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Maataloustukea tarvitaan 
my6s kehitysmaissa 
Maailmanpankin paajohtaja 
James Wolfensohn ripitti syyskuus
sa lansimaita epasuhdasta, mika on 
niiden antaman kehitysavunja omil
le viljelijoilleen maksaman maata
loustuen valilla. Kun kehitysapuun 
kaytetaa n yhteensa 56 miljardiadol
laria, kansalliset maataloustuet ovat 
liihes kuusinkertaiset, 300 miljardia 
dollaria vuodessa. 

Sama asia, eri sanoin, oli esi lla 
Maailman Kauppajiirjestossa 
(WTO) Meksikossa. Kansalaisjar 
jestojen ja kehitysmaiden yhteisrin
tama painosti Yhdysva ltoja ja Eu
roopan unionia luopumaan maata 
loustu istaan tai ainakin leikkaa 
maan niita merkittiivasti. 

Lokakuussa Euroopan unionin 
maata louskomissaari Fischler taas 
halusi riisua Etelii-Suomen maata 
loustuista niin sanotun 141-osan. 
Suomi pani viikevasti vastaan . 

Fischlerin vaatimukset Suomelle, 
Wolfensohnin ripitys lansimaille ja 
kehitysmaiden painostus Maailman 
kauppajiirjestolle nayttivat osuneen 
sattumalta juuri tahan syksyyn. 
Taustalla on kuitenkin isompi muu
tospaine . 

Globalisaatiota vastustavat lansi
maisetkansalaisjarjestot ovatjo muu
taman vuoden kyseenalaistaneet 
maataloustuet. Tukien viiitetaan vaa-

ristiivan kansainvalista maatalous
kauppaa ja es ta van koyhia maita ke
hittiimiista omaa maatalouttaan. 

Kehitysmaat eivat pysty kilpai
lemaan maataloustuetun lansiruoan 
kanssa. Hyva esimerkki on kaak:
koisen Afrikan Mosambik. Se on 
saanut maataloutensa tolalleen sen 
jalkeen, kun maan sisallissota paat
tyi 1992. Ajanjaksolla 1993-2002 
Mosambikin viljan tuotanto kasvoi 
594 prosentilla. Tarkeimmalla ruo
kaviljalla, maissilla nousua oli 771 
ja riisillii 412 prosenttia. 

Sisallissodasta toipunut Mosam
bik voisi jo vieda viljaa esimerkik
si naapuriinsa Zimbabween, jonka 
maatalous on vaikeuksissa presi
dentti Mugaben ajaman viljely
maan uusjaon vuoksi. Afrikan si
sainen vienti on kuitenkin toivoton
ta, silla lansivilja vie markkinoilla 
aina voiton. 

Myos Mosambikin naapurissa 
Sambiassa voisi luonnonolojen puo
lesta tuottaa vehnaa aina vientiin as
ti. Elokuussa 2003 sambialaisen veh
nan tuotantokustannus oli 300 dolla
ria tonnilta. Kanadan vehnaa sai 
Sambiassa ostaa 150 dollarilla. 
· Kehitysmaan viljelija paasisi pa
rempaan myyntiasemaan, jos liinsi
maat vahentaisivat maataloustuki -

aan. Jotta sen vaikutus tuntuisi, eli 
lansiviljan hinta nousisi kaikkialla, 
myos Afrikan kaupassa, vahennyk
sen tulisi olla yleinen ja yhtalainen 
seka Euroopan unionissa ettii Poh
j ois-Amerikassa. 

Tama on haavekuva. Rajuja tuki
leikkauksia esittavien ja kaupan es
teiden purkamista vaativien on hyva 
seurata vaikkapa maatalousmahti 
Ranskan viljelijoitii. He aliihtavat aa
nekkaasti heti, kun EU yrittaa kajota 
kotimaatalouden yhteisiin etuihin. 

Myos suoma laiset olivat yksituu
maisesti 141-tukien riisumista vas
taan. Jokainen maa suojelee omaa 
ruoan tuotantoaan. On todenniikoi
sempaa, etta maataloustuki sailyy 
niin Euroopan unionissa kuin Poh
jois-Amerikassa hamaan tulevai
suuteen, kuin etta tukea ruvetaan rii
sumaan missaan maassa. 

Lansimaihin kehittynyt maata
loustuki on itse asiassa ainutlaatui
sen tehokas menetelma tasapainot
taa maatalous ja pitaa samalla ruoka 
niin halpana, etta siihen on koyhim
malliikin kansalaisella vara. Niiin ei 
ole kehitysmaissa. Esimerkiksi Tan
saniassa asuva liinsimaalainen hiim
miistelee paivittain tavallisen arki
ruoan kalleutta, ja sita kuinka suuren 
osan tuloistaan maata viljelematto-
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mat tansanialaiset joutuvat perheen
sa ruokaan kayttiimaan. 
Sen sijaan etta maatalous riisutaan 
tuista, maataloustuesta tulisi ottaa 
oppia kehitysapuun . Maataloustu
kea tulisi antaa myos kehitysmaiden 
viljelijoille. Se olisi samalla ase koy
hyytta vastaan, silla esimerkiksi Af
rikan maiden koyhista yli 90 pro
senttia on juuri pienviljelijoita. 

Mista loytyvat varat kehitysmai
den maataloustukeen? Kohdenta 
malla nykyinen ja vuosi vuodelta 
kasvavakehitysapu uudelleen, teke
malla kehitysavussa maatalousre
montti. 

Mikseivat liinsimaat voisi antaa 
kehitysapuaan ·maataloustukena . 
esimerkiksi EU:n tukimallin mu
kaan? Kehitysapua tarvitaan siksi, 
ettaMosambik, Tan_sania, Sambiaja 
muut koyhat maat eivat pysty vielii 
vuosiin maksamaan viljelijoilleen 
tukia omasta budjetistaan. 

Lansimaiden onjoka tapauksessa 
nostettava kehitysapuaan kohti 0,7 
prosentin paalua. Sen voisi tehda tu
kemalla kehitysmaiden pienviljeli
joita niin, ettii maiden maatalous ke
hittyy tasavertaiseksi kumppaniksi 
tulevaisuuden maailmankauppaan. 
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