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DEKLARATION FÖR  
SMÅBRUKARES RÄTTIGHETER

ETT SÄRSKILT SKYDD ÄR NÖDVÄNDIGT

Småbrukare och andra som arbetar på 
landsbygden utgör majoriteten av de män-
niskor i världen som lider av hunger och 
undernäring. Dessa människor har utstått 
politisk och ekonomisk diskriminering i de-
cennier. Mot bakgrund av detta har FN:s råd 
för mänskliga rättigheter (UNHRC) genom-
fört ett flertal studier som visar att behovet 
av ett internationellt skyddsinstrument är 
av yttersta vikt. Till följd av detta upprät-
tades en arbetsgrupp med uppgiften att 
formulera ett utkast till en deklaration om 
rättigheter för småbrukare och andra som 
arbetar på landsbygden. Det första utkastet 
blev färdigt tidigt under 2015 efter två 
förhandlingsrundor. Den aktuella utman-
ingen är att sätta press på stater att aktivt 
engagera sig i processen så att en ambitiös 
deklaration kan antas. Då medlemsstater  
i EU har visat en motvilja mot att anta dekla-
rationen och att upprätta särskilda rät-
tigheter för småbrukare, har vi i Europa ett 
särskilt ansvar.



Vidare är småskaliga lantbrukare i det globala syd 
fortsatt utsatta för orättvis konkurrens. Trots refor-
mer inom internationell handel för att begränsa 
exportsubventioner drar lantbrukare i rika länder 
fortfarande stor nytta av direkta utbetalningar för sin 
produktion. Det resulterande överskottet blir vanligt-
vis sedan exporterat eller ”dumpat” i andra länder. 
Detta är fallet för exempelvis den massiva europe-
iska exporten av överskott av fryst kyckling och mjölk 
som nu översvämmar afrikanska marknader och till-
intetgör småskaliga lokala producenter. Sådana kon-
sekvenser av global handel med jordbruksprodukter 
som drabbar småbrukares rättigheter har betonats i 
ett flertal rapporter från FN:s särskilda rapportör om 
rätten till mat. Global handel med jordbruksproduk-
ter drabbar också i ökande omfattning småskaliga 
europeiska lantbrukare som inte längre kan upprätt-
hålla en rimlig försörjning, vilket kan påvisas med 
den pågående mejerikrisen som inleddes 2009. 

Småskaliga lantbrukare är också de mest sårbara 
för konsekvenserna av klimatförändringar och kan 
tvingas överge sina marker. Många hamnar i urbana 
slumområden eller ger sig ut på riskfyllda resor för 
att bli migranter i rika länder. 

Sammanfattningsvis möter småbrukare, landlösa, 
jordbruksarbetare och andra grupper på landsbyg-
den omfattande politisk diskriminering. Deras rättig-
heter och intressen blir ofta avvisade och offrade för 
den ekonomiska utvecklingens skull. 

BEFINTLIGA JURIDISKA  
VERKTYG ÄR OTILLRÄCKLIGA

Trots förekomsten av ett flertal universella interna-
tionella verktyg för beskyddandet av civila, politiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter fort-
sätter diskrimineringen mot småbrukare och män-
niskor som arbetar på landsbygden. Den världsom-
spännande jakten på mark och andra naturresurser 
tycks enbart förvärra situationen. UNHRC erkänner 
att befintliga instrument för mänskliga rättigheter är 
otillräckliga. De menar att utarbetandet av speciella 
verktyg för internationella rättigheter gällande detta 
är av yttersta vikt för att komma åt den särskilda si-
tuationen för småbrukare och andra som arbetar på 
landsbygden  

VIA CAMPESINA-TEXT SOM  
GRUND FÖR FN-DEKLARATION

Den 27 september 2012 antog så UNHRC officiellt 
en resolution för en mellanstatlig arbetsgrupp med 
mandat för förhandling, genomförande och fram-
läggande av ett utkast av en FN-deklaration om rät-
tigheter för småbrukare och andra som arbetar på 
landsbygden. Arbetet inom denna mellanstatliga 

BAKGRUND: RURALA OMRÅDEN OCH 
KVINNOR DRABBAS VÄRST AV HUNGER

Enligt FN utgör småbrukare och andra som arbetar 
på landsbygden två tredjedelar av de människor i 
världen som är drabbade av extrem fattigdom och 80 
procent av de som lider av hunger. 

Dessa människor är direkt beroende av jordbruk och 
naturresurser för sin överlevnad. De är småbrukare, 
jordbruksarbetare, landlösa, fiskare, nomadiserande 
boskapsskötare och skogssamhällen. Bland dessa 
är kvinnor och barn värst drabbade av diskrimine-
ring. Kvinnor och flickor utgör också 60 procent av de 
människor som lider av kronisk hunger världen över. 

Med avstamp i detta utsåg UNHRC en expertkom-
mitté (rådgivande kommitté) för att vidare analysera 
diskriminering i rätten till mat-kontext. Kommittén 
formulerade utkastet till en rapport med avsikten att 
stärka rättigheterna för småbrukare och andra som 
arbetar på landsbygden. 

Rapporten kunde identifiera följande källor till dis-
kriminering som drabbar småbrukare: 

1. Expropriering av mark, tvångsvräkningar och 
tvångsförflyttningar (landgrabbing). 
2. Könsdiskriminering. 
3. Avsaknad av agrara reformer och riktlinjer för 
landsbygdsutveckling, inklusive brist på bevattnings-
system och fröer. 
4. Avsaknad av minimilöner och socialt skydd. 
5. Förtryck och kriminalisering av rörelser som ar-
betar för att skydda rättigheterna för människor som 
arbetar på landsbygden. 

Globaliseringens roll och liberaliseringen av handeln 
med jordbruksprodukter, som båda främjar storska-
liga lantbruksföretag på bekostnad av småskaliga 
bönder och småbrukare, måste också understrykas. 
Ett litet antal multinationella företag kontrollerar en 
stor del av handeln med jordbruksråvaror samt dik-
terar marknadspriserna. Enbart de största industri-
ella lantbruksföretagen kan överleva i denna mycket 
konkurrensutsatta kontext. Låga priser har i sin tur 
förödande effekter på löner och social trygghet för 
jordbruksarbetare. 

20 % Urbana fattiga

10 % Fiskare, jägare,  
nomadiserande boskapsskötare

20 % Landlösa

50 %  
Små- 
brukare



Artikel 18: Rätten till en säker, ren och hälsosam 
miljö
Artikel 19: Rätten till fröer
Artikel 20: Rätt till biologisk mångfald
Artikel 21: Rätten till vatten och sanitet
Artikel 22: Rätt till social trygghet
Artikel 23: Rätt till hälsa
Artikel 24: Rätt till boende
Artikel 25: Rätt till utbildning och vidareutbildning
Artikel 26: Kulturella rättigheter och traditionell 
kunskap
Artikel 27: Förenta Nationernas och andra 
internationella organisationers ansvar 

I utkastet till deklarationen har särskilt fokus vigts åt 
landsbygdens kvinnors rättigheter. 

DEKLARATIONEN OMTVISTAD  
I RIKA LÄNDER

Dock håller denna lovande arbetsprocess av fram-
tagandet av deklarationen på att undermineras till 
följd av motstånd från rika länder, i synnerhet EU-re-
geringar och USA. Samtliga EU-länder inom UNHRC 
motsatte sig 2012 års resolution som ledde till upp-
rättandet av den mellanstatliga arbetsgruppen. Se-
nare valde de att avstå från (snarare än att motsätta 
sig) omröstningen gällande omfattningen av arbets-
gruppens mandat, vilket ger hopp för fortsatt positiv 
utveckling. I korthet är det hög tid för att sätta ökad 
press på EUs länder för att de konstruktivt ska enga-
gera sig i förhandlingarna. Misslyckas detta kan det 
äventyra hela processen eller leda till ett kraftigt ur-
holkande av den slutgiltiga deklarationen. 

Enligt Oliver De Schutter, tidigare FN:s särskilda rap-
portör för rätten till mat, finns det fyra huvudsakliga 
skäl till att anta ett nytt internationellt instrument 
som täcker rättigheter för småbrukare och andra 
som arbetar på landsbygden. 

1. Internationell lag kräver det. 

2. Det kommer att bidra till kampen mot 
hunger. 

3. Det är ett av de bästa sätten att ga-
rantera att de småskaliga lantbruk som 
människor baserar sitt uppehälle på inte 
ersätts av industriella lantbruk. 

4. Det kommer att öka tillgängligheten till 
produktionsmedel på landsbygden. 

De Schutter underströk också det faktum att anta-
gandet av en deklaration om rättigheter för småbru-

grupp är baserad på en deklaration av La Via Cam-
pesina, världens största småbrukarorganisation, 
som i sin tur baseras på omfattande samråd med 
dess medlemsorganisationer. 

FÖRHANDLINGSPROCESSEN  
MOT EN DEKLARATION

Efter att FN gett arbetsgruppen mandat valdes Bolivi-
as ambassadör i FN, Angelica Navarro, till ordförande 
för förhandlingarna. Arbetsgruppens första möte i juli 
2013 var en stor framgång. Arbetsgruppen fick fort-
satt mandat och träffades för ett andra möte i februari 
2015 för att diskuterade ett första utkast av deklara-
tionen. Samtliga involverade aktörer, stater, bonde-
organisationer, civilsamhälle och internationella ex-
perter deltog i förhandlingarna. Processen fortsatte 
med en tredje förhandlingsrunda i maj 2016 och nu 
kommer en fjärde session äga rum under maj 2017. 

En färdigställd deklaration skulle innebära ett stort 
steg för förverkligandet av rätten till mat och mat-
suveränitet. Men själva utkastet i sig ger ett flertal 
möjligheter att åter ge tyngd till flera redan existe-
rande mänskliga rättigheter och de specifika förut-
sättningar som råder för denna grupp. Utkastet av 
deklarationen innehåller dessutom ett flertal nya 
rättigheter som tidigare inte varit erkända på inter-
nationell nivå. Rättigheter som är essentiella för att 
bönder och andra som arbetar på landsbygden ska 
kunna leva värdiga liv. Dessa inkluderar:

Artikel 1: Definitionen av småbrukare och andra 
som arbetar på landsbygden. 
Artikel 2: Staters skyldigheter
Artikel 3: Rätt till likabehandling och icke-
diskriminering
Artikel 4: Kvinnliga småböndersrättigheter och 
rättigheter för andra kvinnor som arbetar på 
landsbygden
Artikel 5: Rätten till naturresurser, rätten till 
utveckling
Artikel 6: Individers rätt till liv, frihet och säkerhet
Artikel 7: Rörelsefrihet 
Artikel 8: Rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet
Artikel 9: Rätten att organisera sig och 
sammankomstsfrihet
Artikel 10: Rätt att deltagande och representation
Artikel 11: Rätt att få ta del av information i relation 
till produktion, marknadsföring och produktion 
Artikel 12: Rätt till ett effektivt rättsmedel
Artikel 13: Rätt till arbete
Artikel 14: Rätt till en trygg, säker och hälsosam 
arbetsmiljö
Artikel 15: Rätten till mat och matsuveränitet
Artikel 16: Rätt till anständig och tillräcklig inkomst 
och försörjning
Artikel 17: Rätten till mark och andra naturresurser



Svar: Deklarationen skapar inte nya mänskliga rät-
tigheter utan innesluter rättigheter som länge dis-
kuterats inom internationell lag. Redan 1999 kon-
staterade kommittén för ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter att förverkligandet av rätten till 
mat krävde, för vissa grupper, förmågan att livnära 
sig själva direkt från produktiv mark eller andra na-
turresurser. Tillgång till produktiva resurser såsom 
mark, fröer och produktionsmedel var därför redan 
då ansett som en förutsättning för förverkligandet 
av rätten till mat för småbrukare. Vidare var rätten 
till mark uttryckligen innesluten i 2007 års deklara-
tion om urfolkens rättigheter. Därför innesluter de-
klarationen rättigheter som redan trätt fram under 
internationell lagstiftning, och internationell lag är 
inte tänkt att skrivas i sten utan ska utvecklas och 
införliva de nya utmaningar som möter marginalise-
rade grupper. 

Kritik: Deklarationsprocessen initierades av vän-
stervridna stater och kommer att användas för po-
litiska syften. 

Svar: Politiska hänsynstaganden får inte komma i 
vägen för diskussioner relaterade till mänskliga rät-
tigheter. 

Det är ett standardförfarande inom FN att processer 
initieras på förfrågan av stater. Dessutom baseras 
utkastet till deklarationen på ett flertal fristående 
studier som genomförts av experter inom FN. Att 
vägra rätta sig efter UNHRC:s rekommendationer 
skulle EU-medlemsstater, som framhåller respekten 
för mänskliga rättigheter som en av sina grundläg-
gande principer, skicka ett betydande politiskt bud-
skap med allvarliga konsekvenser. 

kare och andra som arbetar på landsbygden skulle 
öka synligheten av andra rättigheter som redan er-
känns inom internationell lag, samt främja nya rät-
tigheter. Såsom rätten till mark, rätten till fröer, och 
rätten till kompensation för förluster som orsakats 
av subventioner till lantbrukare i andra länder. 

SVAR PÅ KRITIK AV DEKLARATIONEN

Kritik: En specifik deklaration för småbrukare skulle 
gå emot principen om universella mänskliga rät-
tigheter. Vidare existerar redan rättsliga verktyg 
för mänskliga rättigheter och direktiv om rätten till 
mat samt kontroll över mark. Därför behövs inte nya 
verktyg. 

Svar: Specifikt skydd för diskriminerade grupper är 
nödvändigt och står inte i motsättning till principen 
om universella mänskliga rättigheter. 

Utkastet till deklarationen syftar till att understödja 
tolkningen av implementeringen av de mänskliga 
rättigheter med betoning på levnadsförhållanden för 
småbrukare och andra människor som arbetar på 
landsbygden. Studier från UNHRC har visat att be-
fintliga juridiska instrument är otillräckliga för att 
skydda de specifika rättigheterna hos dessa grupper. 
Tidigare har dylika specifika skyddsinstrument an-
setts nödvändiga och antagits för andra marginalise-
rade grupper, såsom kvinnor och urfolk. 

Kritik: Utkastet till deklarationen formulerar nya 
rättigheter som inte är erkända under internationell 
lagstiftning, såsom rätten till mark, rätten till natur-
resurser, rätten till fröer och rätten till produktions-
medel. 
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