartner 
sedan Kina blivit mer ekonomiskt aktiv inom kontinenten.  
 
USA och EU är de mest drivande aktörerna i detta maktspel, jag anser att dessa två förhandlar 
mest utifrån sina egna intressen då de förhandlar med länder som ekonomiskt är 1400 gånger 
mindre i storlek. Detta kan lätt tydliggöras genom att nämna att det står mer på spel för ACP 
länderna än för EU och USA. Det negativa inom EPA förhandlingarna är att EU och USA är 
som tidigare nämnt de stora makthavarna i detta maktspel, mäktig med sina industrier, 
erfarenhet av globalisering, företag som omsätter miljoner mot en kontinent som varje dag 
kämpar för att överleva. EU pressar ACP länderna med ökad frihandel utan skyddstullar 
vilket skulle kunna leda till att de Afrikanska industrierna helt slås ut samtidigt som 
Afrikanska jordbrukare inte kommer att kunna konkurrera med Europeiska jordbrukare som 
får, jämfört med Afrika, orimliga subventioner från EU. Detta betyder att öppna marknader är 
ett hot mot lokal matproduktion, lönsam tillverkningsindustri samt förbättring av 
jordbruksvaror. ACP ländernas lokala företag och ekonomier är inte på något sätt kapabla att 
konkurrera med de enorma Europeiska storföretag på lika villkor och därför inte redo för en 
total liberalisering som EU önskar. EU och USA är de som kan och ställer villkoren i dessa 
förhandlingar. EU kan om de önskar hävda att de länder inom ACP regionen som inte väljer 
att skriva under EPA inte har något intresse för utveckling och kan således inte få tillgång till 
att exportera till EU längre. Många Afrikanska ledare har gått ihop och försöker med 
gemensam anda sätta stopp för EU: s aggressiva attityd, de tänker nämligen inte skriva under 
något avtal då de hävdar att EPA inte är det bästa EU har att erbjuda för ACP länderna, det 
finns flera möjliga associeringsavtal menar de.   
 
Det är de rika länderna som bestämmer över världshandeln och de bestämmer hur länder ska 
agera mot varandra via global handel. EPA: s förhandlingar idag visar en stark dubbelmoral 
där WTO bidrar till att ACP länderna fortsätter att leva under fattigdom. I-länder inom EU 
och WTO bidrar med hjälp av höga skatter och tullar på importerade varor från ACP länder 
att hålla fattiga länder fattiga, samt hålla dem borta från världsmarknaderna.  
 
De vatteninvesteringar till Malawi och Uganda bidrar EU med hjälp av biståndsorganisationer 
som Röda korset att utbilda den lokala befolkningen inom länderna inom hygienfrågor. 
Biståndsorganisationer bidrar även med jordbruksredskap, gödsel och utsäde. Detta projekt av 
EU ska leda till nyskapande och flexibla metoder till att finansiera kommande projekt samt 
program för befolkningen att få rent vatten. De Europeiska tjänstemän som ansvarar för detta 
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har som mål att halvera antalet människor utan hållbar tillgång till säkert dricksvatten till 
senast 2015. Europeiska kommissionen är tydlig överrens om är att befolkningens 
vattenbehov inte ska tillfredsställas på bekostnad av miljön, eftersom miljön är av avgörande 
betydelse för hållbar utveckling, hälsa och fattigdomsbekämpning och framför allt ett 
produktivt jordbruk. EU har beslutat att Afrika har första prioritet när det gäller utvecklandet 
av vatteninvesteringar, under förhandlingar 2004-2005 utarbetade EU och Afrika en strategi 
och handlingsprogram om vattenfrågor och sanitära förhållandena för Afrikas befolkning.  
 
Jag anser det positivt att EU hjälper Afrika, men samtidigt bromsas detta arbete av EU: s 
tullar. Afrikas jordbruksexport kommer i framtiden att vara lönsamt, frågan är bara när.  

5.2 Sammanfattning av intervjuer 
Till att börja med så anser jag det mycket positivt att skolan är en FN- skola. Detta betyder att 
skolan har som mål att öka den internationella kompetensen om FN, både hos elever och hos 
lärare. Att skolan är en FN skola betyder också att lärarna får pedagogiska hjälpmedel till sin 
undervisning samt nytt och uppdaterat material och information om FN. Den ena eleven som 
jag intervjuade efterfrågade rollspel som en del i undervisningen, detta kan lätt ordnas av 
läraren som kan plocka fram idéer och material till sin undervisning från FN just genom att 
skolan är en FN skola.   
 
Vid en sammanfattning av samtliga intervjuer anser jag att eleverna har, om de önskar, goda 
möjligheter att själva vara med och bestämma om hur och vad de ska lära sig om EU och 
utvecklingssamarbete, dock både kontrollerat och begränsat av läraren. Skillnaden mellan 
geografilärare 2 och historieläraren är att geografiläraren samarbetar mer med eleverna från 
början av kurserna, medan historieläraren anser att de inte har den kunskap som krävs för att 
själva kunna bedöma vad de ska läsa om. Jag anser att båda lärarnas alternativ är bra, elever 
behöver en lärares vägledning till en början samtidigt som en diskussion om upplägget av en 
ny kurs skulle vara bra för eleverna att vara delaktiga i. Eleverna framhävde att de önskar av 
läraren bra och tydliga regler i klassrummet, samt att läraren ska vara konsekvent. Eleverna 
menar att finns det ett bra samarbete mellan läraren och eleverna så driver detta eleverna att 
vilja lära sig mer.     
 
Att eleverna arbetar i stort sett under hela årskurs 2 inom SO blocket med just EU och 
utvecklingssamarbete anser jag inte vara negativt. Detta märks genom mina intervjuer att 
eleverna har mycket goda kunskaper då de vet vad bland annat EU: s millennium mål är för 
något och att bistånd kommer i framtiden bli i form av handelsutbyte och affärssamarbeten. 
Men hur mycket kunskap eleverna har är väldigt individuellt i alla årskurser och framför allt 
är det beroende av vilken lärare eleverna har, detta poängterar både lärarna och eleverna 
själva.   
 
Att ett samarbete mellan SO blocket är på väg nu till våren 2008 kommer att bli främjande för 
både lärare och elever, ett aktivt samarbete mellan lärare kommer säker att bidra till bra 
pedagogiska lektioner för eleverna. Idag arbetar geografilärarna först med att undervisa om 
bistånd och utvecklingsfrågor inom geografi B, medan EU tas upp under samhällskunskap A. 
Att lärarna kommer att samarbeta och komplettera varandra tror jag kommer att bidra till att 
undervisningen om EU och utvecklingsfrågor kommer att bli bättre. Detta anser jag då det är 
lättare för elever att förstå om det ser händelserna i ett större perspektiv. Eleven som hade 
problem med att förstå EU på grund av alla svåra politiska begrepp kommer att få det lättare 
då eleven kan se det ur flera olika perspektiv, både historiskt och geografiskt. Exempelvis så 
skulle EU: s jordbrukspolitik kunna förklaras och tolkas lättare om eleverna får ta det till sig 
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genom hela SO blocket. Frågor som eleverna kanske lättare skulle kunna förstå är vilka 
fördelar och nackdelar blir det av att EU bestämmer riktlinjerna för alla Europas bönder Jag 
anser att det går att göra enklare och tydligare kopplingar mellan ämnena och jag vill med 
detta exempel visa hur ett stort begrepp kan tydliggöras genom att arbeta med det i flera 
ämnen.     
 
Jag anser att det är viktigt att kunna komplettera material från geografi med material från 
historia och samhällskunskap, även som jag nämnde tidigare genom hela SO blocket. Att 
förklara händelser utifrån tiden och rummet anser jag underlättar för min kommande 
undervisning. Hur detta samarbete kommer att utformas inom gymnasieskolan var inte klart 
under tiden jag arbetar med detta, men jag tror att elevernas inflytande över deras 
undervisning kommer att bestå.  
Jag får den uppfattningen att lärarna vill att eleverna ska kunna arbeta självständigt med 
frågor om EU och utvecklingssamarbete, som lärare 2 menade att självständigt arbete tycker 
eleverna är väldigt stimulerande.  
 
Tyvärr är läromedlen för eleverna inte de bästa och mest uppdaterade, många lärare använder 
sig därför av eget material utöver läromedlen vilket jag inte ser som något hinder. När jag 
tidigare läste upp mina betyg på Komvux hade jag modernare litteratur än vad eleverna har 
idag. Detta gav mig en liten fördel när jag planerade mina lektioner, den modernare boken 
som jag har är tydligare i att förklara och reda ut begrepp som kan vara svåra att förstå. Men 
jag kände att detta med gamla läroböcker inte gjorde så mycket enligt eleverna, eleverna 
ansåg som jag nämnde tidigare huvudsakligen att läraren var kunskapsrik och konsekvent.   
 
Samtidigt som eleverna arbetar med material från Internet funderar jag på lärarnas arbete med 
källkritik. Jag vet att i gymnasieskolans första årskurs arbetar lärarna inte med källkritik, utan 
det kommer mer i årskurs två och tre. Många elever inom första året använder sig nästan 
enbart av Wikipedia, vilket är strängt förbjudet exempelvis inom universitetsvärlden. Att 
eleverna lär sig tänka mer källkritiskt kommer i årskurs två och tre där de får lära sig att 
material från Internet kan vara missvisande och vinklat utifrån egna intressen, exempelvis så 
får eleverna information om att Sida arbetar utifrån statligt intresse och att Wikipedia inte är 
det mest sannenliga uppslagsverk på Internet. 
 

 
 

 

 33



6. Slutord 
Förhållandet mellan EU och ACP länderna är inte en enkel sak att beskriva. Europa satte 
djupa spår i Afrika vid kolonialismen och detta vill Afrika nu ha kompensation för och EU 
försöker kompensera detta genom vad de anser är skäliga handelsavtal. Både EU och Kina vill 
att Afrika ska gynnas av handel, alla har som mål att sträva efter en vinn-vinn situation. Men 
frågan är om EU: s egenintresse visar sig för mycket och att Kinas närvaro vid interna 
oroligheter skulle kunna leda till att skapa eller stärka diktatur i Afrika. Kampen anser jag är 
vem av öst eller västmakterna som får störst inflytande över Afrika. Det finns många orsaker 
till att följa denna utveckling. EU föreslår vidare genom EPA öppna tullar för ACP länderna 
att kunna exportera till EU. Detta kan leda till en exportökning av jordbruksprodukter. 
Samtidigt vill EU att Afrika ska ta bort sina tullar för varor producerade utanför Afrika. Sker 
detta anser jag att det inte skulle löna sig för Afrikas jordbrukare att odla livsmedel för export, 
importpriserna skulle bli så låga att det endast skulle löna sig att producera livsmedel för det 
egna hushållet. Målet för EPA är ömsesidig vinning mot ACP länderna men i verkligheten 
kommer de transnationella miljonföretagen att bestämma. Men det är inte bara negativt för 
EU. För att jordbrukare ska kunna odla inom de mest utsatta ACP länderna krävs 
vatteninvesteringar i form av vattenpumpar, reningsverk och konstbevattning. EU: s mål är att 
ta hänsyn till vattnets betydelse samtidigt som den globala vattenkrisen hotar liv, hållbar 
utveckling och med fred och säkerhet på vår jord. Jag anser att det är upp till oss lärare att 
upplysa elever om arbetet med utvecklingsfrågor.  
 
Enligt läroplanen skall eleven ha möjlighet till att påverka sin studiegång, enligt de elever jag 
intervjuat så har de goda möjligheter till just det. Skolan har enligt läroplanen i uppdrag att 
förmedla kunskap och föra en diskussion om vad som är viktig kunskap för eleverna i 
framtiden. Jag anser att samtliga lärare jag intervjuat ger eleverna delaktighet inom 
planerandet av undervisning, detta görs på ett sätt som ska gynna eleverna att kunna bli mer 
självständiga och förberedas inför arbetslivet. De elever som jag har intervjuat anser att de 
kan och har möjlighet att vara med och påverka sin utbildning, eleverna anser samtidigt att en 
aktivare diskussion i klassrummet mellan lärare och elever ger ett bättre samarbete.  
 
En professionell lärare anser jag ska kunna integrera egna erfarenheter med teoretiska 
kunskaper i en verklig situation så att det blir en bra undervisning. Att som lärare veta vad jag 
gör och framförallt varför jag gör det, är en viktig grund. En lärares professionalism ligger i 
att kunna lära ut sin kunskap till andra och då måste vi veta vad och varför vi ska lära ut just 
den kunskapen. Jag tror att genom att vara en medveten lärare kan jag se dessa tillfällen och 
göra dem till en del av min undervisning, vilket leder till att jag kan utvecklas i min 
professionellitet och göra en bättre undervisning.  
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7.3 Internet 
 
www.afrikagruppen.se – Politisk obunden biståndsorganisation 
 
www.attac.se – Organisation som arbetar för demokratisk rättvisa i världen 
 
www.diakonia.se – Kyrklig biståndsorganisation   
 
www.europanytt.se – Oberoende journalistisk hemsida om nyheter från EU och Europa    
 
www.europaparlamentet.se – Arbetar med lagstiftning inom EU  
 
www.europakommissionen.se – Arbetar för ett effektivare lagstiftande inom EU 
 
www.ec.europa.eu – Se Europakommissionen  
 
www.forumsyd.org – Biståndsorganisation  
 
www.lutherhjälpen.svenskakyrkan.se – Svenska kyrkans biståndsorganisation 

 
www.ne.se – Nationalencyklopedin. Uppslagsverk och kartinformation  
 
www.oxfam.org.uk – Biståndsorganisation  
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www.sida.se – Statlig biståndsorganisation  
 
www.unicef.se – Arbetar på uppdrag av FN för mänskliga rättigheter  
 

7.4 Dagstidningsartikel  
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8. Bilaga 

8.1 Intervjufrågor till elever 
 
1. Vilka känslor har du kopplade till dessa begrepp? Vilka känslor/tankar har du idag?  
 
2. Har ditt intresse för utvecklingen i fattiga länder på något sätt förändrats? I så fall hur?  
 
3. Hur uppstår behov av bistånd/utvecklingssamarbete? Vilka är orsakerna?  
 
4. Vilka blir konsekvenserna av bistånd/utvecklingssamarbete?  
 
5. Vad tror du om biståndet/utvecklingssamarbetet i framtiden? Hur kommer det att se ut? 
  
6. Vad tror du om ditt engagemang? Kommer det att hålla i sig? I så fall varför och på vilket 
sätt?  
 
7. Vilket behov av information tror du kommer att finnas inför framtiden?  
 
8. Tycker du att det tas upp för lite eller för mycket om biståndspolitik? 
 
9. Tycker du att det tas upp för lite eller för mycket om EU? 
 
10. Lär ni er olika mycket beroende på vilken lärare det är?  
 
11. Vad beror det på tror du? 
 
12. Hur kan du påverka om du vill lära dig mer om biståndsfrågor? 
 
13. På vilket sätt stödjer Sverige U-länder? 
 
14. Känner du att du har möjlighet att lyfte fram personliga ställningstaganden om EU eller  
biståndsfrågor? 
 
15. Kan du nämna vart ungefär U-länder ligger? 
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8.2 Intervjufrågor till lärare  
 
Vilka möjligheter har elever att själva att aktivt utöva inflytande över EU och biståndsfrågor? 
 
 
Vad tror du om biståndet/utvecklingssamarbetet i framtiden? Hur kommer det att se ut? 
 
 
Vilket behov av information tror du kommer att finnas inför framtiden?  
 
 
Vad tror du om ditt engagemang? Kommer det att hålla i sig? I så fall varför och på vilket 
sätt?  
 
 
Har ditt intresse för utvecklingen i fattiga länder på något sätt förändrats? I så fall hur?  
 
 
Hur mycket arbete planerar du för EU och biståndspolitik? 
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8.3 Kartor 
Uganda 

 
www.ne.se 2008-01-21 
 
Malawi 

 
www.ne.se 2008-01-21 
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