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Abstract 
Today about 1 billion people are experiencing a violation towards their human right to food. Since 

the adoption of the Universal Declaration of Human Rights the question of food have been debated 

in the fora of development. How we look at development is based on out conceptual frameworks, 

on our knowledge about the world we live in and what ways we want to see it prosper.  

      In this thesis I examine and analyze the discourse that has been surrounding food and hunger in 

the UN Food and Agricultural Organization, FAO between the years of 1974-2006. By connecting 

the changes in the discourse a pattern which correlate with the changes in the international political 

and economic environment appear and become open for discussion. 

      I claim that many of the strategies that has been put forward and adopted during these years 

have been molded with the purpose of following a political agenda. By identifying these political 

agendas we are able to better examine which strategies have managed to fulfill their purpose and 

which have not. By applying a human rights-based approach, we can unleash the potential of 

putting human rights in the center of development, and as the stage from were we start. This could 

be a way to further put people in the center of development, instead of economic growth. 
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1. Inledning 

Idag sker ett brott mot strax under 1 miljard människors rätt till mat. Sedan 1960-talet har 

befolkningsökningen stadigt minskat(från 2,3 % 1963 till 1,2 % 20101), samtidigt som den globala 

matproduktionen2

      1948 antogs UNDHR, där rätten till mat är formulerad i artikel 25. Sedan konventionen om de 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna ratificerades och trädde i kraft 1976, vari rätten till 

mat regleras i artikel 11, har frågan om mat behandlats inom ramen för utvecklingsstrategier. Sedan 

FN bildades har det utarbetats en rad strategier för att främja ekonomisk utveckling, som i sin tur 

ska leda till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska kunna tillgodoses. Det har 

konstruerats globala mathandelskedjor som löper över hela världen för att garantera att alla har 

tillgång till mat, men i kölvattnet på matkrisen 2007-2008 kan det med facit på hand med rätta 

påstås att den drivna linjen har misslyckats.

 och ekonomiska tillväxten ökat. Trots detta är det idag fler som lever utan 

tillgång till mat, dessa är dessutom i stor utsträckning fattiga människor på landsbygden som ifall de 

haft jord att bruka hade kunnat livnära sig på sitt eget småskaliga jordbruk. Ikväll går de till sängs 

hungriga.  

3

      För att i framtiden kunna förbättra arbetet för att garantera allas rätt till mat behöver vi analysera 

och reflektera över den politiken som har bedrivits tidigare. Den linje som drivits på hårt utav 

neoliberala förespråkare är präglad av en europeisk positivism och har kritiserats för att vara 

postkolonial samt ointresserad av att faktiskt lösa problemet med världens snart 1 miljard 

hungrande. Genom att identifiera vilka åtgärder som skulle kunna vara produkter av en politisk 

agenda, och istället för att utgå ifrån indikationer för utveckling baserade på ekonomiska faktorer, 

skulle vi kunna utgå ifrån mänskliga rättigheter, och placera människor i fokus, och därmed få till 

stånd en verkligt hållbar och helomspännande utveckling.  

 

1.1. Frågeställningar och disposition 

Denna avhandling kommer intersektionellt se till sambandet mellan utformandet av global 

utvecklingspolitik, påverkan av politisk ekonomi och strävan efter att garantera de mänskliga 

rättigheter för att kunna reflektera kring vilket värde ett större fokus på mänskliga rättigheter skulle 

kunna innebära för framtida politik. Detta görs genom en analys utav hur diskursen har förändrats 

sedan den första matkonferensen 1974 och fram till det senaste toppmötet på området 2006, och 

                                                 
1  http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldgrgraph.php 2011-05-31 
2 FAO. 2006. Statistical Yearbook 2005-6, citerat i Holt-Gimenez, Eric och Patel, Raj. Food Rebellions! Crisis and the 

Hunger for Justice. Oxford: Pambazooka Press, 2009, 8 
3 Holt-Gimenez, E och Patel, R. Food Rebellions, 7  

http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldgrgraph.php�
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placerar detta i relation till förändringar i den globala politiken. Till hjälp används ett antal 

frågeställningar för att leda analysen.  

      Den första delen utav avhandlingen ämnar analysera rätten till mat. Frågeställningarna lyder: 

Hur ser instrumenten kring rätten till mat ut? Har processen kring utformandet utav rätten till mat 

påverkats utav global politik? I så fall, på vilket sätt? Hur ter sig relationen mellan 

utvecklingspolitik och garanterandet utav mänskliga rättigheter? Har det funnits konflikter mellan 

de två områdena? Vad kan ha föranlett den relationen? 

      Avhandlingens andra del består i diskursanalysen, där föremålet för analysen består i ett antal 

deklarationer från internationella konferenser på ämnet mat. Frågorna som ämnas besvaras är 

följande: Hur tar sig analyserna uttryck i deklarationstexterna, sker där en förändring? Vilka är de 

centrala punkterna som tas upp i deklarationerna? På vilka sätt skiljer de sig från varandra? Kan 

kopplingar göras till skiften och brytningspunkter i den globala politiken, och i så fall vilka? Vad 

kan tolkas utifrån de strategier som läggs fram och skulle kunna vara uttryck för politiska agendor? 

      Den tredje och sista delen i avhandlingen består i att göra en sammanfattande analys kring de 

slutsatser som dras från diskursanalysen. De frågor som här leder resonemangen är följande: Vilka 

politiska kopplingar finns till utvecklingspolitiken? Hur skulle analysen kunna göras utifrån ett MR-

perspektiv? Vilken potential finns det i att tillämpa ett MR-perspektiv i utvecklingsfrågor?  

      Dessa frågor bygger tillsammans upp avhandlingens huvudfråga: Vilken potential har ett större 

fokus på mänskliga rättigheter i utformandet utav utvecklingspolitiken? 

1.2. Avhandlingens teoretiska dimensioner  

Avhandlingens teoretiska ramverk utgår ifrån två huvudteorier som tillsammans möjliggör den 

analys som presenterats ovan. Analysen utav deklarationstexterna utgår ifrån John Neville Keynes 

teori om hur utvecklingspolitik utgörs av en tredelad analys och utgör avhandlingens första 

dimension. Den andra dimensionen, som tar oss till den punkten att vi kan utföra den analys som är 

avhandlingen mål och syfte, bygger på teorin om konceptuella ramverk och hur de påverkar 

analysen. Vardera dimension är tydligare presenterad i texten som följer.  

1.2.1. Första dimensionen, utvecklingens tredelade analys 

Valet av Keynes teori bygger på dess centrala tillämpning i ”Human Development/Capabilities-

Approach”, ett angreppssätt som varit mainstream inom FN sedan början på 1990-talet och till stor 

del format FN:s verksamhet. Utformandet utav Human Development Index utgår ifrån HD/CA och 

har varit FN:s huvudsakliga instrument för att mäta utveckling. Keynes utgångspunkt byggde på 

ekonomiska värden, vilket har påverkat utformandet av ovan nämnda HD/CA och de teorier som 
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ligger till grund för dess användande.4 En central person som utgått från Keynes är Amartya Sen 

som i sin analys utav problematiken kring mat och hunger ser till i huvudsak ekonomiska faktorer, 

ex. en familjs inkomst, för att förklara varför (delar av) familjen saknar tillgång till mat5

      Den tredelade analysen består utav en normativ analys, en positiv analys och en prediktiv 

analys. Den normativa analysen består i att identifiera vad man vill uppnå med åtgärden d.v.s. vilka 

värden man ser som eftersträvansvärda, positiv analys är att se till tidigare erfarenheter och fakta 

och prediktiv analys innebär att formulera en målsättning utefter en uppskattning om vad åtgärden 

kan komma att generera. 

. 

1.2.2. Andra dimensionen, de konceptuella ramarna 

Den andra dimensionen i avhandlingens teori bygger på ”konceptuella ramar”, d.v.s. hur förståelsen 

utav världen utgår ifrån våra egna "conceptual frameworks", våra egna teoretiska ramar. Dessa är i 

sin tur konstruerade utav allting vi lärt oss, och in synnerhet färgade utav politisk uppfattning. 

Genom att applicera detta på utformandet av utvecklingspolitik skulle vi lättare kunna se de 

bakomliggande faktorerna till varför en viss politik har bedrivits. Som citeras i Potter "Det bör 

noteras att de tidiga teorierna om utveckling utformades utav män, och i princip alla var av 

nordväst-europeiskt ursprung...", ..."det är ganska naturligt att det ursprungliga receptet på 

utveckling från de utvecklade länderna skulle utgå från deras egna erfarenheter och fördomar"6

      Genom att i den andra dimensionen göra analysen utifrån denna teori kan vi reflektera kring vad 

som ligger bakom den förda politiken, och identifiera de strategier som bygger på ”fördomar” som 

nämns ovan. De förhärskande ramarna som präglat synen på utveckling alltsedan revolutionernas 

århundraden är de liberala, individualistiska och kapitalistisk, vars aktuella form definieras som 

neoliberal. De som utformar dessa strategier, utför och värderar problemanalyser är själva skolade i 

den idéströmning som varit rådande sedan dess, och är därmed oförmögna att titta utanför dessa 

ramar. Detta gäller i synnerhet för hur den globala utvecklingspolitiken och hur ämnet mat har 

behandlats, till följd av att vissa åtgärder misslyckats med det de var utsända att göra. 

. 

Alltså kan det vara viktigt att identifiera vilka delar utav utvecklingspolitiken som springer ur en 

europeisk föreställning, exempelvis utifrån det geopolitiska läget under 1700-talet. 

1.3. Metod & material 

För att kunna identifiera det som ligger bakom den förda politiken har metodvalet fallit på 

                                                 
4  Alkire, Sabina och Deneulin, Séverine. Normative Framework for Development. I An Introduction to the Human 

Development and Capability Approach. Séverine Deneulin och Lila Shahani (red.). London: Earthscan, 2009, 4-5 
5  Sen, Amartya. Hunger in the contemporary world, DEDPS/8, 1997, 16.  
6   Potter, Robert. B(red.), Binns, Tony, Elliot, Jennifer. A och Smith, David. Geographies of Development – An 

Introduction to Development Studies. 3 uppl. Essex: Pearson Education, 2008,  83. Egen översättning. 
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diskursanalys. "Ett ords innebörd bestäms ytterst inte av vad det består av, utan av vad som 

existerar utanför ordet"7

 

 Att analysera diskursen innebär att se till vad som ligger bakom texten, 

genom att undersöka de regler som skapar vissa handlingsmönster.  

1.3.1. Diskursanalys som metod samt val av material 

Metoden jag har arbetat utefter har varit en kvalitativ textanalys där jag identifierar den 

”...uppsättning utsagor och de praktiker som genom att etablera sig institutionellt kan framställa sig 

som mer eller mindre normala"8

 

. Jag vill genom detta angreppsätt belysa den förändring som har 

skett i global utvecklingspolitik i matfrågan. Fokus har legat på att identifiera hur den normativa 

diskussionen ter sig i texten, det vill säga hur det i texten framkommer hur det bör vara, uttolkat 

från vilka förslag på åtgärder som läggs fram. 

Urvalet av texter är gjort utefter en identifikation av diskursens monument, de som fungerar likt 

fäst- eller knutpunkter för diskursen9

      Dokumenten som är föremål för analysen är deklarationer från internationella konferenser och 

toppmöten där frågan kring mat och hunger behandlats. Analysen inleds med deklarationen från det 

första toppmötet om mat från 1974, därför att liksom det står i deklarationen, det är "För första 

gången som det internationella samfundet tillsammans lägger grunden för ett matsäkerhetssystem 

vilket kan säkra den framtida tillgången av lämplig mat till rimliga priser". 

. Då deklarationen som antas i samband med ett toppmöte 

fungerar likt en sammanfattning, där det övergripande målet definieras, samt huvudsakliga 

åtgärdspunkterna identifieras kan de anses vara av en sammanfattande karaktär där statsaktörernas 

prioriteringar blir synligare snarare än om hela möteshandlingar varit föremål för analysen.  

1.3.2. Användandet av centrala begrepp 

Att skriva på svenska om ett område där den största delen utav litteraturen som finns är på engelska 

resulterar ofta i problematiken om vad man ska översätta och i vilken utsträckning. För vissa ord, 

termer och begrepp finns en svensk översättning som kan användas, men i långt ifrån alla fall. 

Därför har jag valt att använda den engelska benämningen på officiella dokument och termer, så 

som ”Declaration of principles”, ”The International Bill of Human Rights” och ”basic needs-

approach”. Det engelska ordet ”development policy”, som är centralt i avhandlingen har översatts 

med svenskans utvecklingspolitik.  

                                                 
7  de Sassure, Ferdinand. Course in general linguistics. 14 uppl. Illinois: Open Court Publishing Company, 1986. 

Citerad i Neumann. Iver. B. Mening materialitet och makt – En introduktion till diksursanalys. Lund: 
Studentlitteratur, 2003. 18 

8  Neumann. Mening materialitet och makt – En introduktion till diksursanalys. 157 
9  Ibid 
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      Användandet utav begreppen utvecklingsländer och industriländer används för att referera till 

den dikotomi som har funnits inom global utvecklingspolitik både historiskt och idag. Idag finns ett 

flertal benämningar på de olika graderna av utveckling som många länder befinner sig i, och 

benämningen industriländer och utvecklingsländer används helst inte längre. Trots detta används de 

i avhandlingen för att lättare kunna identifiera de politiska maktstrukturer som har funnits och 

fortfarande finns mellan den utvecklade världen och den underutvecklade världen.10

1.3.3. Avgränsningar 

 

Medvetna avgränsningar har gjort till att fokusera på deklarationer från FAO enbart. Då ett värde 

hade kunnat finnas i att jämföra förändringen med en förändring inom andra internationella organ, 

ex. Världsbanken, har detta medvetet uteslutits p.g.a. utrymmet som ges i avhandlingen. 

1.4. Målet med avhandlingen 

      Poängen med dessa frågor är att lära av de erfarenheterna för att kunna förbättra och förtydliga 

det framtida arbetet för att uppfylla den mänskliga rättigheten till mat. I det att de politiska 

strukturerna blir synliga i den diskursen som har funnits kring mat, så öppnas möjligheterna upp för 

att i framtiden utforma strategier utifrån en medvetenhet kring agendan bakom politiken. Istället för 

att se utveckling som en vetenskap, där variabler och fakta kan analyseras och sedan omsättas i 

verkligheten är ett förhållningsätt som enbart tar i åtanke de variabler som inkluderas, i huvudsak de 

ekonomiska och i stort sett de kvantitativt mätbara resultaten. Kan man mäta ökad reflektion kring 

hur människor och miljö samspelar? En ökad känsla av självsäkerhet genom en stärkt 

grupptillhörighet? Det kulturella värdet i att odla maten som du och dina grannar ska äta? Sådana 

variabler är centrala i många människors välmående, men de utelämnas ur de ekonomiska 

kalkylerna. Genom att visa på potentialen i ett närmande mot mänskliga rättigheter inom området 

utvecklingspolitik finns det större utrymme att få till stånd ett värnande om andra värden än de 

ekonomiska och de mätbara. 

                                                 
10  Potter, Robert. B(red.),Geographies of Development – An Introduction to Development Studies, 84 
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2. Allas rätt till mat 

Rätten till mat är en internationellt erkänd mänsklig rättighet, och finns inkluderad i ett flertal MR 

dokument. Huvudsakligen finns den som artikel 25 i den universella deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna, UNDHR och i konventionen de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna i 

artikel 11(1) och artikel 11(2). Rätten till mat nämns också i ex. Kvinnokonventionens Preamble, 

Barnkonventionen samt i ett flertal deklarationer från toppmöten. Ändå uppgår antalet människor 

som lider av hunger till nästan 1 miljard människor.11

      Folkrätten har historisk reglerat det mellanstatliga agerandet, alltså hur stater interagerar med 

varandra och uppkom för att garantera en reciprocitet i staters handlande. Individen var föremål i 

folkrätten i kontexten krig, alltså i ett mellanstatligt handlande. Genèvekonventionerna, som 

reglerar hur individer i krig får bli behandlade, uppkom ur behovet av att definiera gemensamma 

utgångspunkter för vad som ansågs tillåtet i krig utifrån en humanitär aspekt, ex. vilka vapen som ej 

var tillåtna, hur man hanterade kapitulerande eller tillfångatagna trupper, skydd av civilbefolkning 

och sjukvårdspersonal. Hur suveräna stater behandlade sina medborgare inom de egna gränserna 

reglerades enligt nationell lagstiftning och blev inte föremål för folkrätten förrän efter andra 

världskriget i.o.m. bildandet utav FN och uppritandet utav ”The United Nations Declaration of 

Human Rights”, UNDHR.

 

12

      Eftersom folkrätten bygger på staters suveränitet finns det en tydlig och central problematik i 

den tudelade rollen staten har som både upphovsman och föremål för de folkrättsliga traktaterna. 

Att ingå i en traktat är att frånsäga sig en viss suveränitet, något som stater i regel undviker. Detta 

ger upphov till att processen med att ålägga stater ett ansvar gentemot sin befolkning och i 

förlängningen andra staters befolkningar har varit långsam, och arbetet med att vidare formulera 

dessa rättigheter och definiera ansvaret ständigt möter nya hinder. Vi kommer återknyta till denna 

problematik i diskursanalysen i kapitel 3. 

 

2.1. Rättighetskatalogen 

FN bildades 1945 efter det andra världskriget för att bygga en gemensam plattform för alla världens 

länder, öka möjligheterna för fredligt internationellt samarbete samt för att skapa ett internationellt 

konsensus kring mänskliga rättigheter13

                                                 
11 Golay, Christophe. IX. Towards a convention on the rights of peasants. I The Global Food Challenge – Towards a 

Human Rights Approach to Trade and Investment Policy, Sophia Murphy och Armin Paasch (red.), 14-28. Bern: 
Brot für Alle, 2009, 103-104  

. Ambitionen var hög och 1947 inleddes arbetet i MR-

12  Smith, Rhona. International textbook on International Human Rights. 3 uppl. Oxford: Oxford University Press,  
2007, 7 

13 Smith, R. International textbook on International Human Rights. 24 
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kommissionen med att formulera ”The International Bill of Human Rights”, s.k. 

Rättighetskatalogen, en internationellt bindande traktat som enhälligt skulle ratificeras utav världens 

länder vid generalförsamlingens nästkommande konferens14. Den skulle bestå utav tre delar som 

kompletterade varandra; en deklaration, en konvention och riktlinjer för implementering15. 

Ambitionen föll på sin politiska orimlighet då konflikter rörande formuleringen utav konventionen 

fördröjde processen till juridiskt bindande traktat med 28 år, och den förväntade effekten uteblev till 

stor del.16

      Deklarationen, United Nations Declaration of Human Rights kom att antas 1948 och har trots att 

de inte har juridiskt bindande varit ett av de viktigaste dokumenten för avancerandet utav de 

mänskliga rättigheterna. Konventionen blev istället konventionerna, alltså två stycken, som 

förtydligar vars en del utav de rättigheter som återfinnes i UNDHR. De tog ytterligare åtta år att 

formulera och ytterligare tio innan de erhållit tillräckligt många ratifikationer för att träda i kraft 

1976. Vad gäller riktlinjer för implementerandet så finns inget enhetligt dokument.

 

17

2.1.1. Diskrepansen mellan de medborgerliga och civila rättigheterna och de ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheterna 

 

De två konventionerna kom att kallas för ”International Convention on Civil and Political Rights”, 

konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna och preciserar artiklarna 1-21 i 

UNDHR och ”International Convention on Economic, Social and Cultural Rights”, konventionen 

om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna och preciserar artiklarna 22-27. Den senare 

har till stor del fått ta plats i baksätet när de mänskliga rättigheterna förespråkats p.g.a. att det finns 

en stor diskrepans mellan de två konventionerna vad gäller rättigheternas karaktär och graden utav 

ansvar för implementering. Diskrepansen kan kopplas till den geopolitiska spänning som rådde från 

slutet av 1940-talet efter andra världskrigets slut till Sovjetunionens fall i början på 1990-talet, 

perioden som kommit att kallas ”kalla kriget”.18

      De medborgerliga och politiska rättigheterna är av negativ karaktär, d.v.s. bygger på ansatsen 

”frihet från”, och är sprungen ur den liberala teoribildningen där statens ansvar i huvudsak består i 

att skydda medborgarnas rättigheter från att inskränkas utav andra medborgare eller staten själv, ex 

rätten till liv(frihet från att dödas) och rätten till privat egendom(frihet från att bli bestulen). ”Väst”-

blocket, som bestod utav USA och dess allierade i nordvästra Europa, kom att kallas för ”den första 

världen” delvis utifrån en referens till ländernas högre ansedda grad utav utveckling. Därav kom de 

 

                                                 
14 Ibid, 57 
15 Ibid, 41 
16 Ibid, 46 
17 Ibid, 41 
18 Fairbairn, Madeleine. Framing Resistance: International Food Regimes and the Roots of Food Soveregnty. I Food 

Sovereignty – Reconnecting Food, Nature and Community, Hannah Wittman, Annette Aurélie Desmarain och Nettie 
Wiebe (red.), 15-32. Food First: Oakland, 2010, 21 
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rättigheterna att refereras till som den första generationens rättigheter. De ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheterna är av positiv karaktär, d.v.s. bygger på ansatsen ”rätten till” och ålägger 

staten ett ansvar som inte bara syftar till att begränsa staten utan även förutsätter en viss grad utav 

redistributiv politik för att fördela samhällets resurser i garanterandet utav ex. rätt till mat, arbete 

och boende. En redistributiv politik är raka motsatsen till den liberala teoribildningens syn på staten 

och dess ansvar, den typen utav politik fördes snarare utav det ”socialistiska” blocket, som 

inkluderade de länder som var allierade med Sovjetunionen eller förde en politik som motsatte sig 

den västliga hållningen. De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna kom att refereras till 

som andra generationens rättigheter.19

      De två konventionerna skiljer sig utifrån sin karaktär samt utifrån formulerandet utav åtgärder 

för implementering. ICCPR skall implementeras i nationell lagstiftning vid ratificering, medan 

staten uppmanas att ta lämpliga åtgärder för att ICESCR ”gradvis förverkligas i sin helhet genom 

alla därtill ägnade medel”

 Detta skulle kunna förefalla märkligt ifall uppdelningen 

betraktas utan att ha i åtanke den maktfördelning som rådde inom FN under perioden samt det 

konceptuella ramverk som kommer ur samtidens syn på historien. Att ”vinnaren skriver historien” 

är viktigt att ha i åtanke när analyser görs utav samtiden utifrån antaganden om dåtiden. 

20

2.2. Att garantera fullföljandet utav de mänskliga rättigheterna 

. Resultaten utav skillnader i formuleringarna har gett upphov till en 

upplevd rangordning konventionerna emellan, då det ges ett intryck av att ICCPR är viktigare att 

implementera än ICESCR 

Mänskliga rättigheter ålägger staten tre typer utav skyldigheter, dessa bygger på att rättigheten ska 

respekteras, skyddas och fullföljs21. Att respektera en rättighet innebär att staten ej ingriper för att 

begränsa åtnjutandet utav rättigheten, exempelvis begränsar yttrandefrihet genom förbud eller 

griper de som utövar rättigheter. Att skydda innebär att staten åtar sig att införa lämpliga lagar och 

mekanismer som motverkar att rättigheten inskränks utav både statliga och privata aktörer. Att 

fullfölja den innebär att staten skall anta lämpliga åtgärder för att skapa institutioner och procedurer, 

exempelvis genom resursfördelning, för att göra det möjligt att åtnjuta rättigheten.22

                                                 
19 Fairbairn, M. Framing Resistance: International Food Regimes and the Roots of Food Soveregnty. 20 

 De mänskliga 

rättigheterna finns formulerade i olika typer utav folkrättsligt bindande traktat och är juridiskt 

bindande i olika stor utsträckning. Deklarationer har ingen juridisk tyngd utan är mer av moralisk 

natur men kan efter en längre tid inkorporeras i folkrätten genom att få status som sedvanerätt och 

20 Art 2 i International Convention on Economic, Social and Cultural Rights. 
21 De Shutter, Olivier. A Human Rights Approach to Trade and Investment Policies. I The Global Food Challenge – 

Towards a Human Rights Approach to Trade and Investment Policy,Sophia Murphy och Armin Paasch (red.), 14-28. 
Bern: Brot für Alle, 2009, 17. 

22 http://www.unfpa.org/rights/approaches.htm 2011-04-26 

http://www.unfpa.org/rights/approaches.htm�
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blir därmed juridiskt bindande, så som i fallet UNDHR. Konventioner räknas som juridiskt 

bindande traktat i den utsträckning som staterna valt att ratificera dem.23

      Efterföljandet utav ratificeringen av konventioner sker i fallet med de två konventionerna i 

rättighetskatalogen utav kommissioner kopplade till de respektive konvention. Genom monitorering 

utav staten, regelbundna utfrågningar utav delegationer samt rapportering från bl.a. det civila 

samhället och NGO: er granskas hur statens ansträngningar fortgår, och kommissionerna har 

mandat att göra rekommendationer för det fortsatta implementerandet. I vissa fall finns det även ett 

fakultativt protokoll som förordar en individuell klagorätt

 

24

      I övrigt saknas mekanismer och instrument för att tillämpa verkningsfulla påtryckningar 

gentemot de stater som bryter mot en rättighet de ratificerat. Problematiken ligger mycket i de vaga 

formuleringarna och i avsaknaden utav juridisk tyngd. Många andra traktat, så som handelsavtal 

innehåller definitiva påföljder, så som dömande till skadestånd, i det att en stat bryter mot det. Även 

om mänskliga rättigheter har en väldigt hög normativ status och det står tydligt att då en annan 

traktat är i konflikt med en mänsklig rättighet så skall de mänskliga rättigheterna hörsammas i första 

hand

, brukar benämnas som ett 

tilläggsprotokoll och kan tillämpas ifall staten i fråga är part i protokollet. Ett sådant 

tilläggsprotokoll skrevs 1976 till ICCPR medan tilläggsprotokollet till ICESCR skrevs utav 

kommissionen för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna 2009. Även detta visar på den 

diskrepans som finns mellan de två konventionerna, då vissa stater visat sig återhållsamma och varit 

mindre benägna att definiera åtagandet kring de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.  

25, så har verkligheten i ett flertal fall visat sig bli en annan. I ex. Bolivia hamnade ”rätten till 

vatten”, (UNDHR art. 25, ICESCR art.1126 ) i konflikt med de handelsavtal som skrivits på utav 

Bolivia inom WTO när Världsbanken under slutet utav 1990-talet påtvingade en privatisering utav 

den statliga vattendistributionen. Resulterade blev bl.a. en ökning utav priset med uppemot 200 %, 

vilket försatte mångas, i synnerhet fattigas, rättighet till vatten i farozonen. Efter omfattande 

protester från befolkningen sade den bolivianska regeringen upp kontraktet som skrivits med det 

företag, Bechtel Corporation som skulle sköta vattendistributionen, vilket lett till att Bechtel inlett 

en stämning mot Bolivia inom WTO: s tvistelösningsorgan, International Centre for the Settlement 

of Investment Disputes, där de kräver kompensation för sina kostnader samt de uteblivna framtida 

vinsterna. Liknande erfarenheter finns från många andra delar utav världen, där de mänskliga 

rättigheterna fått stå pall för juridiskt tyngre handelsavtal.27

                                                 
23 Smith, R. International textbook on International Human Rights. 146-147 

  

24 Popovic, Alexandra. Mänskliga rättigheter – särskilt om Europakonventionen. Linderfalk, Ulf (red.),  Folkrätten i ett 
nötskal. Lund: Studentlitteratur, 2006, 126 

25 UN Charter. Art 103. 
26 Scanlon, John, Cassar, Angela och Nemes, Noémi. Water as a human right? Cambridge: IUCN, 2004, s.3-4 
27 Schultz, Jim. "The Right to Water Fulfilling the Promise". I Economic, Social and Cultural Rights in Latin America: 

From Theory to Practice, The Democracy Center. Åtkomst via www.democracyctr.org/bolivia/investigations/water/ 
righttowater.htm 2011-05-20 

http://www.democracyctr.org/bolivia/investigations/water/�
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2.2.1. MR-rådets roll i att vidare formulera de mänskliga rättigheterna 

MR-kommissionen hade fram till 2006 ansvaret att driva på arbetet med att vidareformulera och 

definiera de mänskliga rättigheterna samt författa rapporter som kartlade brott mot de mänskliga 

rättigheterna. Kommissionen grundades 1946 och hade som primära uppgift att formulera och 

förespråka de mänskliga rättigheterna. 1967 antogs en ny policy som utökade mandatet till att även 

inkludera rapportering utav brott mot de mänskliga rättigheterna, med fokus på specifika länder, 

regioner och även vissa rättigheter för att kartlägga systematiska övergrepp, samt att utse speciella 

rapportörer inom vissa områden28. Efter toppmötet i Wien 1993 kom fokuset att mer hamna på att 

främja arbetet med att garantera de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna samt specifikt 

utsatta gruppers rättigheter. 2930 Båda dessa förändringar bör sättas i relation till samtida 

förändringar i den internationella politiken för att förstå varför dessa förändringar sker när de sker. 

Under slutet av 1960-talet präglades FN utav en utvecklingsoptimism till följd av att många stater 

som under avkolonialiseringen uppgått till suveräna stater nyttjade sitt numerära överläge för att 

mana på den långsamma process som är folkrätt, och man fick till stånd ett flertal radikala 

resolutioner och deklarationer som hörsammade ”tredje världens” behov till vissa industrialiserade 

länders förtret31. I skiftet mellan 1980-talet och 1990-talet skedde omfattande politiska förändringar 

på global nivå i det att Sovjetunionen upplöstes och det spänningsläge som präglat den andra 

hälften av 1900-talet upphörde. I det maktvakuum som uppstod fanns ett öppningsläge för 

förespråkare för mänskliga rättigheter och sociala rörelser att flytta fram sina positioner och kräva 

en enhetlig förståelse utav de två konventionerna samt ytterligare utrymme för de sociala, 

ekonomiska och kulturella rättigheter. I samma veva togs flera steg för placera mänskliga rättigheter 

mer i fokus för arbetet inom FN och dess organ, ex. anordnandet utav ett toppmöte i Wien 1993 på 

ämnet mänskliga rättigheter och posten ”högkommissarie för mänskliga rättigheter” tillkom som 

direkt resultat utav mötet32 Dessutom inleddes arbetet med att tillämpa ett ”human rights-based 

approach” i analyser kring utveckling33

      Kommissionen fick under de sista åren utstå en stor mängd kritik för att vara partisk och präglad 

utav en brist på professionalism, vilket äventyrade det fortsatta arbetet och satte frågetecken kring 

kommissionens trovärdighet

. 

34

                                                 
28

. 2006 hölls den sista sessionen och MR-rådet övertog dess mandat. 

Under 2011 planeras det att ses över ifall rådet ska uppgå i den bärande FN-strukturen bestående 

utav säkerhetsrådet och det ekonomiska och sociala rådet. Detta konstituerar ännu ett steg i 

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/61chr/presskit_E.pdf, definieras utifrån formell titel. 
29 Smith, R. Textbook on International Human Rights, 58 
30 Agebjörn, Anika och Elmqvist, Annika. Sänkt pris kort datum – Grundkurs i globalisering. Stockholm: Leopard 

Förlag, 2004, 27-29. 
31 Hamm, Birgitte. A Human Rights Approach to Development. Human Rights Quarterly, 23:4(2001), 1009 
32 Smith, R. Textbook on International Human Rights, 61 
33 http://www.unfpa.org/rights/approaches.htm  
34 http://www.msnbc.msn.com/id/4898975/  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/61chr/presskit_E.pdf�
http://www.unfpa.org/rights/approaches.htm�
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12 

processen att sätta ett MR-prägel på all verksamhet som bedrivs inom ramen för FN:s mandat. 

 

Sedan 2000 har MR-rådet haft en ”specialrapportör på diskriminering i kontexten rätten till mat”. 

Posten bemannades utav Jean Ziegler fram till 2008 då Olivier De Shutter tog över. Båda har gjort 

avsevärda bidrag till att vidare formulera vad rätten till mat innebär, identifiera vilka grupper som är 

mest utsatta för att drabbas av diskriminering i kontexten rätten till mat och i vilka sammanhang, 

samt hörsammat mycket utav den kritik som har framförts mot tidigare metoder utav bl.a. de sociala 

rörelserna när de gjort sina rekommendationer.35

2.3. Relationen mellan utvecklingspolitik och mänskliga rättigheter 

 

Peter Uvin, professor i internationella relationer vid Tufts University, USA, menar att det länge har 

funnits ett gap mellan utvecklingspolitik och fullföljandet utav de mänskliga rättigheterna. Den 

globala utvecklingspolitiken har fått utstå kritik för att den fokuserat oproportionerligt mycket på 

ekonomisk tillväxt, samt för att den bygger på anglo-europeiska föreställningar om vad som är 

utveckling. Den utvecklingspolitik som bedrivits, må den utifrån europeisk positivism förespråka en 

industrialisering för att möjliggöra en övergång till kapitalism36, eller baserad på 

marknadsorienterad liberalism förespråka en fri marknad och en minimal stat för att generera 

ekonomisk tillväxt37

      Utvecklingspolitik bygger historiskt på nationalekonomiska teorier utifrån föreställningen att 

ekonomisk tillväxt är motorn i utvecklingen. Därifrån springer andra liberalekonomiska teorier med 

kapitalism som utgångspunkt, däribland Adam Smiths om ”den fria marknaden”, David Ricardo om 

”law on comparative cost advantage”, A.O. Hirschman om önskvärdheten av ojämn tillväxt samt 

Walt Rostows ”utvecklingens fem stadier”-modell i ”Stadier av ekonomisk tillväxt – Ett icke-

kommunisitskt manifest”. Under 1980-talet och fram till slutet av 1990-talet har den globala 

utvecklingspolitiken till stor del dominerats utav de internationella finansinstitutionerna 

Världsbanken och Internationella Valutafonden som förespråkar en neoliberal politik, vilkas 

strategier de infört med påtvingande metoder menar kritiker

 så har den ett teoriarv som i vissa avseenden står i rak motsats till det 

normativa ramverk som konstituerar mänskliga rättigheter, nämligen odelbarheten, jämlikheten och 

universalismen. 

38

 

.  

Sabina Alkire och Séverine Deneulin förklarar hur utformandet av utvecklingspolitik består i en 

tredelad analys; en normativ, en positiv och en prediktiv. Den normativa analysen bygger på att 
                                                 
35 http://www.righttofood.org/new/html/WorkJeanZiegler.html 2011-04-05 
36 Potter, Robert. B(red.),Geographies of Development – An Introduction to Development Studies, 83 
37 Ibid. 91 
38 Shultz, The Right to Water Fulfilling the Promise. 

http://www.righttofood.org/new/html/WorkJeanZiegler.html�


 
13 

identifiera de värden som man skulle vilja uppnå. Den positiva analysen innebär att se till 

erfarenheter och analysera data för att utröna möjligheten att uppnå de normativa målsättningarna. 

Den prediktiva analysen innefattar att göra förutsägningar för vad de konkreta resultaten skulle bli i 

kontexten av att en specifik parameter förändras.39

      En normativ analys är själva utgångspunkten för utformandet utav mänskliga rättigheter, men 

mänskliga rättigheter skulle också kunna agera utgångspunkten i den normativa analysen för 

utvecklingspolitiken. En normativ analys blir med enkelhet politiskt laddad när värdena som 

eftersträvas skall definieras, vilket på vissa områden agerade bromskloss under det kalla krigets 

årtionden. Däri finns en inneboende potential i konceptet mänskliga rättigheter, som i.o.m. sin 

juridiska position kan agera en fast utgångspunkt för den normativa analysen. Vi kommer 

återkomma till detta i analysen i kapitel 4.

 

40

 

 

Områdena utvecklingspolitik och mänskliga rättigheter kopplades formellt samman först i.o.m. 

antagandet utav ”deklarationen om rätten till utveckling” genom en FN resolution i 

generalförsamlingen 198641

      Ett inslag i deklarationen är viktig att lyfta upp och analysera, nämligen problematiken kring 

den tudelade statssuveräniteten. Liksom medborgerliga rättigheter i sin idéhistoriska linda (från ca 

1700) snarare användes för att utesluta människor från att tilldelas rättigheter genom att ge dem 

status som ej fullvärdiga medborgare och därmed inte förtjäna rättigheter, så som icke-europeer, 

slavar, sinnesjuka, dömda kriminella, barn och kvinnor, på samma sätt verkade statssuveräniteten. 

En uppsättning rättigheter och skyldigheter tilldelades de stater som ansågs uppfylla de krav som 

utgjorde basen för en civilisation, eg. de europeiska nationalstaterna. Resterande landområden 

placerades lämpligast under förvaltarskap för att överföra civilisation och utveckling genom export 

av de europeiska metoderna, teknologiska framsteg och kultur, även kallat kolonialiseringen

.  Deklarationen skiljer sig från tidigare internationella MR-dokument i 

den bemärkelsen att den inte tar sin utgångspunkt i europeisk humanism och individualism. Den var 

resultatet utav den process som pågått sedan slutet av 60-talet som nämnts ovan, ett dokument i 

raden utav försök från i huvudsak utvecklingsländer som ämnade förändra spelreglerna för hur 

utvecklingspolitiken och reglerna kring internationell ekonomi utformades och implementerades. 

42. I 

utbyte mot civilisation och utveckling inlemmades koloniernas resurser, både materiella och 

människor i de europeiska ekonomierna och utgjorde basen för det ekonomiska välståndet i både 

USA och i många europeiska länder43

                                                 
39 Alkire, S coh Deneulin, S. Normative Framework for Development. 4-5 

.  

40 Uvin, Peter. From the right to development to the rights-based approach: how 'human rights' entered development, 
Development in Practice, 17: 4(2007, 5 

41 A/RES/41/128 
42 Potter, Robert. B(red.),Geographies of Development – An Introduction to Development Studies, 83 
43 Shultz, The Right to Water Fulfilling the Promise. 
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      Trots erhållen självständighet och suveränitet rent formellt upplevdes den fortsatta europeiska 

närvaron som neokolonial och negativ för många utvecklingsländer. Strävan efter att på jämlika 

villkor få delta i de internationella relationerna utgick ifrån kravet att erhålla faktisk suveränitet över 

bl.a. naturresurser, nationella marknader och val av styrelseskick. En skepsism har funnits från ett 

flertal utvecklingsländer gentemot förespråkandet utav vissa rättigheter, vilket har varit en 

bromsande faktor i arbetet med att vidare implementera de mänskliga rättigheterna. Kritik har i 

synnerhet riktats mot det fokus som ligger på värden utifrån ett europeiskt perspektiv, ex. kvinnors 

reproduktiva rättigheter och homosexuellas rättigheter. 

Sammanfattning 

I detta kapitel har det redogjorts för rätten till mat, i vilken kontext den behandlats samt hur 

förutsättningarna för dess implementeringar ser ut. Det är dessutom viktigt att känna till hur de 

politiska strukturerna har påverkat framväxten utav mänskliga rättigheter samt processen av att 

vidareutveckla dem. I nästa kapitel görs en analys utav diskursen, där de föreslagna strategierna 

analyseras utifrån deras politiska förtecken, och hur vissa av dem skulle kunna vara ämnade att 

implementera en politisk agenda. 
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3. Analys utav förändringar i diskursen kring mat 

Analysen består i att titta på diskursen kring mat mellan 1974-2006 inom FN:s mat-och 

jordbruksorgan FAO. Utifrån sju(7) deklarationer följer i detta kapitel en diskursanalys, ämnad för 

att vidare problematisera relationen mellan utvecklingspolitiken och strävan efter att garantera de 

mänskliga rättigheterna som presenteras i föregående kapitel. Ett urval av de föreslagna åtgärderna 

har analyserats djupare för att synliggöra de politiska undertonerna.  

 
3.1. FAO och utvecklingsoptimismen fram till 1979 
Den första World Food Conference hölls i Rom 1974. I dokumentet framkommer flera viktiga 

punkter. Konferensens formulerade sin normativa ambition att ”utplåna hungern inom ett årtionde”. 

Detta skulle uppnås genom ökad produktion44. Det finns alltså en övertygelse om att problemet 

ligger i att det inte finns tillräckligt med mat. För att öka produktionen föreslås ett flertal strategier, 

bl.a. ett mer aktivt samarbete mellan industrialiserade länder och länder i utveckling, för att kunna 

erbjuda de senare ”...erfarenheter, teknologi och ekonomiskt stöd på fördelaktiga villkor utefter 

deras behov”45, i enlighet med ”den gröna revolutionen”46

      Den förhärskande utvecklingsanalysen bygger på en europeisk positivism, där de processerna 

som skedde i samband med industrialiseringen i Storbritannien under 1700-talet ses på som ett 

framgångsexempel och som lagts till export och reproduktion i utvecklingsländerna. Kritiken mot 

de ojämlika komponenterna i systemet där industrialiserade länder hävdats gynnas på 

utvecklingsländernas bekostnad inom global utvecklingspolitik och internationell handel är synlig i 

formuleringen ovan, ”på fördelaktiga villkor utefter deras behov” och syftar till att trycka på för 

utvecklingsländernas självbestämmande. Detta är i linje med den politik som bedrevs inom FN på 

1970-talet där ett flertal utvecklingsländer strävade efter en mer ambitiös och jämlik utveckling. 

. Den sista punkten kan vi se finnas med 

genomgående fram till 2000-talet.  

      Den gröna revolutionen som förespråkas i deklarationen har varit och är till stor del än idag den 

givna lösningen inom utvecklingspolitiken på världens matproblem47

                                                 
44 FAORLC 41001, art. 2 

. Dock har det länge funnits en 

stark opinion mot en av huvudkomponenterna, genetiskt modifierade grödor (GMO) vilket till viss 

del hindrat metodernas framfart. Metoderna bygger på en kapitalism och syftar till att utveckling 

kommer ur investeringar i form utav kapital, i detta fall genom att applicera GMO i samband med 

intensiva bekämpningsmedel och gödningsmedel för att öka mängden avkastning, generera mer 

vinst, tillväxt och därmed utveckling. Metoderna har kortsiktigt gett goda resultat i form av ökad 

45 Ibid art. 7 
46 Ibid art. 8 
47 http://www.agra-alliance.org/ 2011-05-31 
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avkastning, dock har ett flertal allvarliga negativa konsekvenser uppdagats allteftersom som 

överskuggar de positiva med råge. Försämring och utarmning av jorden, förlust av biologisk 

mångfald och traditionell kunskap om matproduktion, ökade klyftor i samhället och ytterligare 

makt- och kapitalkoncentration är en del av den kritik som framförts, och det kan diskuteras ifall 

den metod som förespråkats utav ledande utvecklingsorgan för att rädda världens befolkning från 

svält och hunger snarare varit en av de bidragande orsakerna till att dagens allvarliga situation. Det 

är först under de senaste par åren som personer på ledande positioner har riktat direkt kritik mot 

”den gröna revolutionen”.48

      Även betonas det ” inbördes samband(et) mellan världens matproblem och internationell 

handel” 

 

49  vilket illustrerar den tilltro som finns kring liberalekonomiska föreställningar om ”den 

fria marknadens” förmåga att rättvist fördela världens resurser, och varit förhärskande inom global 

utvecklingspolitik. Denna föreställning är allt annat än neutral, och har fått ta emot en hel del kritik. 

En del av kritiken kommer från en teoribildning som kallas dependency-theory. Dependency-theory 

syftar till att förklara utveckling som möjlig genom resursförflyttning, och de betonar i synnerhet de 

handelsvägar som kopplat samman de tidigare kolonierna med kolonialmakterna och bidragit till 

Europas utveckling. Kritiken syftar till att understryka hur denna betoning utav frihandel ytterligare 

förstärker de handelsvägarna och möjliggör en resursförflyttning från utvecklingsländer till 

industrialiserade länder, med ytterligare kapitalkoncentration i de rika länderna.50

 

 

1979 arrangerades World Conference on Agrarian Reform and Rural Development i Rom. 

Konferensen ansågs utav både utvecklingsländer och sociala rörelser inneha en enorm potential och 

det fanns en stor tilltro till den deklaration och aktionsplan som ritades upp. Dessa två kom att 

kallas för ”The Peasant Charter” då en av utgångspunkterna bestod i att identifiera småskaligt 

odlande bönder som grupp. I Declaration of Principles uttrycks det hur konferensen är: 

“Övertygade om att jordbruksreform är en kritisk komponent för landsbygdsutveckling 
och att den fortsatta utvecklingen på landsbygden, inom ramen för främjandet av 
nationell självförsörjande och byggandet av ny ekonomisk världsordning, kräver 
fullständig och mer rättvis tillgång till mark, vatten och andra naturresurser ... "  

      Här framkommer FAO:s ståndpunkt tydligt, att vikten av landreform och anpassade ekonomiska 

regler för skapandet av nationell självförsörjning utav mat, i huvudsak basmatvaror i världens 

utvecklingsländer är några av de ståndpunkter som utvecklingstrategierna skall utgå ifrån. I 

deklarationen i övrigt läggs rekommendationer att utländska investeringar och transnationella 

företag bör användas i enlighet med den nationella behoven, samt att det åberopas ett politiskt 
                                                 
48 Holt-Gimenez, Eric och Patel, Raj. Food Rebellions! Crisis and the Hunger for Justice. Oxford: Pambazooka Press, 

2009, 26-27 
49 FAORLC 41001, art. 11  
50 Wallerstein, Immanuel. Liberalismens död – Slutet på den rådande världsordningen. Stockholm: Vertigo, 2001. 60 
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åtagande från samtliga världens länder för att kunna implementera jordreform och 

landsbygdsutveckling.51

      Det konstateras också att för att kunna uppnå en hållbar och jämlik utveckling så krävs en 

omfördelning av resurser, både ekonomiska och politiska och därmed betonas vikten av deltagande 

och möjlighet till påverkan från de grupper som i huvudsak kommer ta del i utvecklingsarbetet, 

nämligen de fattiga på landsbygden. Även betonas vikten av en utbyggnad av industrisektorn som 

kan samspela med jordbruket för att stärka utvecklingen i de fattigare länderna. Specifikt uttrycks 

ett av målen för åtgärderna att stärka länders förmåga till självförsörjning, i huvudsak vad gäller 

matproduktion.

 

52

      I deklarationen från 1979 är det mest anmärkningsvärda att den kom att kallas för ”The Peasant 

Charter”, vilket konstituerar ett identifierande av en ekonomisk grupp, alltså baserad på klass, som 

utsatt för en viss typ av diskriminering. Detta är unikt för denna deklaration och inte förrän under 

2000-talet när den globala bonderörelsen ”La Via Campesina”s krav på formulerandet av en 

”Convention on the Rights of Peasants” har det börjat pratas om att definiera en ekonomisk grupp i 

en folkrättsligt bindande traktat.

 

53

      Analysen bär en liknande positivistisk prägel som den från 1974, vilken framkommer i 

förespråkandet utav investeringar i industri för att möjliggöra utveckling. Dock är ambitionen att 

bygga upp självförsörjande ekonomier genom en långsiktig och hållbar utveckling, samt genom en 

tydligt redistributiv politik vad gäller jordreform ännu tydligare i denna deklaration än i den 

föregående. Vidare uttrycks inte ett förespråkande utav ”den gröna revolutionens” metoder, vilket 

skulle kunna tyda på att det fanns en viss medvetenhet kring de potentiella farorna i 

implementerandet som började synas på samhällsbilderna i områden där metoderna hade tillämpats 

vad gäller negativ miljöpåverkan, förlust av lokal kultur kopplad till matproduktion och ökad 

ojämlikhet. 

 

3.2. 80-talet och närmandet till nyliberalismen 

Under 80-talet hölls inga internationella konferenser på området mat och jordbruk. Vid tre tillfällen 

återrapporterade och utvärderade arbetet med ”The Peasant Charter”, 1983, 1987 och 1991. Vid 

första tillfället uppdaterades och reviderades delar av dokumentet, man fortsätter att trycka på en 

ökad produktion54

                                                 
51 U8719E, Declaration of principles 

 och är måna om att betona vikten av att de fattiga på landsbygden ska ha tillgång 

52 ibid 
53 Edelman, Marc och James, Carwil. ”'Peasants' rights and the UN system: quixotic struggle? Or emancipatory idea 

whose time has come?” Journal of Peasant Studies, 38: 1(2011), 82 
54 C 83/23, punkt 129 (First report on WCARRD) 
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till land och resurser55. Under den andra och tredje återrapporteringen låg betoningen istället på 

ökad handel, ekonomisk tillväxt och ytterligare industrialisering, detta betonas under samtliga 

återrapporteringar. Det uttrycks även en sorg när det konstateras under återrapporteringarna att det 

överproportionella fokuset på ekonomisk tillväxt har haft negativa effekter på omfördelning av 

land56 och värnandet om miljön57, samt att antal fattiga och hungrande ökat under årtiondet58

      Fokuset på ökad produktion genom effektivisering kan även kopplas till liberalekonomisk 

teoribildning och strävan mot kapitalism. Kapitalism bygger på strävan efter oändlig 

kapitalackumulation(ekonomisk tillväxt) vilket kräver en automatiserad produktionskedja där 

mängden in-put kan minimeras, må den vara in-put i form av lön till arbetskraft eller investeringar i 

form av kapital, och således understiga avkastningen och generera profit. Konceptet bygger i sin tur 

på att det finns tillräckligt många människor som lever i fattigdom som är villiga att bistå med billig 

arbetskraft för att vinsten ska kunna genereras. Liknande formulering står att finna i A.O. 

Hirschmans teori om ojämlik ekonomisk tillväxt som nödvändig för utvecklingens fortsatta 

framfart

. Märk 

att man uttrycker en sorg över de negativa konsekvenserna men fortsätter att förespråka mer av 

samma medicin, fokus på ekonomisk tillväxt. 

59. Att från problemformuleringen ”människor svälter” lägga fram strategier vars 

inneboende konsekvenser kan komma att bli en ökad fattigdom visar på en tydlig prägel utav 

marknadsorienterad liberalekonomi och kapitalism.60

 

 Resultaten blev dessutom att fokus flyttade 

från att kräva en omfördelning utav land, vilket också genererar ökad produktion utan samma 

skadliga inverkan på miljön, men som är i direkt konflikt med en marknadsorienterad liberalism. 

Holt-Gimenez och Patel kommer i sin analys om effekterna utav ”den gröna revolutionen” fram till 

samma sak, att förespråkandet utav kapitalistiska jordbruksmetoder för att öka produktionen kom 

att motverka kravet på landreform och redistributiv politik. 

Agebjörn och Elmqvist beskriver hur flera industrialiserade länder uppfattade radikaliseringen utav 

FN som mycket negativ, vilket resulterade i bl.a. att USA i egenskap av tungviktare på den 

geopolitiska arenan valde att dra tillbaka sitt stöd och istället driva sin agenda inom 

utvecklingspolitiken genom de USA-baserade aktörerna Internationella valutafonden och 

Världsbanksgruppen under 80-talet. Detta resulterade i att FN tappade i anseende och förlorade en 

del av den tyngd som är nödvändig för att agera forum för och den huvudsakliga aktören inom 

                                                 
55 C 83/23, art. 10-11(First report on WCARRD) 
56 C 87/LIM/15, art. 100 (Second report on WCARRD) 
57 Ibid. art. 105. C 91/19 art. 99, (Third report on WCARRD) 
58 C 91/19, art. 94 
59 Potter, Robert. B(red.),Geographies of Development – An Introduction to Development Studies, 83 
60 Handy, Fehr. “Drawing Forth the Force that Slumbered in Peasant´s Arms”: The Economist, High Agriculture och 

Selling Capitalism. I Food Sovereignty – Reconnecting Food, Nature and Community, Hannah Wittman, Annette 
Aurélie Desmarain och Nettie Wiebe (red.), 45-61. Food First: Oakland, 2010. 
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internationella utvecklingsfrågor.61

      Den linje som under 80-talet drevs på utav i huvudsak Världsbanken och Internationella 

valutafonden tillsammans med USA:s regering har i efterkonstruktion kommit att kallas för ”The 

Washington Consensus” och byggde på s.k. strukturanpassningsprogram, SAP, som lanserades till 

många utvecklingsländer under 80-talet under parollen att genom exportorienterad produktion 

skulle ekonomin ta fart och därmed tillväxten. Under 70-talet hade ett flertal utvecklingsländer 

beviljats frikostiga lån utav privata banker i USA för att i huvudsak finansiera övergången till de 

nya dyra teknologierna samt investera i industrisektorn. När bankkrisen slog till i början på 80-talet 

löste Världsbanken och IMF ut lånen och i gengäld mot att inte omedelbart driva in skulderna 

påtvingades utvecklingsländerna att implementera SAP

 

62. SAP innebar omfattande nedskärningar 

utav statens utgifter, avreglering utav statens tillgångar och resurser samt öppnande utav 

utvecklingsländernas bräckliga marknader för utländsk konkurrens.63 Det har funnits ett fåtal 

framgångsexempel som hänvisas till i det fortsatta förespråkandet utav metoder inom samma linje, 

men det faktum att perioden kommit att kallas ”det förlorade årtiondet” talar för sig själv64. Kritiken 

som riktats mot strategierna består i att de tyckts bära en neokolonial prägel samt att de har gynnat 

företag baserade i USA och Europa under förbehåll att de skulle gynna alla, samtidigt som de 

omfattande nedskärningarna inom statsapparaten i utvecklingsländer minskat staters möjlighet att 

garantera att de mänskliga rättigheterna efterföljs, vilket lett till ökad fattigdom, hunger och 

ojämlikhet.65

3.3. 90-talet och strävan efter en gemensam global utvecklingspolitik 

 

I början på 90-talet förändrades den internationella spelplanen och det skapades ett större utrymme 

för förespråkandet utav mänskliga rättigheter. Årtiondet präglas utav ansträngningarna att skapa en 

gemensam och sammanhållande politik kring de frågor som de olika FN: organen verkar inom för 

att återigen bli det centrala forumet för internationella utvecklingsfrågor. Därför anammades ett 

bredare ramverk inom FN för att hantera det dilemma som är konstant närvarande i utformandet 

utav folkrättsligt bindande traktat i relation till staters suveränitet. Ifall traktaten är mer tvingande än 

staten vill binda sig till det är risken stor att antalet undertecknande blir för lågt alternativt mängden 

reservationer för många för att dokumentet ska kunna bibehålla sin tyngd. Är det istället för vagt 

formulerat blir åtagandet mer av moralisk karaktär än juridisk, dock finns möjligheten att i 

                                                 
61 Agebjörn, A och Elmqvist, A. Sänkt pris kort datum, 29 
62 Holt-Gimenez, E och Patel, R. Food Rebellions, 36-37 
63 Potter et al, Geopraphies of Development, 83 
64 Emmerij, Louis. The Basic Needs Development Strategy. Background paper. World Economic and Social Survey 

2010, 2. Tillgängligt via: www.un.org/esa/policy/wess/wess2010workshop/wess2010_emmerij.pdf 2011-05-12 
65 Holt-Gimenez, E och Patel, R. Food Rebellions, 49 
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framtiden utöka åtagandena genom ex. tilläggsprotokoll. Under 90-talet tillämpades den senare 

strategin vilket ledde till att det hölls ett flertal internationella konferenser och toppmöten där frågor 

som tidigare nedprioriterats fick inta plats i strålkastaren, så som frågor kring barns, kvinnors och 

ursprungsfolks rättigheter samt miljö. 

 

Årtiondets första toppmöte på ämnet mat var 1992, International Conference on Nutrition. 

Deklarationen inleds med att till skillnad från tidigare problemanalys genom att konstatera att det 

finns tillräckligt med mat i världen66 för att möta allas behov, hungern beror snarare på en felaktig 

distribution än brist på mat. Man fastställer även fattigdom som resultat av underutveckling som 

orsaken till att man lider brist på mat67. Jordbrukets viktiga roll erkännes och deklarationen betonar 

vikten av att jordbruket behöver få tillgång till resurser för att stimulera utveckling68

      I den första meningen från deklarationen ser vi en tydlig förändring i problemanalysen, från att 

identifiera brist på mat som orsak till att människor svälter till att peka ut distributionen utav mat 

som boven i dramat. Nytt i diskursen är också formulerandet utav den individuella köpkraften som 

faktor i hungerproblematiken. Under slutet av 1980-talet togs ”human development/capability-

approach” i bruk inom utvecklingspolitiken och har erhållit stor plats inom ramen för FN:s 

verksamhet under 90-talet och 2000-talet. En av huvudkomponenterna i analysen utifrån ett HD/CA 

utgår ifrån individens förmågor att tillgodose sina behov, den individuella köpkraften blev därmed 

en parameter utifrån vilken analyser kring utveckling kunde göras, vilket vi ser i deklarationen från 

1992. Problemet formuleras utifrån detta angreppsätt som att anledningen till att människor svälter 

är för att de inte kan köpa tillräckligt med mat för att de är för fattiga. Följaktligen föreslås en vidare 

liberalisering, utökad världshandel och mer utländska investeringar

. 

69

      I deklarationen står det dock att försiktighet måste beaktas för att undvika att länderna hamnar i 

en beroendeställning gentemot resursstarkare länder

 för att skapa incitament för 

utveckling genom ekonomisk tillväxt.  

70

                                                 
66 W /U9260/E, art. 1 

. Detta konstituerar en inre motsättning i 

deklarationen, då det å ena sidan förespråkas steg i rikting mot beroende gentemot den globala 

världshandeln, samtidigt som det uppmanas till försiktighet. Hur kommer det sig att en deklaration 

utav denna dignitet kan innehålla en sådan inre motsättning? Ett svar kan vara att den hegemoniska 

position som frihandelsparadigmets förespråkare innehade omöjliggjorde ett exkluderande utav 

paragrafen. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att världssamfundets förtroende för 

frihandeln och dess förespråkare fortfarande var intakt i den mån att de påstådda följderna ej 

ifrågasattes i den utsträckning som har skett under 2000-talet. 

67 Ibid art. 5 
68 Ibid art. 6, 8 
69 Ibid art. 17 
70 Ibid art. 14 
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1996 hölls World Food Summit, det hittills största toppmötet på området mat. I enlighet med FN:s 

ambition att förstärka enhetligheten kring de mänskliga rättigheterna avhandlades frågan i relation 

till andra områden, så som utveckling, fattigdom, kvinnors rättigheter och handel. Den samlade 

känslan som uttrycks i dokument kring toppmötet var den av frustration över att trots 

ansträngningar i över 30 år så hade antalet hungrande inför mötet uppgått till 800 miljoner 

människor71

      Deklarationen som antogs utav mötet kom att kallas Rome Declaration on World Food Security. 

Problemet identifieras återigen som betingat av underutveckling och att det snarare rör sig om 

brister i matdistribution än direkt brist på mat. Dessa brister beror enligt deklarationen på 

otillräckliga inkomster för hushåll och stater för att kunna tillgodose behovet av mat, därför är en 

viktigt åtgärdspunkt att stimulera till en ökning inom sysselsättning och inkomster samt 

investeringar i mänskliga resurser. De undertecknande staterna är också överens om att ökad handel 

är en av de viktigaste åtgärdspunkterna och att den bästa möjligheten för att kunna garantera rätten 

till mat är genom en rättvist och marknadsorienterad världshandel i kombination med att man ökar 

produktionen. Det definieras även att huvudansvaret för att garantera allas rätt till mat ligger hos de 

individuella staterna. Regeringar uppmanas därför att skapa de bästa förutsättningarna för 

utveckling inom staten.

, istället för att hunger utrotats helt inom ett årtionde i enlighet med ambitionen från 

mötet 1974. 

72

      Vikten av ett hållbart jordbruk erkännes utav deklarationen, samt den viktiga rollen som bönder 

har för att garantera matsäkerheten. I deklarationen konstateras det även att många människor som 

lider av hunger är fattiga just för att de saknar tillgång till produktionsmedel så som land, vatten, 

fröer och teknologi. Vidare återkommer ordet ”hållbar” vid ett flertal gånger, både vad gäller 

utveckling och resursförbrukning. Under mötet kom dessutom problematiken kring vad rätten till 

mat innefattar, som p.g.a. den vaga definitionen varit svår att förhålla sig till. Därför ålades MR-

kommissionen i uppdrag att vidare formulera innebörden i rätten till mat. Det var utifrån denna 

förfrågan som Jean Ziegler utnämndes till specialrapportör på diskriminering i kontexten rätten till 

mat 2000. 

 

      Vid första anblick så ser allt detta bra ut, alla faktorer är med som ses som viktiga för att kunna 

skapa en matproduktion och -distribution som kan föda hela världen, och i synnerhet genom att det 

finns ett stort fokus på hållbar utveckling. Men vid närmare anblick framkommer frakturer och inre 

motsättningar, för att inte tala om en förvånansvärt tydlig politisk vinkling. Exempelvis identifieras 

problemet som brister i distribution, men en av strategierna som läggs fram syftar till att öka 

                                                 
71 http://www.fas.usda.gov/icd/summit/basic.html, 2011-05-06 
72 WFS 96/3  

http://www.fas.usda.gov/icd/summit/basic.html�
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produktionen, och vad som innefattas i ”hållbar utveckling” finns heller inte definierat.  

      I denna deklaration är den politiska vinklingen dessutom tydligare än i de andra deklarationer 

som ingår i analysen, nämligen hur ett marknadsorienterat och nyliberalt förhållningsätt totalt 

genomsyrar deklarationen. Ansvaret att garantera rätten till mat ålägger man staten, men inte genom 

att uppmuntra staten till att vidta åtgärder för att fördela de produktionsmedel som de fattiga och 

hungrande saknar. Regeringarna uppmanas istället till att ”skapa de bästa förutsättningarna för 

utveckling”, vilket är detsamma som eliminering utav handelsbarriärer, tullar, statliga subventioner 

och statligt ägande och istället öppna upp de nationella marknaderna för utländska investeringar. 

Vad detta beror på kan bli föremål för långa reflektioner, den potentiella förklaringen som 

presenteras här utgår ifrån det faktum att två år tidigare, 1994, grundades 

Världshandelsorganisationen utifrån det redan existerande traktaten som reglerade internationell 

handel, General Agreement on Tariffs and Trade. I bildandet tillkom ett flertal traktat som 

behandlade andra områden kring internationell handel, vilket innebär att en tydlig agenda 

materialiserats inom den nybildade organisationen; att främja frihandel över hela världen. Skulle det 

kunna vara så att det under toppmötet bedrevs ett koordinerat och intensivt lobbyarbete för att det 

skulle läggas stor vikt vid frihandel och relaterade frågor i deklarationen? 

 
3.4. 2000-talet och inkluderandet utav de sociala rörelserna 
Det nya millenniet inleddes med hopp och världens ledare samlades för att rita upp åtta mål för 

utveckling, planerade att uppnås fram till 2015, de s.k. Milleniummålen. Det första målet lyder: 

”Att utrota hunger och fattigdom”. Mer specifikt att mellan 1990-2015 uppnå en halvering utav 

andelen människor som lever i extrem hunger och extrem fattigdom, samt skapa full och produktiv 

sysselsättning för alla73

      I millenniumdeklaraktionen som blev resultatet efter toppmötet 2000, definieras ett antal 

fundamentala värderingar och principer som mötet ansåg skulle ha en central roll i internationella 

relationer under 2000-talet, bland dessa definieras bl.a. rätten att leva i frihet från hunger samt alla 

människors och staters rätt till att jämlikt få ta del av utveckling

. 

74. Det betonas å det bestämdaste att 

de undertecknande staterna ska göra allt i sin makt för att fria sina medmänniskor från fattigdom75, 

genom att skapa en lämplig miljö för att generera utveckling och utrota fattigdom76

                                                 
73

. Detta är i sig 

beroende av ett gott styrande på nationell liksom på internationell nivå samt att det genom 

transparens kan skapas ett öppet, jämlikt, tillförlitligt och regelmässigt multilateralt handels- och 

ekonomiskt system. I övrigt definieras extrem fattigdom som att leva på under 1 USD per dag.  

 http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml 2011-05-21 
74 A/55/L.2 punkt 6 
75 Ibid punkt 11  
76 A/55/L.2, punkt 12 

http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml�
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      Milleniummålen bär en stark prägel utav ett s.k. basic needs-approach som infördes i FN:s 

utvecklingsanalys under 1970-talet. Den bestod i att fokusera på de mest utsatta 20 % av 

befolkningen utifrån specifika faktorer så som inkomst, identifiera de mest grundläggande behoven 

och därefter utifrån projektioner utav framtida ekonomisk tillväxt sätta tydliga mål kring fördelning 

utav den framtida tillväxten genom statlig intervention. Dock tillämpades BNA enbart under en 

kortare tid då utvecklingsopinionen svängde under 1980-talet och statlig intervention kom att 

avrådas. Spetsen i BNA försvann, men kärnan förblev intakt och kan synas tydligt i milleniummålen 

och har idag snarare en normativ funktion än en direkt verkan77

      I övrigt så präglad milleniummålen utav en normativ analys som utgår i ett HRBA, men där 

finns inte några tydliga strategier formulerade, d.v.s. det saknas en positiv analys. Koppling kan här 

med fördel göras till problematiken kring suveränitetet som nämns i föregående kapitel, och att 

hellre få med alla på ett vagt formulerat dokument än att en tydligt traktat förblir verkningslöst 

p.g.a. för få ratifikationer.  

. 

 

2002 hölls World Food Summit+5, en uppföljning utav mötet 1996. I deklarationen noterar mötet 

att hunger och fattigdom är sammanlänkade, och identifierar att över 70 % av jordens fattiga bor på 

landsbygden och är beroende utav jordbruket för sin överlevnad. Ansvaret ålägges återigen de 

nationella regeringarna, att skapa förutsättningar och tillämpa policys som främjar utveckling78

      Handel med jordbruksvaror identifieras som en av huvudkomponenterna i kampen för 

internationell matsäkerhet och det refereras till punkter från World Food Summit 1996, samt till det 

s.k. Monterrey Consensus som ytterligare betonar vikten av internationell handel. Man betonar 

återigen vikten av en inhemsk produktion för att kunna garantera matsäkerheten, dock får detta inte 

ske på bekostnad av frihandelsprinciper i enlighet med tidigare åtaganden

, 

specifikt inom jordbruk och på landsbygden för att stimulera utveckling och därmed främja 

matsäkerheten vad gäller ökad produktivitet och förbättrad distribution.  

79. Det noteras även att 

ekonomiska kriser tydligt påvisar utvecklingsländers utsatthet, och det betonas att internationellt 

samarbete är viktigt vad gäller handel, utbyte av teknologi och utländska investeringar så att även 

utvecklingsländer ska kunna åtnjuta globaliseringens frukter80. Dessutom trycks det på att vidare 

utveckla teknologin kring jordbruk, främst inom bioteknik81

      Här ser vi hur analysen börjar smalna, och kopplingen görs mellan fattigdom, hunger och att 

vara sysselsatt inom jordbruk. Fortfarande verkar det utifrån deklarationerna från de olika 

internationella konferenserna som att FAO inte är medvetna om det faktum att största delen utav 

 

                                                 
77 Emmerij, L. The Basic Needs Development Strategy, 2 
78 WFS:fyl 2002/3, art. 11 
79 WFS 96/3, Commitment 4 
80 ICARRD 2006/3, art 26 
81 Ibid, art. 25 
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dessa fattiga på landsbygden är sysselsatta inom småskaligt jordbruk, istället för inom stora 

industrialiserade jordbruk. De strategier som läggs fram är av den karaktär att de gynnar industriellt 

jordbruk, investeringar i form av maskiner och GMO-fröer kräver stora arealer där avkastningen 

och likaså vinstmarginalen är större. Samma sak gäller frihandel. De som gynnas utav frihandel är 

de aktörer som kontrollerar varukedjan från produktion till konsumtion, då varukedjan är etablerad 

blir kostnaderna lägre och vinsten blir större, alternativt priserna kan sättas lägre.82 Resultatet blir 

att de som inte kan konkurrera slås ut, i regel de små lokala producenterna vars vinstmarginaler är 

små och en buffert, i form av kapital likt i ett stort företag, saknas.83

 

 

2006 hölls International Conference on Agrarian Reform and Rural Development, och för första 

gången sedan 1979 var jordbrukande fattiga i fokus för utformandet av de globala 

utvecklingsstrategierna. Deklarationen inleds med att identifiera nödvändigheten av en 

genomgående landreform för att kunna möjliggöra landsbygdsutveckling. Orsaken till hunger och 

fattigdom identifieras som en obalans i utvecklingsprocessen, som i sin tur förhindrat en jämlik 

tillgång till resurser så som land, vatten etc. Därmed identifieras behovet av åtgärder för att 

garantera de fattigas makt över resurser och produktionsmedel, i enlighet med deras strävanden och 

rättigheter84. Det betonas vidare vikten av att värna om och förespråka småskalig odling, så som 

ursprungsfolks traditionsbundna metoder samt familjeodling85 Det finns genomgående med i 

formuleringarna att reformer skall utgå ifrån de fattigas strävanden, för att garantera deras 

rättigheter och möjliggöra för ett ökat deltagande i politik som berör dem själva86

      Staten ålägges rollen att ansvara för att garantera grundläggande ekonomisk trygghet för alla 

individer

.  

87

      I övrigt betonas vikten av ett ekologiskt hållbart jordbrukande och rättvis handel. De åtgärder 

som föreslås präglas av principer av folkligt deltagande och ett stärkande av staten vad gäller  

formulerande av nationella handlingsplaner och policy, decentralisering och istället lokal förankring 

vad gäller makt och resurser i regioner där det förekommer stora samhällsklyftor mellan områden 

och ett värnande av traditionell kunskap och erfarenheter.

. I deklarationen erkännes dessutom vikten av att ge specifikt stöd till de grupper som är 

utsatta, så som ursprungsfolk och nomadiska folk, för att ge dessa möjligheten att bibehålla sina 

levnadssätt och slippa påtvingad assimilation. 

88

      Den stora skillnaden mellan deklarationen 2006 och övriga deklarationer springer ur formen för 

 

                                                 
82 Wallerstein, I. Liberalismens död, 60 
83 Holt-Gimenez, E och Patel, R. Food Rebellions, 56-57 
84 ICARRD 2006/3 art. 5-6, 14 
85 Ibid art. 11 
86 Ibid art. 14, 16, 20 
87 Ibid art. 18 
88 Ibid, art. 29 
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mötet i vilka de antogs. Under mötet 2006 var sociala rörelser en integrerad del i förhandlingarna, 

vilket har präglat både den normativa och den positiva analysen. Erfarenheter från andra kontexter 

än den europeiska och amerikanska fick vara med och sätta agendan, och grupper som normalt 

exkluderats och i vissa fall enbart fått representeras utav NGO: er, så som ursprungsfolk och 

kvinnor och ungdomar från landsbygden deltog. Den normativa analysen tar in fler värden än 

ekonomiska, så som kulturella, sociala och miljöpåverkan, och förespråkar metoder som har 

bevisats kostnadseffektivare och skonsammare mot miljön än industriella metoder, samtidigt som de 

ger lika stor om inte större avkastning89

      Sedan mitten av 1990-talet ha de sociala rörelserna intagit en större roll på den globala arenan, 

och i början på 2000-talet började ekot från deras krav även höras i korridorerna inom FN och dess 

organ. Sedan 2004 har det dessutom anordnats alternativa toppmöten. Mötet 2006 var ett 

genombrott för de sociala rörelserna som verkar inom kontexten mat, liksom protesterna i Frankrike 

1968 och  Seattle 1999 blivit milstolpar i den alternativa globaliseringsrörelsens samtidshistoria.

.  

90

Sammanfattning 

 

I detta kapitel har vi gått igenom den förändring som har skett i diskursen kring mat samtidigt som 

vi kartlagt hur dessa förändringar samverkar med förändringar i den internationella politiken, och 

därmed påverkas av de politiska strukturerna. De politiska undertonerna i den politik som bedrivits 

har lyfts fram genom de olika åtgärder som föreslagits under mötena. Detta för oss vidare till 

analysen i nästa kapitel, där det reflekteras kring den politiska utvecklingspolitiken och potentialen 

med att tydligare placera mänskliga rättigheter i fokus, samt vad detta skulle kunna ha för inverkan 

på diskursen kring mat. 

                                                 
89 Holt-Gimenez, E och Patel, R. Food Rebellions, 103, 107 
90 http://www.ggjalliance.org/node/218 2011-05-30 
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4. Analys och diskussion 

Med den bakgrunden som förklaras i kapitel 2 kan vi utifrån diskursanalysen tydligt se hur 

utformandet utav utvecklingspolitiken kring mat är färgad utav politiska strukturer. Vi kan också se 

hur förändringar i den internationella politiken kan kopplas samman med förändringarna i 

diskursen. Det som blir synligt kan vi kalla politiken bakom politiken, en agenda som driver på för 

vissa typer av åtgärder. 

      Madeleine Fairbairn fann samma koppling mellan utvecklingspolitiken och de internationella 

politiska strukturerna när hon satte förändringar i den internationella politiken i relation till hur 

innebörden i konceptet matsäkerhet har förändrats. Hon kom att identifiera hur termen kom att gå 

från att innebära fokus på statlig interventionism under 1970-talet till förespråkande för frihandel i 

samband med neoliberalismens framväxt och etablering på den politiska världskartan under 1980- 

och 1990-talet. Hon påvisar i sin analys att det politiska och ekonomisk klimatet tar sig uttryck i 

utformandet utav utvecklingspolitiken. 

 

Varför är det då viktigt att belysa politiken i utvecklingspolitik? Därför att den neoliberala 

diskursen, likt dess föregångare, lagt fram den neoliberala marknadsekonomin som den enda vägen. 

Margaret Thatchers slogan ”There Is No Alternative”, ”det finns inget alternativ” utmålar de 

principer och teorier som utgör neoliberal marknadsekonomin som ”den enda vägen”, och består i 

att föra en retorik som ämnar skärma av politiken genom att prata i ekonomiska termer, sprida en 

uppfattning om de ekonomiska processerna som naturliga och ofrånkomliga och därmed 

opolitiska.91

      Men mat är politik, liksom allt annat är politik. Mänskliga rättigheter är politik vilket redogörs i 

kapitel 2. Utvecklingspolitik är politik vilket tolkas utifrån analysen i kapitel 3. I processen av att 

identifiera politiken bakom politiken, kan alternativ till de strategier som ej uppfyller sin funktion 

identifieras, gamla ”sanningar” och myter slås hål på genom att bevisa deras tillkortakommanden 

och lägga fram ett bättre, tydligare och mer välformulerat förslag. Det är precis detta som händer 

under 2000-talet, då sociala rörelser till följd av sin starka mobilisering och tack vare att de tydligt 

formulerat alternativa förslag till de gamla ”sanningarna”. I kontexten mat är den globala 

småbrukarrörelsen La Via Campesina värd att nämna, som efter över 15 år av organisering refereras 

till i den senaste rapporten till MR-rådets från specialrapportören på diskriminering i kontexten 

rätten till mat. LVC förslag om en ”Peasant Convention” samt anammande utav konceptet 

matsuveränitet läggs i rapporten fram som nödvändiga och värdefulla i det fortsatta arbetet mot att 

  

                                                 
91 Agebjörn, A, Elmqvist, A. Sänkt pris – kort datum. 40 
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garantera den mänskliga rättigheten till mat.92

 

 

Men även om politiken bakom politiken blottläggs och alternativen till de metoder som misslyckats 

ges utrymme, så finns det inget som hindrar att en politisk agenda tar överhand. Dessutom, ifall allt 

är politik så är det omöjligt att konstruera en utvecklingspolitik som inte skulle bestå i politiska 

ideologier. Politik består till stor del utav normativa avvägningar, utifrån vad man ser som önskvärt 

i samhället. Skulle det vara önskvärt, om ens möjligt, att urskilja och exkludera politiskt betingade 

normativa avvägningar i utformandet utav utvecklingspolitik? Antagligen inte. Men det är här 

mänskliga rättigheter kommer in i bilden. 

      Mänskliga rättigheter skulle kunna ha en stor potential för utvecklingspolitiken. Peter Uvin har 

inkluderat ett flertal aspekter i sin analys där han tittar på processen av sammanlänkandet mellan 

områdena mänskliga rättigheter och utvecklingspolitik från det att de två områdena formellt 

kopplades samman i.o.m 1986 års deklaration om rätten till utveckling, och han avslutar med att 

reflektera kring vilken potential ett större fokus på mänskliga rättigheter skulle kunna föra med sig 

inom utveckling. De aspekter som är av vikt att reflektera kring i denna avhandling berör 

deltagande och ansvarsutkrävande. 

      Deltagande är en central aspekt utav det som ryms inom ramverket för mänskliga rättigheter, 

men har blivit till ett ”buzzwords”, efter att ha plockats upp i diskursen och använts av allt för 

många aktörer utifrån en alltför vid definition att det till slut blivit utvattnat och tappat sin tyngd93

      Med ovan nämnda egenskaper framkommer ytterligare en aspekt vad gäller att identifiera 

potentialen i att tillämpa ett tillvägagångssätt basera på de mänskliga rättigheterna. Genom att i den 

. 

Men ifall deltagande skulle få en tydligare formulering samt bli en integrerad del i alla led inom 

utvecklingspolitiken så kan det öppna upp för fler grupper som tidigare inte haft tillgång till 

”maktens korridorer” vars konceptuella ramverk skiljer sig från de som utgjort majoriteten utav de 

som konstruerat utvecklingspolitiken. Centralt handlar det om att låta de som är målgruppen för 

åtgärderna även få insyn i och delta i utformandet utav dem, och därmed få till stånd bättre lämpade 

strategier vars resultat kan tillgodogöras av fler. Vad gäller ansvarsutkrävande är möjligheterna för 

tillfället i stora drag inte speciellt utvecklade när det handlar om de ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheterna, då formuleringarna är vaga och mekanismerna till stor del ”saknar tänder”. 

Men det finns en avsevärd skillnad i tyngden bakom orden ”behov” och ”fordran”, en misslyckad 

åtgärd förblir inte en ”misslyckad åtgärd” utan blir en ”kränkning av en mänsklig rättighet”. Även 

om den juridiska tyngden idag inte har någon avsevärd effekt, så är den inneboende potentialen 

definitivt värd att ta fasta på.  

                                                 
92 A/HRC/13/32, 23 
93 Cornwall, Andrea och Brock, Karen. What do Buzzwords do for Development Policy? United Nations Research 

Institute for Social Development. 2004. 16 
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normativa analysen i utformandet av utvecklingspolitiken utgå ifrån de mänskliga rättigheterna i sin 

helhet så kan detta generera en fastare punkt för analysen som inte utgår ifrån politiska avväganden. 

Mänskliga rättigheter placeras i centrum för utvecklingspolitiken, samtidigt som de utgör dess 

utgångspunkt.  

      Detta skulle kunna innebära att människor och människors välbefinnande kan komma i fokus 

för utvecklingspolitiken. De krav som lagts fram från den globala småbrukarrörelsen La Via 

Campesina bär ett tydligt rättighetsfokus, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till varför 

deras förslag fått gehör i MR-rådet. För tillfället pågår en debatt kring att rita upp en ”Peasant 

Convention” utifrån LVC: s förslag, där maten identifieras som mer än bara en vara likt alla andra 

och rättigheten att få bruka jorden har fler värden än bara i fråga om en sysselsättning och 

ekonomisk tillväxt. I förslaget identifieras även tydligt statens roll i att förespråka småskaligt 

odlande genom redistributiv politik, jordreform och stöd till utbildning och organisering på 

landsbygden. Skulle detta kunna vara framtiden för matfrågan och utvecklingspolitiken lämnas här 

osagt, men det är utantvekan en kittlande tanke. 
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Personlig reflektion/Epilog 

Denna avhandling inleddes i det ambitiösa projektet att bevisa att jag hade rätt. Vad som känns som 

ett liv senare är den klar för opponering och granskning. Klar är visserligen ett starkt ord, blir en 

text någonsin klar?  

      För en vecka sedan bestod det som idag utgör halva texten utav det dubbla omfånget, för att få 

ihop detta till en text var behovet av att beskära således enormt. Resultatet blev att mycket utav det 

jag lärt mig under min process och ville dela med mig av ligger i ett dokument på datorns skrivbord, 

och kommer antagligen att förbli där. Under processen har min ambition förändrats, från en vilja att 

bevisa att jag hade rätt till att inse värdet i att reflektera över det jag själv ser när jag betraktar ett 

fenomen eller en process. Detta ledde vidare till reflektioner över varför jag ser det jag ser, och 

andra uppenbarligen ser helt andra saker. På så sätt lyckades jag fånga in en av mina teoretiska 

dimensioner.  

      Mitt intresse för matfrågan väcktes under en fem månader lång praktik hos en arbetarrörelse i 

Nicaragua. De var medlemmar i den globala småbrukarrörelsen La Via Campesina, och mycket utav 

det jag såg och upplevde under praktiken kopplades till deras verksamhet och deras budskap. Med 

denna avhandling ville jag inte i huvudsak bevisa att jag hade rätt, utan snarare att de har rätt. Dock 

var förflyttningen utav fokuset från La Via Campesina till FAO av värde för avhandlingens ”vara-

eller-icke-vara”.  

 

Det finns mycket mer att gräva i vad gäller rätten till mat och det globala matsystemet. Den 

begränsade platsen här gör att det mesta inte kan inkluderas. Min förhoppning är att den vars 

nyfikenhet väcks i läsandet av denna text ska på egen hand söka information och bilda sig sin 

uppfattning om varför mat är en viktig fråga i garanterandet av allas mänskliga rättigheter, och 

varför det är viktigt att lägga ett större fokus på just rätten till mat i utformandet av 

utvecklingsstrategier för att utrota hungern. 
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Conclusion  

I denna avhandling har en analys gjorts av den diskurs kring mat som funnits inom FN: s mat- och 

jordbruksorgan FAO mellan 1974-2006. Genom att identifiera hur förändringar i diskursen 

sammanfaller med förändringar i den internationella politiken har de bakomliggande politiska 

ideologierna kunnat lyftas fram i utvecklingspolitiken och reflekterats kring. Det som framkommit i 

analysen är att den har varit präglad utav en neoliberal politik, som är baserad på föreställningar om 

utveckling som en vetenskap utifrån en europeisk positivism. Då rätten till mat är en rättighet 

garanterat i ett folkrättsligt traktat har det även redogjorts för hur det kommer sig att rätten till mat 

avhandlats inom ramen för utvecklingspolitik.  

      Avhandlingens avslutande punkt består i att lägga fram den potential som finns i att tillämpa ett 

större MR-fokus i utformandet av global utvecklingspolitik. Då de internationella maktstrukturerna 

gör sig gällande i formandet utav den internationella politiken finns det en möjlighet att genom ett 

MR-baserat angreppsätt få till stånd en utvecklingspolitik som bättre svarar mot målet av 

universalitet, odelbarhet och icke-diskriminering som finns uttryckt i de mänskliga rättigheterna. 
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