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Politikk.

Cox’s Bazaar
Hvis du kunne forandre på en ting i 
samfunnet ditt, hva ville det være?

AV KRISTIN SKARE ORGERET (TEKST OG
FOTO), COX’S BAZAAR, BANGLADESH

Fem på gata i

S. M. Kamal Uddin, 
generalsekretær ved 
Baitush Sharaf Hospital
– Hovedprioriteten må være 
å bekjempe fattigdommen og 
løfte så mange som mulig ut 
av den. Vi ligger etter når det 
gjelder helse og utdanning i 
forhold til våre naboland.

M.D. Zasim Uddin, 
rikshawsykler
– Jeg ønsker meg en annen 
jobb. Det burde finnes et 
lånesystem der man kunne fått 
overkommelige oppstartslån. 
Da ville jeg startet en liten 
butikk.

Nayeema Nushrat 
Shemi, student
– Jeg mener at det er den poli-
tiske ustabile situasjonen som 
først og fremst bør forandres. 
Ellers er jeg fornøyd, situasjo-
nen på universitetet der jeg går, 
er absolutt god.

Sherifa Yesmin, servitør 
– Da ville jeg fjernet fattigdoms-
problemet. Fattigdom rammer 
spesielt kvinner sterkt. Med-
giftsystemet fører for eksempel 
til mye lidelse for kvinnen 
dersom familien hennes ikke 
kan betale.

Yunus Ghondury, 
direktør og rekeoppdretter
– Jeg ville introdusert politisk 
forståelse som et obligatorisk 
fag for alle barn fra tredje 
klasse. Politisk bevissthet er 
et samfunns viktigste ressurs 
og grunnlag for all utvikling. 
Hadde jeg ikke gått inn i politik-
ken, ville jeg trolig vært svært 
voldelig.

AV KAARE M. BILDEN, KAARE@NYTID.NO

Politikk. En stor, rød kopp løftes høyt opp 
i lufta. 

– Fyll den opp! sier Josette Sheeran.
Hele salen klapper. 
Det er mandag 25. mai, vi befinner oss 

i et fullsatt auditorium hos Norsk Utenriks-
politisk Institutt (Nupi). Den røde matkop-
pen er et symbol for World Food Program 
(WFP), verdens største humanitære orga-
nisasjon. 

Kvinnen som løfter koppen, og oppfor-
drer oss til å fylle den med mat, er Josette 
Sheeran, lederen for WFP. Før topp-jobben 
i WFP var hun statssekretær for handel og 
landbruk i Bush-administrasjonen. 

Sender mat
«Spis opp maten din, tenk på de fattige 
barna i Afrika,» fikk mange av oss høre ved 
middagsbordet som barn. Og videre: «Hvis 
du ikke spiser opp, må vi sende maten din 
nedover». 

Det er ikke akkurat sånn WFP samler 
inn mat, men nesten. Omtrent halvparten 
av donasjonene WFP får, er 
nettopp overskuddsproduk-
sjon av landbruksvarer fra 
rike land. Omregnet til dol-
larverdi var 40 prosent av alle 
donasjonene WFP fikk inn i 
2008 fysiske matvarer, resten 
var penger. 

Matvarene kommer i all 
hovedsak fra Europa og 
USA. Norge er en av WFPs 
største donorer, men gir kun 
penger. I 2008 donerte Norge 
53 millioner dollar til WFP, 
så langt i 2009 har Norge 

gitt 21 millioner dollar.  Norge har altså gitt 
nærmere en halv milliard kroner i fjor og så 
langt i år.

– WFP bør ikke ta imot matvarer fra rike 
land, de bør heller kjøpe maten lokalt, en-
ten i en annen region i samme land, eller i et 
naboland, sier Esther Bett til Ny Tid. Hun 
er leder for bondeorganisasjonen Farmers 
Union i Eldonef i Kenya. 

– WFP har flere ganger vært inne i Øst-
Afrika, det merker vi ved at etterspørselen 
synker. Vi har mistet markedet vårt til WFP. 
De kaller det matvarehjelp, men i virkelig-
heten er det forkledd landbruksdumping, 
sier hun. 

– Men er ikke hovedproblemet at u-land produ-
serer for lite mat?

– Nei, slett ikke, vi kan produsere langt 
mer dersom de globale reglene blir endret. 
I dag ligger halvparten av den dyrkbare jorda 
i Kenya brakk fordi det ikke lønner seg 
å dyrke den, svarer Bett.

Josette Sheeran svarer at denne kritikken 
ikke er ny, og at WFP nå har endret praksis slik 
at dette ikke lenger er et vesentlig problem. 

– Halvparten av maten vi deler ut, har 
WFP kjøpt selv, og 78 pro-
sent av den maten kjøper vi 
i u-land. For eksempel har vi 
nå et prosjekt der vi garante-
rer kvinner i Senegal at vi skal 
kjøpe salt fra dem. Dersom vi 
kan garantere for inntektene til 
bøndene i et område tre år på 
rad, vil området etter det ikke 
lenger trenge matvarehjelp. 
Samtidig er WFP helt og fullt 
basert på frivillig støtte, derfor 
kan det være vanskelig for oss 
å si hvor mye vi kan garantere å 
kjøpe framover, uttaler hun.

Rød kopp, rød klut
Norge bidrar med millioner til et matprogram som 
ødelegger for fattige bønder. Det mener matforsker og 
kenyansk bondeleder. 

WFP
 25. mai gjestet WFP-

sjefen Josette Sheeran 
Norge. Hun kommer fra 
jobben som statssekre-
tærer i Bush-administra-
sjonen.

 WFP står for World 
Food Program, på norsk 
Verdens Matvareprogram.

 Verdens største huma-
nitære organisasjon, og 
en del av FN-familien. 


