
• 

l 
1en hallinto 
sollisyyteen, ei 
.televiin kartta-

merkitsee tiet
myor lUttU

;sa, ja moderni 
edellyttaa kan -

Eurooppalai
.istoriallisia pe
ovat kunnat, 

kansakunnat. 
.ostaneet pitka
staa yhteisolli
kselle. Ne ovat 
tavaan muuttu
a aikavalilla sa
nokratian kehit -

sitetty maakun -
eikentamista se
ien tai tyossa
. ja niiden valis
n ottamista hal-
1kenteiksi. 

ja tyos~aynti
~1soma i.akun -
1 paljon heikom
Jeasti muuttuvia 
~an hetken ta
en yksipuolisesti 

!ntiteetti ei ole 
i riittavan kesta
onipuolista niin 
tien. 
ouden ja aluehal
tilanne osoittaa, 
natonta meilla on 
!Il EU:ssakin vaa
innon avoimuu
oinkin avata de
t kansalaiskeskus
- ja aluehallinnon 
:a lansieurooppa
e. 

Heikki Kirkinen 
Joensuu 

Mosambikin kehitysapu 
maataloustukena 
► Kehitysyhteistyon palvelu
keskuksen mosambikilainen 
Sergio Gomez esittaa koti 
maansa viimeaikaisen talous
kehityksen synkin savyin (HS 
15. 8.). Painvastoin kuin hanen · 
haastattelunsa antaa ymmartaa, 
ainakaan maatalous ei ole ro
mahtanut sitten 1992 paatty
neen sisallissodan. 

Ajanjaksolla 1993-2002 Mo
sambikin viljan tuotanto kas
voi 594 prosentilla. Tarkeim
malla ruokaviljalla, maissilla, 
nousua oli 771 ja riisilla 412 
prosenttia. Vastaavaa tuotan
non nousua muille kehitys
maille saa FAO:n tietokannasta 
hakemalla hakea. 

Gomezin viela 1980-luvulla 
kukoistavaksi ylistama Mo
sambikin cashewpahkina ei ole 
havinnyt. 80-luvulla sen keski
tuotanto oli 39 600 tonnia 
vuodessa, 90-luvulla 44 400 
tonnia. Nousua on 12 prosent
tia. 

Siina Gomez on oikeassa, et
ta jos maailman kauppajarjesto 
WTO vapauttaa viljan vienti
kaupan, Mosambikin koyha 
pienviljelija ei pysty kilpaile
maan kansainvalisten jattien 
kanssa. 

Mosambik voisi vieda viljaa 
esimerkiksi kaoottisen maata
louden naapuriinsa, Zimbab
ween. Afrikan sisainen vienti 
on toivotonta, silla maatalous
tuettu lansivilja vie· markki
noilla aina voiton. 

Lansimaiden on autettava 
Mosambikin . maataloutta ja 
maan pienviljelijoita tavalla tai 
toisella . niin, etta ne sopeutu
vat WTO:n tuleviin vapaakau
pan kaavailuihin. 

Gomezin ratkaisu on sallia 
Afrikan koyhimmille maille 
riittavan korkea tullimuuri, 

mika tulppaa lansiviljan tuon
nin. Tullimuurin takaa Mosam
bik voisi myyda Zimbabwelle 
omaa kalliimpaa viljaansa, kun 
kukaan ei tarjoaisi sille halpaa 
lansiviljaa. Ratkaisu kaatuu 
omaan mahdottomuuteensa. 

Toinen usein mainittu ehdo
tus koyhan afrikkalaisviljelijan 
auttamiseksi on "kaikkien kau
pan esteiden ehdoton purka
minen". Sen myota Euroopan 
unionin, Yhdysvaltain ja Kana
dan viljelijat joutuisivat luopu
maan maataloustuistaan. Ta
ma.kin on haavekuva. 

Kaupan esteiden purkamista 
vaativien on hyva seurata vaik
kapa Ranskan viljelijoita. He 
alahtavat aanekkaasti heti, kun 
EU yrittaa kajota kotimaatalou
den yhteisiin etuihin. Maata
loustuki on ja pysyy hamaan 
tulev'aisuuteen seka Euroopas
sa etta Pohjois-Amerikassa. 

Kolmas tie auttaa Mosambi
kin maataloutta on lansimai
den kehitysapu. Miksei sita_ 
makseta sektorikohtaisena 
maataloustukena Afrikan kehi
tysmaille, suoraan koyhille vil
jelijoille EU:n tukimallin mu
kaan? 

Kehitysapua tarvitaan siksi, 
etta Mosambikin tapaiset maat 
eivat pysty viela vuosiin mak
samaan viljelijoilleen maata- . 
loustukia omasta budjetistaan . 
Maataloustuki maksetaan aina 
yksityiselle perheviljelmalle. 

Kaikinpuolinen yksityista
minen on Gomezin mukaan 
Mosanibikissa hyvassa vauh :. 
dissa. Siksi Mosambik olisi rik
kaille kehitysavun antajille oi-
vallinen maa kokeilla maata~ 
loustukea kaytannossa. , 
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