
Sammanfattning av rundabordssamtalet den 11 november 2013 om 
”Investment in Developing Country Agriculture” 
 

Presentationer 
 

Samtalet baserades på fyra presentationer. Jesper Karlsson från FAO berättade om effekter av 
utländska investeringar i jordbruk. Fantu Cheru, professor vid American University, 
presenterade en analys av kinesiska, indiska och brasilianska investeringar i jordbruket i 
Afrika. Gunilla Törnqvist, generaldirektör på landsbygdsdepartementet, informerade om 
processen i FN:s kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning om att ta fram riktlinjer för 
ansvarsfulla investeringar i jordbruk (rai-processen) och om svenska intressen i 
jordbruksinvesteringar. Avslutningsvis diskuterade Georg Andrén, avdelningschef på Sida, 
biståndets roll när det gäller investeringar i jordbruk. 

 

Sammanfattning av diskussionen 
 

• Investeringar i jordbruket ser mycket olika ut både till både omfattning och natur.  
• Det sker en mycket snabb utveckling i många utvecklingsländer, inte minst i Afrika. 

Detta behöver internationella organisationer, investerare, biståndsgivare och andra 
aktörer förhålla sig till. 

• Den nationella nivån är central för att internationella riktlinjer implementeras och för 
att investeringar ska ge önskade resultat för alla inblandade. Det enskilda landet 
behöver ha en politik för investeringar i jordbruk. Ett väl fungerande styrelseskick är 
också en avgörande faktor i detta sammanhang. 

• Den lokala nivån är viktig för att investering ska bidra med något positivt för alla 
inblandade. Människorna som berörs av en investering måste få vara med i hela 
processen. För att lokala jordbrukare ska ha kapacitet att förhandla med investerare 
ska jordbrukare ha rätt och möjlighet att kunna organisera sig. För investerarna kan det 
också underlätta att ha med en stark förhandlingspart att göra.  

• Vikten av att jordbrukare har besittningsrätt till sin mark. 
• När det gäller internationella instrument, t.ex. rai, är de tillämpliga globalt även om 

fokus är på låginkomstländer. Det gör att man även behöver ha med sig svenska 
perspektiv i diskussionen. Det kan också vara lärorikt att studera svenska investeringar 
i jordbruk utomlands och utländska investeringar i jordbruk i Sverige. 

• Det svenska utvecklingssamarbetets roll när det gäller investeringar i jordbruk. I detta 
sammanhang belystes särskilt riskhantering. 
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