UDVIKLING – VÆKST – BALANCE

Fødevareklyngens
indsats i
udviklingslande

Vi skal handle mere
med udviklingslande
Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det
sker på bæredygtige vilkår og med gensidig respekt. Vi bakker op om WTO-samar-bejdet og lægger vægt på, at udviklingslandene skal integreres bedre i den globale handel gennem et multilateralt system samt at mere regional samhandel mellem
udviklingslande skal prioriteres. En kobling af handels- og udviklingspolitikken er et
nødvendigt skridt for at skabe de bedste rammer for udviklingslandes kapacitets-opbygning og øgede handelsindtægter. Det lægger Regeringen og et stort flertal
i Folketinget også fast i den handelspolitiske strategi fra maj 2013.
Landbrug & Fødevarer ser en række udviklingslande som kommende vækstmar-keder, som danske virksomheder skal handle med og investere i. Danmark har
good will og anseelse i mange udviklingslande på grund af sin mangeårige bistands-indsats, og danske virksomheder er ofte eftertragtede partnere. I overgangen
fra bistand til business skal Danmark drage nytte af disse værdifulde relationer og
bruge dem strategisk.
Mange udviklingslande har alvorlige problemer med sikkerheden i
fødevareproduktionen. Det hindrer markedsadgang for deres fødevarer
til andre lande og er en barriere for mere samhandel. Udbredelse af
dansk viden om fødevaresikkerhed kan være med til at sikre en højere
standard for produktion af fødevarer i udviklingslandene.
Martin Merrild, Formand for Landbrug & Fødevarer

Nairobi, Kenya.

Bedre rammevilkår
for landbrug reducerer
fattigdom

Fra jord til bord

70 pct. af verdens fattige mennesker lever i landdistrikter, hvor landbrug er hovedbeskæftigelsen og ernæringskilden. Vækst og beskæftigelse i landbrugs- og fødevaresektoren hjælper mange mennesker ud af sult og arbejdsløshed og bidrager til en
varig fattigdomsreduktion samt forbedret fødevareforsyningssikkerhed.

For at optimere fødevareproduktionen skal småbønder og landmænd have adgang
til god og målrettet landbrugsrådgivning og uddannelse, der passer til deres behov
og tjener deres faglige interesser. Styrkede værdikæder med større output kræver
kapacitetsopbygning af kølekæder, forarbejdningsfaciliteter, opbevaring og afsætningskanaler. Et enkelt svagt led fra jord til bord svækker resten af kæden, og derfor
skal der tænkes i hele løsninger.

Mange udviklingslande har et stort, men uudnyttet potentiale inden for landbrugs- og fødevareproduktionen. Dette potentiale kan realiseres gennem bedre
produktions-rådgivning, overførelse af teknologi, know-how og viden samt brug af
andelsorganisering for at styrke bønders position i værdikæden. Udviklingen af landbruget skal ske
på initiativ af den private sektor og med respekt for lokalbefolkningens kultur og jordrettigheder. En succesfuld udvikling beror på, at den lokale befolkning har ejerskab
til deres egen udvikling og bliver hørt. Kvinder er ansvarlige for en betydelig del af
landbrugsproduktionen i udviklingslandene, og det er derfor afgørende, at de nås med
viden og rådgivning samt bliver ligestillede i forhold til rettigheder til ejendom og jord.
Dansk landbrug er kendetegnet ved demokratisk andelsstruktur og uafhængig landbrugsrådgivning, som sikrer, at landmænd har en stærk position i fødevarekæden og
adgang til den nyeste og bedste viden. Disse principper er anvendelige i mange udviklingslande, hvor bønder ofte er svagt organiserede og har en ineffektiv produktion
med meget spild. Danske erfaringer kan derfor assistere landbrugsorganisationer i
udviklingslande med at få mere indflydelse og være med til at sikre en mere effektiv
produktion både inden for økologisk og konventionelt landbrug.
Erfaringer viser, at vækst i landbrugssektoren i en række udviklingslande
har en større effekt på økonomisk udvikling, beskæftigelse og fattigdomsbekæmpelse end vækst i nogen anden sektor [...]
Danida, Retten til et Bedre Liv, 2012: 19

En velfungerende landbrugs- og fødevaresektor i udviklingslandene kræver, at der
både arbejdes med forbedring af primærproduktionen og de efterfølgende trin i
forarbejdning og værditilførsel af produkterne. Dansk udviklingsbistand skal favne
begge indsatser.

En mere effektiv og velfungerende fødevareværdikæde reducerer spild af mad
og andre ressourcer og er derfor også en grønnere løsning. Udviklingslandene skal
have fokus på grøn vækst fra start for at sikre klima, miljø og naturressourcer fremadrettet. Den danske landbrugs- og fødevaresektor er førende inden for grønne og
ressource-effektive helhedsløsninger til fødevareproduktion, og disse erfaringer kan
videre-bringes internationalt.
Agriculture contributes to development in many ways. Agriculture contri-butes to development as an economic activity, as a livelihood, and as a
provider of environmental services, making the sector a unique instrument
for development.
Verdensbanken, World Development Report 2008: 4

Dansk erhvervsliv kan
bidrage mere til
fattigdomsbekæmpelse
I de seneste år er danske virksomheder i stigende grad blevet inddraget i dansk udviklingsbistand for at styrke privatsektordrevet vækst i udviklingslandene. Det er en
positiv udvikling, da kommercielle interesser er en solid drivkraft for vækst og beskæftigelse. Men der kan gøres endnu mere fra dansk side. Der kan med fordel udvikles
ansvarlige forretningsmodeller i et samarbejde mellem Danida, Eksportrådet, Fødevareministeriet og den private sektor, som sikrer, at dansk erhvervsliv i endnu højere
grad tænkes ind i udviklingsbistanden, uden at det kolliderer med bistandens overordnede målsætning om fattigdomsbekæmpelse.
Samtidig bør dansk erhvervsliv engagere sig i strategiske partnerskaber med NGO’er
og vidensinstitutioner, der har regionalt, kulturelt og fagligt kendskab til udviklingslande.
Offentlig-private-partnerskaber, erhvervsinstrumenter og økonomisk diplomati kan
gavne eksport, investeringer og fattigdomsbekæmpelse samtidig. Et godt eksempel på
dette samspil, som Danmark bør følge, er Hollands innovative tiltag, hvor der skabes
synergi mellem udviklingsbistand, erhvervssamarbejde og finansieringsmekanismer.
Øget synergi mellem dansk udviklingssamarbejde, eksportfremme og
handelspolitik, der skaber bæredygtig vækst og anstændig beskæftigelse
i både udviklingslande og Danmark er en win-win løsning.”
Handels- og Udviklingsminister, Mogens Jensen, Tale til det diplomatiske korps, 10. marts 2014,
oversat fra engelsk

Landmand, Etiopien.

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisationen for landbruget, fødevare- og agroindustrien.
Vores medlemmer dækker hele kæden fra jord til
bord. Erhvervet repræsenterer Danmarks største
industri- og innovationsklynge og producerer
årligt fødevarer til tre gange Danmarks befolkning. Landbrug & Fødevarer har en fast plads i Det
Udviklingspolitiske Råd i Danida og er medlem af
Dansk Initiativ for Etisk Handel, Rådet for Samfundsansvar samt World Farmers’ Organisation, som
er en global landbrugsorganisation. Landbrug &
Fødevarer har derudover etableret et Afrika-netværk med fokus på erhvervsudvikling i Afrika.
Videncentret for Landbrug er en del af
Landbrug & Fødevarer. Videncentret for Landbrug fungerer som det nationale center for landbrugsrådgivningens 31 lokale rådgivningscentre.
Globalt set er Den Danske Landbrugsrådgivning
en unik model og blandt de bedste i verden til at
få sat den nyeste landbrugsviden i arbejde i det
praktiske landbrug. Videncentret for Landbrug
har udført en lang række internationale projekter
til opbygning af landbrugsrådgivning i Afrika,
Asien og Østeuropa.
Landbrug & Fødevarer og Videncentret for Landbrug sætter sammen rammen for den politiske og
faglige agenda for erhvervets udviklingspolitik.
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