Rune Skarstein: ·

Den Grønne Revolusjon - En kapitalistisk løsning på ernæringskrisa?

BAKGRUNN

Opprinnelsen til "den grønne revo lusjon" var i 1943, da Rockef eller Foundation, avlet av amerikansk ·stork_a pital ~ sendte
en liten gruppe jordbrukseksperter til Mexico for å studere
lokale kornsorter. Med årene· Økte det lille forsknin gsteamet
til en stor organisasj.on med hovedsete i Me xico: The International Center for the Improvement of Corn and Wheat (CIMHYT).
I 50-årene begynte b~de Ford Foundation og Rockefeller Foundation å engasjere seg i jordbruksforskning i India. I 1960
satte Ford Foundation i gang det såkalte Intensive Agricultural Districts Program (IADP). Dette prosjektet ble en banebryter bak "den grønne revolusjon" i India senere i 60-årene.
I 1962 startet Rockefeller Foun9ation et nytt forsknin gsprosjekt for studium av hirse i India. Samme året slo de to in~
stitusjonene seg sammen og dannet The International Rice Research Institute (IRRI) på Filippinene for å utvikle nye og
bedre varianter av Asias viktigste matkorn. Senere har Ford
og Rockefeller Foundations i samarbeid med USA's Agency for
International Development (AID=USA' s organisasjon for "utvik lingshjelp") og Verdensbanken startet en rekke andre tilsvarende forskningsprosjekter: International Centre for Tropical
Agriculture (CIAT) i Colombia; International Potato Centre
(CIP) i Peru; International Crops Research Institute for the
Semi-Arid Tropies (ICRISAT) i India; o g : International Institute of Tropical Agriculture (IITA) i Nigeria.
Alle disse organisasjonene er fullstendig i hendene på USA
og amerikanske, privatkapitalistiske forskningsfond. De driver både forskning og opplæring av jordbrukseksperter i u-landene . I 1973 fikk de over 24 millioner dollars - eller vel
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145 mill. kr. - fra forskjellige utenforstående kilder. 1
Ved første øyekast ser "den grønne revolusjon" ut til å være
en rent teknologisk f o rete el se : Det dreide seg om ~tvikling
og introduksjon av nye plantearter - først hvete i Mexico,
senere hvete og ris i Asia - som gir langt større avkastninger pr. arealenhet enn de tradisjonelle artene. Derav betegnelsen "høyt-vtende varianter" - "high-yielding varieties"
(HYV) .. Felles for disse artene er at de ·e r "dverger" med
korte, tykke stengler som kan bære større avlinger. Dessuten
gir de positiv respons på kunstgjødsel ved langt høyere gjødselmengder enn de tradisjonelle variantene, de er mindre sensitive overfor dagslengden (lavere lyssensitivitet), og de
har en betraktelig kortere modningstid. 2 En avgjørende forutsetning for at disse fordelene skal gjøre seg gjeldende, er
at de nye variantene får riktig vanning til riktig tid. Direkte ulemper med de nye a rtene er at de er mindre motstandsdyktige mot en rekke sykdommer og parasitter. Og:"". fordi
et stort antall lokale varianter erstattes med en eneste ny,
kunne konsekvensene av en ny sykdom bli katastrofale." 2 a. I
det hele tatt: Hvis de nye variantene med sikkerhet skal gi
Økte avkastninger, trengs det en " teknologisk pakke" i form
av riktige mengder av kunstgjødsel, vann, ugrasdrepere (herbicider) og plantevernmidler (pesticider) til riktige tidspunkter i vekstsyklusen. 3
1

Det er åpenbart at de nye avlingsvariantene er blitt langt
raskere utbredt enn den "teknologiske pakken" som var ment å
skulle følge dem. I Mexico er i dag nesten 100% av det totale
hvetemelet sådd tned "høytytende varianter", HYV. 3a Jfr. for
øvrig tabell 1.

Tabell }. Utbredelsen av "høytytende varianter" (HYV) av
hvete og ris som %- andel av de totale arealene
av disse avlingene i de kapitalistiske u-landene

i l96.9/?0. 4
Land

Hvete

Ris

India
Vest-Pakistan
Tyrkia
Filippinene

36 .• 8%

45.6
7.3

11.6%
6.4x
42.7

Samtlige kapital8.3%
istiske u-land
16.9%
x Både Vest- og Øst-Pakistan (senere Bangladesh)
Resultatene som ble oppnådd med de nye variantene i slutten
av 60-årene, fikk mange "u-landseksperter" og agronomer til
å lovpris 2 "den grønne revolusjon" som den endelige løsning-
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en på u-landenes e:r:næripgskrise .For noen få år ble den herskende malthusianske forestillingen om en "naturlig" tendens
til raskere befolkningsvekst enn vekst i matvareproduksjonen
i u-landene, fqrtrengt en smule. I stedet kom en grenseløs
teknologisk utviklingso~timisme; det ble snakket om "mirakelr.is" og "mirakelhvete". Gjennom introduksjon av disse. "miraklene" skulle "den grønne revolusjonen" gjøre en r ød revolusjon i u-landene både overflødig og umulig.
Men i 1972/73 slo pendelen tilbake. En rekke u-land ble rammet av omfattende hungersnød . F.N. skapte publisitet om tilstandene gjennom konferansen i Roma i november 1974. Allerede
i 1973 hadde imidlertid FAO's generaldirektør fastslått:
" Verdens ernæringssituasjon i 1973 er vanskeligere enn
noen gang siden årene som umiddelbart fulgte ødeleggelsene under den andre verdenskrigen. Ifølge FAO's beregninger gikk verdens jordbruks- og næringsmiddelproduksjon
i 1972 tilbake med 1%. .. Ved en befolkningsøkning på 2%
ble jordbruks- og næringsmiddelproduksåonen pr. capita
redusert med 3% i forhold til 1971." 4
U-landenes ernæringssituasjon var med andre ord blitt alvorlig forverret lenge før den famøse "oljekrisa". Denne "krisa"
kan derfor ikke sies å være f orklaringen på den økte massehungersnøden, selv om den forbigående bidro til å forverre
situasjonen. Tallene som FAO presenterte i Roma, tyder dessuten ikke pa at eventuelle frukter av "den grønne revolusjonen" kunne ha nådd de· sultende befolkningsmassene på landsbygda og i byslummene i u-landene. Jfr. tabell la.

Tabell la. FA.0 's beregninger av an tall mennesker i de kapitalistiske u-landene med "ut& l stre kke li g protein/
energi-til[Ørsel " i 1970. 4
Område

Befolkning
millioner

Asia
Latin-Amerika
Afrika

1190 mill.
280
270

28%
13
25

331 mill.
36
67

Total

1740 mill.

25%

434 mill.

%-andel av befolkningen med utilstrekkelig diett

Antall mennesker med utilstrekkelig
diett. Hill.

Og antallet mennesker i u-landene med "utilstrekkelig diett"
har ifølge FAO Økt til nærmere 500 mill. i 1974. 5 Denne utviklingen har fått mange utviklingsteknokrater til å glennne
"den grønne revolusjon" og falle tilbake til sin gamle, kyniske mal thusianisme. sa Mens de nå snakker i vei om "befolk-
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ningseksplosjon" og befolkningskontroll, men tier om nødvendige og radikale forandringer av samfunnsstrukturene i
u-landene, dør millioner av barn av sult hvert år, mens
atter andre millioner vokser opp med varige hjerneskader
of fysiske men grunnet under- og feilernæring.6
denne .situasjonen kan det være verdt å se nærmere på "den
grønne revolusjon" og dens meritter. Men la oss først skissere den historiske bakgrunnen for den voksende massehungersnøden i u-landene.

I

IMPERIALISME OG SULT

Hungerkatastrofer er selvsagt ikke noe nytt fenomen i de nødlidende u-landene. Nesten alle samfunnsformasjoner som har
reprodusert seg på det rene eksistensnivået, er med jevne
mellomrom blitt rammet av slike katastrofer, grunnet i klimatiske forandringer, plante- og dyresykdommer osv. 7 Men den
permanente under- og feilernæringen hos nærmere 30% av befolkningen og det permanente og Økende matvareunderskuddet vi
er vitne til i u-landene {dag, er av relativt ny dato. Den
historiske o~prinnelsen til disse tilstandene var koloniseringen av u-landene.
Gjennom koloniseringen ble de tradisjonelle produksjonsmåtene
og -sammenhengene i disse områdene dels <leformert og dels oppløst. Koloniadministrasjonene påla bøndene svære pengeskatter
slik at de ble tvunget til å produsere handelsavlinger som ble
eksportert til moderlandet. Eller bøndene ble rett og slett
jaget fra jorda med militær vold og arealene utlagt til plantasjer . 8 Slik ble de beste are alene i koloniene utlagt til
produksjon av eksportavlinger som slett ikke var næringsrike
matvarer: bananer, kakao, kaffe, kautsjuk, bomull, jute, oljefrø, sukkerrør, te osv. Da er det heller ikke underlig at pro ·duksjonen av eksportavlinger i koloniområdene, innbefattet
Latin-Amerika, har Økt sterkt helt siden 1880-årene. Jfr. tabell 2.

Tahell 2 . Årlige vekstrater for u- landenes produksjon av
eksportavlinger siden 1880 .9
Tidsintervall

"lo økning pr. år

1880-1900
1900-1910
1910-1936
1936-1970

2.6%
4.2
3.6
2.7

Paul Bairoch har påvist at arbeidsproduktiviteten i subsistensjordbruket (=
selvbærende jordbruk, basert på
bønder som eier sin egen jord, og ikke leier fremmed ar150

beidskraft) er betraktelig høyere i områder der det er lite
plantasjedrift enn i områder der plantasjene tar en relativt
stor andel av det dyrkede arealet. Han skriver: ''Denne forskjellen forklares ved det f!lktum· at plantasjene (eller eksportavlingene) har monopolisert den beste jorda."10 Derfor
har denne monopoliseringen medført en redusert vekst i pro'duksjonen av matvarer i u-landene. Omtrent 10% av det dyrkede
arealet i verden, dvs. ca. 140 millioner hektar, brukes i dag
·til avlinger som hverken er matvarer eller dyrefor: bomull,
tobakk, kautsjuk, kaffe, te, jute osv.11 Størstedelen av disse ikke-matvarearealene ligger i de kapitalistiske u-landene.
Eksportavlingene okkuperer derfor sannsynligvis mer enn 20%
av det totale dyrkede arealet i de kapitalistiske u-landene.1 2
Plantasjedriften i u-landene har ikke bare medført en reduksjon av arbeidsproduktiviteten gjennom monopolisering av den
beste jorda.Tvangen til produksjon av handelsavlinger eller
okkupasjonen av jorda for plantasjedrift innebar dessuten
at en rekke tradisjonelle, næringsrike matvarer ble tatt ut
av dyrking og del vis fullstendig glemt. Også dette fo.rholdet
har selvsagt virket negativt på arbeidsproduktiviteten i matvareproduksjonen. Jfr. forøvrig tabell 3 .

.la.hell 3. Arbeidsproduktiviteten i jordbruket (matvarer og
dyrefor) uttrykt i millioner netto direkte kcal
p;;. .mannlig yrkesaktiv · pr. år. 13
År

1909/13
1922/26
1934/38
1946/50
1953/57
1960/64
1968/72

Afrika

6.9
8.7
7.1
7.3
5.2
4.7
4.6

Latin-Amerika

11.9
13.3
12.6
11.9
13.1
12.9
14.2

Asia(eks.Kina) . M.-Østen Toi:.

5.1
5.0
4.1
3.7
4.3
4.4
4.2

6.0
6.1
8.3
8.4
8.8

5.9
5.9
5.3
5.0
5.7
5.6
5.5

Arbeidsproduktiviteten i jordbruket (matvarer og dyrefor) for
u-landene som helhet sank med ca. 7% mellom 1910 og 1972 (jfr.
tabell 3). I de kapitalistiske metropolene er den derimot
blitt mer enn femdoblet i det samme tidsrommet. 14 Etter 1945
ble faktisk arbeidsproduktiviteten i jordbruket i metropolene
Økt langt raskere enn i industrien. Dette representerer et
fullstendig brudd med en. iangvarig historisk trend, 15 et
brudd som med en viss rett kunne kalles en "grønn revolusjon"
i metropolene~ Derimot er arbeidsprodukt{viteten i jordbruket
i de kapitalistiske u-landene i dag så lav at den ligger langt
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tilbake for metropolene før og under den industrielle revolusjon, jfr. tabell 4. Dette skulle tyde på at det ikke i
første rekke er intrikate teknologiske nyvinninger.§om i dag
er nødvendige for å øke jordbruksproduksjonen i u-landene.

Tabell 4. Sammenligninger av nivåer av jordbruksproduktivitet.
Millioner netto direkte keal pr. mannlig yx>kesaktiv
pX'. år.16
Land
Metropolene i dag:
USA
Frankrike
Metropolene før og under
den industrielle revolusjon:
Storbritannia
Frankrike
Sverige
Belgia
Tyskland

Tidspunkt

Produktivitet

1968/72
1968/72

330.0
100.0

1810
1810
1810
1840
1840

14.0
7.0
6.5
10 .o

7.5

De kapitalistiske
u-landene i dag:
Afrika
Latin-Amerika ·
ekskl.Argentina
Asia
Midt-Østen

1968/72

4.6

1968/72
1968/72
1968/72

10.4

Samtlige kapitalistiske
u-land:

1968/n. .

4.2
8.8

5.5

Paul Bairoch har beregnet at ved et kalori-inntak på 2100 kcal
pr. capita pr. dag, må arbeidsproduktiviteten i jordbruket i
u-landene være gjennomsnittlig 4.9 (mill.netto direkte kcal
pr. mannlig yrkesaktiv pr. år) for at disse .landene skal være
potensielt fri fra risiko for hungersnød. 11 l 7 Ved denne beregningen har Bairoch forutsatt en helt lik fordeling av matvare~
konsumet i u-landene, både mellom de sosiale klassene og de
forskjellige .religionene. Likevel ser .vi av tabell 3 og 4 at
jordbruksproduktiviteten både i Afrika og Asia ligger under
denne terskelen i dag. Ved århundreskiftet lå derimot jordbruksproduktiviteten både i Afrika og Asia over terskelen.
Helt fram til slutten av 30-årene var u-landene store nettoeksportører av matvarer, i første rekke matkorn (innbefattet
ris). Men etter den siste verdenskrigen er de blitt nettoimportører. De kapitalistiske u-landene hadde en netto matvareimport på 4000 millioner dollars i 1955, 6000 millioner
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dollars i 1962 og 8000 millioner dollars i 1970.
U-landenes
nettoimport av matvarer i 1970 var dermed mer enn 5 ganger
større enn eksporten deres av industrivarer det året.18 Jfr.
forøvrig tabell 5.19
,
.

.

Tabell 5. Handelen med ma.tkorn(innbefattet ris) i den
kapitalistiske verden. Millioner tonn.
Pluss =netto eksport. Minus= netto import.20
Region
Nord-Amerika
Vest-Europa
:Australia og New Zealand
Samtlige kapitalistiske
industrilånd inkl. Austr/
New Z.
Latin-Amerika
Afrika
Asia
Samtlige kapitalistiske
u-land

1934-38 1948-25 1960
+ L.3

1966

1973

+ 59

+ 88

+ 5
- 24
+ 3

- 22
+ 3

- 16

+

4

+ 20

+ 40

+ 74

9
1
2

+

1
0

0

+

6

2
- 17

5
7
- 34

4
4
- 39

5

- 19

- 36

- 47

+
+
+

+ 12

+ 39
- 25
+

6

- 27
+

8

- 21
7

+

Kolonimaktenes inntrengnin~ i de nåværende u-landene innebar
en defofflle!!ing og opp!Øs'ning av de tradisjone Zle reproduksjonssammerihengenø .i disse omd.dene. Det ble utviklet · en "moderne" sE!ktor av gruv~r og plantasjer, delvis supplert av
overgang til mer eller 1llindre tvungen dyrking av eksportavlinger i den"tradisjonelle" sektoren. Utviklingen av den "moderne" sektoren var og er bestemt av kapitalens reproduksjonsbehov i metropolene. Denne sektoren utgjør metropolkapitalenes
fangarmer til de rike råstoffkildene i u-landene. Produktene

fra denne sektoren inngå!' utelukkende i kapitalens reproduksjonsprosess i metropolene; de fungerer med andre ord som
brennstoff for kapitalakkumulasjonen i metropolene.
Utviklingen .av den "moderne" sektoren i form av økonomiske

enklaver i koloniene innebar også at de tradisjonelle forbindelsene mellom byene og landsbygda· i disse områdene ble oppløst:
Byene ble onifunksjonert 'til utskipningssentre for mineralske
råstoffer og eksportavlinger tiJ. "moderlandet". Delvis forfalt gamle byer - og det vil si: gamle handelssentre - mens
det vokste fram nye byer so~ var bedre egnet som eksporthavn-er. Samtidig ble byene importsentre både for jordbruksprodukter og industrivarer fra metropolene. Utbyggingen av infrastrukturen for utskiping av rostoffer fra koloniene, innebar samtidig en reduksjon av transportkostnadene for impot-

erte jordbruksprodukter fra områder med en allerede høyere
. aroeidsproduktivitet. 21 På denne måten "mistet" bøndene i
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koloniområdene størstedelen av matvaremarkedet i byene; de
gamle korrununikasj onsl inj ene mellom byene og landsbygda falt
sammen, samtidig med at byene fikk en helt ny funksjon og
karakter som eksportsentre og koloniale administrasjonssentre, eventuelt admi~istrasjonssentre for en innen l ands k

hePskende klasse med sin matePielle basis i ekspoPt s ektoPen? 2
Kapitalismens i nntPengning i koloniene hadde dermed en helt
annen effekt på jordbruket der enn den kapitali stis ke pPoduksj_onsmåten s utvikling hadde hatt på jordbruket i metropolene ..
I metropolene utviklet den produktive kapitalen seg gjennom
en samti dig framvekst av sektor I (produksjonsmidler) og
sektor Il (massekonsumvarer til lønnsarbeiderne). Og enda
viktigere: Både før og under den industrielle revolusjon
skjedde det en rask økning av arbeidsproduktiviteten i jordbruket gjennom innføring av nye vekster, nye dyrkningsmetoder og nye redskaper (jernplog, jernharv, hest som trekkdyr)
osv. 2 3 Gjennom denne prosessen ble en del av arbeidskraften
utstøtt fra j a rdbruket og gjort tilgjengelig for den ekspanderende industrikapitalen. Dessuten ble jordbruket i stand
til å forsyne den framvoksende industriarbeiderklassen med
matvarer. De Økte pengeinntektene til jardbruket medførte på
sin side en sterk økning i jordbrukets etterspørsel etter industrivarer, særlig fra sektor I. Under den tidlige fasen av
industrialiseringen i Vest-Europa ser dette ut til å ha vært
helt avgjørende: Jordbrukets sterkt økende etterspørsel etter
jern- og stålredskaper (jernploger, jernharver, hestesko osv.)
frerrunet utviklingen av en moderne jern- og stålindustri.
Mange teoretikere mener at denne økte etterspørselen fra jordbruket var en ufravikelig betingelse for den industrielle revolusjon i Vest-Europa. Om utviklingen i England skriver Paul
Bairoch:
" ... jordbruksrevolusjonen ga farmerne de økonomiske
midlene til å anska ffe alle disse nye redskapene jernploger, harver osv. - gjennom de Økte avkastningene er sikret ved forandring av dyrkningsmetodene.
Jordbrukets relative etterspørsel etter jern på denne
tid (rundt 1760. R.S.) var svært høy. Når en ser bort
fra farmernes private forbruk, kan den estimeres til
mellom 30 og 50% av den samlede etterspørselen etter
jern . En kan derfor lett se at den stadig økende
etterspørselen fra jordbruket skapte et sterkt press
på jernindustrien." 2 4
Den industrielle revolusjon som innebar den endelige konsolideringen av den kapitalisti s ke pPoduks jonsmåt e n i metropolene, foregikk altså gjennom den samtidige framveksten av
sektor I og sektor Il. Gjennom "det store hamskiftet" - over154

gangen til pengehushold - støttet og stimulerte dessuten utviklingen i jordbruket industrikapitalens framvekst, samtidig· som industrialiseringen var en nødvendig betingelse for
den Økte arbeidsproduktiviteten i jordbruket. Dette var tilfelle uansett om det dreide seg om kapitalistisk farmerjordbruk eller et jprdbruk av selveiende bønder uten leid arbeidskraft (enkel vareproduksjon). Samir Amin har kalt denne utviklingen for selvsentrert (autosentrert) kapitalakkwnulasjon. 2 5
Det er særlig to trekk ved denne prosessen vi bør merke oss
her: For det første vokste industrikapitalen fram i form av
indre 3 nasjonale kapitalkretsløp (enhet av sektor I og Il),
beskyttet av de nasjonalstatlige grensene. For det .andre var
det en "positiv artikulasjon" mellom den kapitalistiske produksjonsmåten og det tradisjonelle jordbruket ved at jordbruket ble revet med i en dynamisk vekstprosess gjennom overgangen til pengehushold.
I koloniområdene "utviklet" derimot kapitalismen seg i form
av de ferdige metropolkapitalene inntrengning utenfra. Denne
inntrengningen innebar ikke etableringen av en produktiv, akkumulerende industrikapital slik som i metropolene. Dessuten
hadde den en ødeleggende effekt på det tradisjonelle jordbruket i koloniområdene gjennom innføringen av plantasjedrift
og dyrking av eksportavlinger, og ved at den Ødela de tradisjonelle reproduksjonssarruienhengene i disse områdene.
Disse avgjørende forskjellene gjør at vi må skille mellom to
helt ulike former fcr kapitalisme: metropolkapitalismen og
periferikapitalismen.· La oss for enkelthets skyld regne jordbruket i metropolene ' til sektor Il (kapitalistisk farmerjordbruk). Da kan den grunnleggende forsk]ellen mellom disse to
formene for kapitalisme anskueliggjøres slik: 26
Den bestemmende se'ktork6olingen ved
selvsentrert akkurnulasjo~ ' (metropolene)
Sektor I:
Produksjonsmidler

Sektor Ill:
Luksusvarer

Sektor Il:
Massekonsumvarer

Eksportsektor

.,.._ _ _ _ _ _ _~
Den bestermnende sektorkoblingen
i periferikapitalismen.

I første omgang investerte ·metropolkapitalene i plantasjer,
gruvedrift og transportsystemer (jernbaner, havner) i koloniene. Disse investeringene sammen med overgang til dyrking av
eksportavlinger i det tradisjonelle jordbruket la grunnlaget
for og til dels nødveadiggjorde investeringer i handelsvirk155

somhet, finans, assuranse osv. Særlig etter den såkalte "avkoloniseringen'' har mye av disse sistnevnte aktivi tetene kommet i hendene på lokal kapital. Men det er viktig~ holde
klart at dette er uproduktive aktiviteter som i siste instans
har sin basis i merverdioverføringer fra eksportsektoren .
Størstedelen av profittene fra gruve- og plantasjevirksomhet
blir selvsagt ført tilbake til metropolene, eller de blir reinvestert i tilsvarende virksomhet. Den lokale kapitalens
profitter blir på sin side hovedsakelig reinvestert i uproduktive aktiviteter: handel, finans osv. Men størstedelen av
disse profittene blir ikke kapitalistisk reinvestert i det
hele tatt. De går først og fremst til uproduktivt konsum i
form av boliger, underhold av en mengde hustjenere osv. Eller
de brukes til oppkjøp av jord og annen fast eiendom eller
enda mer åpenbare former for spekulasjon.
Også statsapparatet i u-landene har sin basis i eksportsektoren gjennom royalties, skatter og eksportavgifter fra denne
sektoren. Derfor ser vi at statsapparatene i u-landene i de
fleste tilfel~ er har vært like interessert i å ekspandere denne sektoren som den gamle' kolonimakten var. I stor grad har
de nye statene i u-landene nasjonalisert denne sektoren: Det
har dannet seg et nasjonalt borgerskap som kontrollerer statsapparatet og har sin eksistensbasis i eksportsektoren.
Dermed ser vi at den "moderne sektoren" i u-landene er dominert av et parasitisk, uproduktivt borgerskap - bankfolk, forretningsfolk, statsbyråkrater, militære osv. - som alle har
sin inntektsbasis i eksportsektoren. Den delen av inntektene
til disse gruppene som ikke investeres uproduktivt, går til
deres uproduktive privatkonsum. Varene som inngår i dette konsumet, er luksusvarer i den betydning at de ikke inngår i ak-

kumulasjonen av produktiv kapital, hverken som produksjonsmidler eller som massekonsumvarer til lønnsarbeiderne i en industrisektor.
Under kolonialismens tidlige fase besto luksusvaresektoren av
vareimport fra metropolene. Etter "avkoloniseringen" er disse
importene i stor grad blitt avløst av en lokal industrialisering som produserer produkter som tidligere ble importert. Men
disse lokale industriene er like fullt en luksusvaresektor.
Deres ekspansjon og .omfang er begrunnet av inntektene og omfanget til de sosiale klassene som - direkte eller indirekte
- har sin eksistensbasis i eksportsektoren. Disse industrienes omfang er derfor begrenset av eksportsektorens livskraft
og omfang som de lokale overklassenes inntektskilde (gjennom
jordrenter, omfordelte profitter, eksportavgifter, royalties,
skatter osv.) Følgelig fungerer de heller ikke som noen sti-

mulans på det tradisjonelle jordbruket: Lønnsarbeiderne som
sysselsettes i disse industriene er så få i antall og kjøpe-
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kr af t at de ikke genere r er noen nevnever dig etterspørsel etter
massekonsumvarer, innbefattet jordbruksprodukter . Heller ikke
industriens råstoffer koI1UDer fra det tradisjonelle jordbruket,
men først og fremst fra metropolene . Disse råvarene består i
stor grad av ferdige komponenter (til radioer , kjøleskap, el ektriske komfyrer, skrivemaskiner osv . ) som bare blir sk r udd
s·ammen i industribedriftene i u-landene ("montasjeindustrier").
s'a mfunnsforma's jonene i periferikapitalismen er altså kjennetegnet ved at den produkt:i.ve, akkumulerende industrikapitalen - dvs. enheten av sektor I og I .I - er "underutviklet" ell e r
oftest helt fraværende. Og i den grad det eksisterer produktiv kapital,akkumulerer den bare ubetydelig ell.e r stagnerer
totalt fordi den blir kvalt av overføringene av merverdi til
luksusvaresektoren . Statistisk kommer disse forholdene til uttrykk i at tertiærsektoren har en voldsom relativ størrelse
med gjennomsnittlig mer enn dobbelt så mange sysselsatte som
industrien, og ved at sysselsettingen øker langt raskere i
tertiærsektoren. Paul Beiroch har karakteristisk nok betegnet
denne tilstanden med et medisinsk uttrykk: " terti ær>s ektorens
hype rtrofi ". 2 7 (Unormal sterkt økende vekst i en kroppsdel) .
Samir Ami n har vist i detalj at klassekonstellasjonene og den
tilsvarende inntekts f ordelingen i u-landene er grunnet i metropolkapitalenes akkumulasjon i verdensmålestokk, i den "glo ...
bale arbeidsdelingen" .. Disse klassekonstellasjonene innebærer
en "systematisk forvridning" over mot import og produksjon av
luksusvarer på bekos'tning av produksjonen av masseforbruksvarer i u-landene:
"Sektor Il vil derfor være offer for et systematisk handicap: den vil ikke give anledning til no geQ .efterspørsel
af sine egne produkter, og den vil ikke tiltrække kapital eller arbe jde, der kan sikre dens modernisering.
Dette forklarer tilli ge "suhsistenslandhrugets " stagnation , hvis potentielle produkter kun til trækker ringe
efterspørsel, og som ikke modtager ressourcer i et omf ang, de r er tilstrækkeligt til at give anledning til
forandringer af nogen betydning . 11 28

Enhver "modeY'(lise rings ~" eller "utviklingsstr ategi " som baseres på pr o f itabilitet, vil nødvendigvis forsterke og fordype
denne "systematiske f orvridn?.'. ngen " dersom de herskende klassestrukturene foPblir uhe rør t eller til og med konsolideres
ytterligere . 29 I det etterføl gende ska l vi se at "den grønne
revolusjon" nettop var en slik strategi.
Det tradisjonelle jordbruket eller "subsi.stenssektoren" i
periferikapitalisrnen er en marginalisert sektor, deformert,
avskå ret fra sin opprinnelige reproduksjonssammenheng i s arn157

funnet som helhet og fortrengt til en sosial bekevje gjennom
metropolkapitalenes innt~engning i koloniene. I disse strukturelle forholdene ligger også årsakene til det permanente
gapet mellom befolkningsvekst og økonomisk utvikling i denne
sektoren. Men nettopp disse "misforholdene" er grunnlaget for
denne sektorens funksjon innen periferikapitalismen som helhet: Den fungerer først og fremst som .et reservoar av billig
og disiplinert arbeidskraft for den "moderne" sektoren, for
plantasjene, godseierne, latifundiaene, de kapitalistiske
farmerne, for gruvene, importsubstitusjonsindustriene og i
det siste ikke minst for de raskt ekspanderende e ks por t indust r iene (som representerer en utvidelse av den eksisterende
eksportsektoren) . 30 Dessuten har selvsagt de parasittiske
klassene i u-landene et veldig behov for denne billige arbeidskraften som hustjenere.
Lønningene i den "moderne" sektoren kan faktisk holdes langt
under arbeidskraftens verdi fordi en del av arbeidskraftens
reproduksjon skostnader dekkes i den "tradisjonelle" sektoren:
Mens fedre emi grerer for ~ortere perioder eller pendler til
latifundiaene, jordgodsene, .fabrikkene og gruvene, eventuelt
arbeider som hustjenere, må resten av familien underholde seg
på jordlappene i den "tradisjonelle" sektoren .. Subsis tensproduksjonen i den "tradisjonelle " s ek t or en e r dermed grunn laget
for den ekstreme utbyttingrm _i den "moderne " s e ktoren . Som
Ernest Fetler påpeker, eksisterer det derfor et inti~t interessefelles skap mellom re gjeringene, jordeierne, det nasjonale
bo rgerskapet og den utenlandske kapitalen i u-landene:
" ... en vital 'interesse av å opprettholde en agrarstruktur
i u-landene som for a lle praktiske formål er blitt en sikker kilde for rikeli g , billig og lydig arbeidskraft og
følgeli g fabelaktige profitter til nasjonale og utenlandske investorer. 11 3 1
Idag begynner i~idlertid denne arbeidskraftkilden å få et grotesk omfang : Befolkningspresset, arbeidsløsheten og sulten på
landsbygda øker med voldsom fart: Bare en brøkdel av menneskemassene som søker inn til byene, får noe som helst arbeid.
Resten frister hungerstilværelsen mellom liv og død.
Massehungers·nøden i u-landene kan avs.kaffes bare gjennom omf a ttende j ordreformer (omfordeling av jorda) og andre Økonomiske og s o siale strukturelle forandringer, innbefattet ' avskaf felse av de patr iarkalske fami liestruk turene og kvinnenes
slaveposisjon . Men slike grunnleggende forandringer strir mot
de herskende klasseinteressene, mot godseiernes og latifundiaeiernes . interesser, mot interessene til den nasjonale og utenlandske kapitalen og mot interessene til regjeringene som ikke engang får røre ved den patriarkalske familien, fordi den

158

utgjør en nødvendig og integrert del av deres strukturelle
o g ideologiske maktgrunnlag. Eneste muligheten for en avskaffelse av massehungersnøden i u-landene er , derfor radikale politiske og sosiale omveltninger som vil måtte innebære utbrudd ~ra det imperialistiske
verdenssystemet.
I

Den "grønne r e volus jon" var et stor s t ilt f orsøk på å f or hi nd·r e dette r adika le a lte rnativet ved å gjøre de t både overfl ødi g og umu lz' g gj ennom teknokratis ke midle r. Men disse midlene
hadde også vidtrekkende sosiale implikasjoner og effekter:
Gjennom den "grønne revolusjon" skulle massehungersnøden i .
u-landene avskaffes ved overgang til et moderne, teknologisk
avansert, kapitalistisk farmerjordbruk etter amerikansk
mønster: Denne "revolusjonen" både "er og er ment å være et
verdensomspennende kontrareform-program" (Ernest Fetler). 32
At det riettopp var to av de aller største representantene for
den internasjonale monopolkapital, Rockefeller og Ford som
først tok initiativ til dette programmet, var ingen tilfeldighet . . Dens "oms org" for u-landene, er ikke noe annet enn en
omsorg for dens egne, verdensomspennende reproduksjonsbetingelser. I det følgende skai vi studere dette fenome~tog noen
av dets konsekvenser i to av de landene der det har hatt
størst utbredelse og betydning, Mexico og India.

DEN "GRØNNE REVOLUSJON" I MEXICO
Mot sl ut ten av 30-ånme var landsbygda i Mexico inne i en prosess av omfattende jordreformer. Slike reformer var blitt
krevd av bøndene siden "revolusjonen" i 1910 _.33 I den nye
forfatningen av 1917 ble de gjort til politisk programpunkt,
et uttrykk for at de borgerlige "konstitusjonalistene" måtte
yte bøndene visse innrømmelser for å sikre seg den politiske
makten. 34 Men først president Lazaro Cardenas '(1935-40) prøvde
·for alvor. å sette dette programmet ut i livet. Og som Ernest
Fetler bemerker: " ... det er kanskje ikke noen tilfeldighet at
perioden med den høyeste intensitet (i jordreformene) var
under den store . depresjonen i 1930-årene. " 35 Jordreformene i
denne perioden bidro til · å bremse masseflukten fra landsbygda
og å dempe den enorme arbeidsløsheten både i byene og på
landsbygda.
Gjennom reformene . ble store jordgods - haciendas delt opp og
fordelt på tidligere jordløse eller avhengige bønder i form
av kommunalt eide ejidos . 36 De som ble tildelt ejido s~ fikk
rett til å bruke disse j.ordstykkene på livstid og la dem gå
i arv til andre familiemedlemmer. Men ejido-jord kunne ikke
pantsettes eller selges. 37 Mellom 1935 og 1940 ble nesten 18
millioner hEk tar, eller 4 7% av all dyrkbar jord i Mexico,
fordelt mell om 811.000 brukere, på denne rnåten .38
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"Jordreformprogrammet i Cardenas' regjeringstid skapte
således en betydelig ny sektor innen det mexicanske
jordbruket, et system av små handelsbruk ... sd'ln ble
viktige bidragsytere til den nasjonale jordbruksproduksjonen. I 1940 sto ejido-sektoren som helhet for 52%
av verdien av jordbruksproduksjonen i landet. 11 39
Jordreformene hadde imidlertid en rekke begrensninger: Godseiere (hacendados) som drev godsene sine "effektivt", fikk
beholde dem uberørt. Godseiere som måtte late fra seg jord,
fikk dessuten beholde svært store arealer; og de bestemte
selv hvilke deler av godsene som de ville overlate til ejidos
og hvilke deler de ville beholde som sin privateiendom. Dette
innebar at "de tid:!.igere hacendados eller arvingene deres
holdt tilbake de beste delene av farmene sine og med det ofte
kontrollen over vannet i områder med kunstig vanning (irrigasj <Yrl) :· Over en le·n gre periode har dette medført en ny situasjon av alvorlig ulikhet.·.. 114 0
De fleste brukene som ble til gjennom jordreformen i 30-årene,
var faktisk sa små og/eller hadde så dårlig jordbunn at brukerne bare så vist kunne livnære seg på dem. Rundt 1940 var
0

"langt de fleste brukene i Mexico små subsistensflekker
som enten tilhørte minifundistas skapt av tidligere agrarprogrammer med vekt på viktigheten av privateiendom,
eller de tilhørte fattige ejidos eller medlemmer av gamle
landsbyfellesskap. Disse jordlappene som stort sett fantes
i avsidesliggende områder, i fjellskråninger, eller i
steinet terreng med dårlig jordbunn og et uberegnelig
klima, ble holdt av 86% av alle jordbrukerne i landet så
sent som i 1950. Produksjonen fra alle disse brukeene inn=
gikk knapt i den lokale eller nasjonale handelen, slik
produksjonen fra mange bedrestilte ejidos begynte å gjøre.
Og alle disse små og fattige brukene ble bare i liten grad
involvert i statlige programmer for bedre helse og utdanning på lan.dsbygda. 11 41
Men trass i at jordreformen lot godseierne ble sittende med
den beste jorda, var avkastningen pr. arealenhet i ejidossektoren i 1940 faktisk en del høyere enn på de store privateide godsene. 42 Dette skyldtes ikke .m inst de store lånene til
ejidosbrukene gjennom Ejidos Nasjonale Kredittbank, som ble
opprettet av Cardenas-administrasjonen. Økningen av produktiviteten på ejidosbrukene som ble muliggjort gjennom disse
lånene, var hovedgrunnen til at jordbruksproduksjonen Økte
med gjennomsnittlig 5.2% pr. år. mellom 1935 og 1942. 43
Cardenas-regjeringen bidro imidlertid til å legge grunnlaget
for en enda sterkere vekst i industriproduksjonen enn i jordbruket. Utover i 30-årene var det en drastisk synking i
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Mexicos valutainntekter på grunn av de synkende råvareprisene
og -eksportene forårsaket av depresjonen i metropolene.
Dermed oppsto det alvorlige problemer med ~ finansiere Mexicos importer av, industrivarer fra metropolene. (I 40-årene
ble det dessuten vanskelig overhodet å oppdrive disse varene
fra metropolene; fordi økonomiene der ble fullstendig omfunksjonert for krigsproduksjon, og det internasjonale sivile
transportsystemet brøt sammen). Regjeringen i Nexico reagerte
på denne situasjonen med de samme tiltakene som regjeringene
i de fleste andre latinamerikanske landene, nemlig ved å
fremme i ndus t ria liser ing gjennom impor tsuhstitus jon : Over et
ganske kort tidsrom ble det bygget en rekke "enkle" industrier som produserte varer som tidligere var blitt importert,
det vil si: konsumvarer til det nasjonale borgerskapet og
jordeierklassen med sin eksistensbasis i eksportsektoren. For
å fremme denne industrialiseringen opprettet regjeringen tollmurer og delvis totale importforbud (først og fremst for en
rekke "ikke-essensielle" konsumgoder som tobakk, alkohol, kosmetika osv.). Dessuten ga den de fremvoksende industriene
store~ subsidier og billige lån. Det er viktig å holde klart
at denne industrialiseringen gjennom importsubstitusjon i
førs te omgang (fram til ca. 1959) foregikk hovedsakelig på
basis av en nasjonal kapi talakkumulas j on som i stadig større
grad krevde sin tributt fra .jordbruket.
Ved valgene i 1941 fikk borgerskapet i Mexico den fulle kontrollen over statsmakten. Under president Avila Camachos regjering (1941-46) va~ . handels- og industriinteressene sikret
en r;ier uforbeholden regjeringsstøtte enn noen gang før. Mellom 1940 og 1950 Økte industriproduksjonen med gjennomsnittlig
8.1 % pr. år, og store menneskemasser flyttet fra landsbygda
for å søke arbeid i de ekspanderende industrisentrene. Det er
blitt anslått at ca. 200.000 mennseker flyttet fra jordbrukstil industriarbeid bare mellom 1940 og 1944. 4 4 Dette medførte
en relativt stor økning av arbeidslønningene i jordbruket; og
jordbruksproduksjonen begynte å stagnere, samtidig som prisene på jordbruksvarer steg kraftig: "Mellom 1939 og 1948 økte
for eksempel engrosprisene på matvarer i Me xico City med 175 %,
mens engrosprisene på alle andre varer Økte med b a re 153%. 11 45
Selvsagt utgjorde sysselsettingen i industrien i Me xico i 1948
en svær t liten a ndel av · det totale s ysselsettingsvolumet, sammenlignet med me tropolene. Og industrien s om vokste fram,
tjente først og fremst til å forsyne det nasjonale borgersk apet og restene av godseierne med konsumvarer som tidligere var
blitt importert. Luksusvaresektoren - sekto r III i skjemaet
vårt ovenfor - ble med andre ord delvis f o rvandlet fra en importsektor til en innenlandsk industrisektor. Men selv om industriens sysselsettingsandel var liten, s å var veksten i industrisysselsettingen så stor at det oppsto knapphet på jord- '
bruksvarer i industristedene .
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I 1943 var det dessuten en alvorlig avlingssvikt på mais som
gjorde at prisen røk i været. Dette resulterte i velqige demonstrasjoner og reisninger over hele landet, særlig i de nye
industrisentrene. Camachos-regjeringen som var like fiendtlig
mot ejidos-s ystemet som ·de gamle godseierne, la str-aks hele
ansvaret for avslingssvikten på e jidos- sektol!.'en: Der!. ble beskyldt for å være "ineffektiv" og ha lavere produktivitet enn
privateide bruk. 45 Året 1943 var et avgjørende vendepunkt i
regjeringens politikk overfor eji dos-sektoren . Samme året
sendte Rockefeller Foundation den første gruppen av jordbruksforskere til Mexico. Vi skal i det etterfølgende se at dette
ikke var noe tilfeldig sammentreff.
Jordreformene var prisen Cardenas -re gjeringen måtte betale
for å sikre seg støtte fra bøndene. Og denne støtten var en
ufravikelig betingelse for at borgerskapet i Mexico - under
beskyttelse av Cardemas-regjeringen - kunne etablere seg som
herskende klasse. Straks denne prosessen var fullbyrde t, ble
regjeringen (Camacho) en fiende av jordreformene: Bondereisningen av 1910 som kostet p.ærmere 2 millioner menneskeliv, 47
resulterte fullt og helt i en borgerlig "revolusjon", en
borgerlig maktkonsolidering, 31 år etterpå.
Siden begynnelsen av 1940-årene har det skjedd en systematisk
diskriminering av ejido-sektoren i det mexicanske jordbruket:
"··'jordbrukspolitikken til de mexicanske regjeringene
i 40- og 50-årene diskriminerte jordreform-sektoren,
mens den oppmuntret private kommersielle farmer .gjennom
massive statlige investeringer i infrastrukturen pa
landsbygda, i kreditter og mekanisering. Mellom 1941 og
1952 ble f.e~s. 18% av det totale føderale budsjettet og
90% av jordbruksbudsjettet brukt til store irrigasjonsprosjekter som omformet noen få nordlige stater (særlig
Sonora, Baja California, Tamaulipas og Sinaloa) til kommersielle jordbruksområder. Størstedelen av disse nye
irrigasjonsområdene ble solgt som privateiendom - ofte
til familier av kjente politikere og forretningsfolk,
så vel som t'il ansatte i statsadministrasjonen. " 4 8
?·1ellom 1936 og 1940 investerte Ejidos Nasjonale Kredittbank
gjennomsnittlig 60 millioner pesos pr. år i ejido-sektoren.
Etter 1941 var utlånene fra denne banken konstante, og de
sank jevnt og sikkert som andel av den totale utlånsbalansen
til jordbruket. 49 I stedet ble nå d~ statlige lånene, særlig de langsiktige lånene til driftsutstyr, kanalisert til
det private kommersielle jordbruket:
"Den statseide banken Landbrukets Kredittbank var opprinnelig skapt for å yte billige lån til småbrukere.
Under · Aleman-administrasjonen (1947-52) ble reglene for
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denne banken modifisert slik at de tillot transaksjoner
med kredittunionene til store jordeiere. Samtidig økte
bankens utlånsmasse av langsik~ige lån fra gjennomsnittlig 21 millioner pesos pr. år i 1941-45 til 271 millioner pesos p~. år i 1946-50." 50
Men den nye satsingen på den private jordbrukssektoren. og
spesielt de store jordeierne, kunne ikke hindre at jordbruket i Mexico i . 1953 opplevde et av de verste uår på lange tider. Omfattende tørke sammen med en epidemi av kornbrann ødela avlingene og nødvendiggjorde store importer av korn . Nå
hadde imidlertid forskergruppen til Rockefeller Foundation
utviklet nye, brannr'e sistente, hØytytende varianter (HYV).
Regjeringen opprettet spesielle komiteer, såkalte Direktivkomiteer ·F or Irrigasjon, for å fremme utbredelsen av de nye
variantene:
"Såkornvariantene som var assosiert med den gryende "grønne revolusjon", kunne gi betraktelig høyere avkastninger
bare når de ble integrert i en teknologisk "pakke" som
inkluderte kunstgjødsel, insektdrepere -og tilførsel av
fuktighet til jorden i presise mengder til nøyaktige tidspunkter. Dette faktum gjorde det umulig for flertallet av
bøndene i Mexico å dra fordel av de nye variantene. Den
"grønne revolusjon" ble synonym med en kapitalintensiv utvikling som var åpen bare for dem som kontrollert.e til-- ·
strekkelige ressurser (jord og vann) til å ha mulighet
til å investere i de relativt kostbare nye innsatselementene. De 'tradisjonelle' mini f undis tas eller opprinnelige
bøndene i landet - som levde på subsistensnivå eller nær
subsistensnivå -, utgjorde 80% av de mexicanske bøndene.
Men de ble stående fullstendig utenfor den "grønne revolusjonen" fordi de ikke tilfredsstil te kravene for å
delta i den. ( .. . ) Den nye teknologien var utviklet for
å øke jordbruksproduksjonen særlig til de relativt velhavende kommersielle farmene. De n ble ikke utviklet for
å bedre levekårene til massene av underernærte landsbyinnbyggere, men for å fø byene." 5 1
Vi s å foran at de tidligere godseierne eller arvingene deres
holdt tilbake de beste delene av godsene sine og sikret seg
vannet i irrigerte områder under jordreformene i 30-årene.
Først o g fremst disse tidli gere haciendados - nå som kapitalistiske farmere - og de kapitalistiske farmerne i ae nye
stats f inansierte irrigasjonsområ dene nord-vest i landet .kom
til å profi tere på den "grønne revolusjon". Etterhvert som
disse gruppene Økte sin økonomiske og dermed politiske makt,
ble e jido sektoren utsatt for en stadi g mer systematisk og programmert statlig diskriminering : "Dette programmet nå dde sitt
høydepunkt tidlig i 50-å rene. Det f ikk sitt institusjonelle
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uttrykk da loven for jordbrukskreditter ble reformert slik at
den forbød dannelse av regionale interessegrupper blant bøndene for kjøp og salg av innsatselementer og produkter, assuranseordninger osv . De gruppene som allerede eksisterte, fikk
ett år på seg til å oppløse seg." 52 Samtidig ble ejido-bøndene
tvunget til å ta i bruk de nye "høytytende variantene" og å
kjøpe de tilhørende innsatselementene i den "teknologiske pakken".
"Utover i 50-å rene merket så eji do -bøndene med engstelse
at de nye innsatselementene var assosiert med høyere
driftskostnader, uten at de greidde å utnytte disse innsatselementene på en lønnsom måte. En funksjonell respons
på dette dilernm2et var at det dannet seg en blomstrende
svartebørs for innsatselementer til jordbruket i de fleste
områder med handelsjordbruk i Mexico. 11 53
Ejido-bøndene fant det med andre ord mer lønnsomt å selge innsatselementene de var tvunget til å kjøpe, for langt under
innkjøpsprisen enn å bruke dem selv! "I denne prosessen er
det e jido-sektoren som må betale regningen. For den betaler
full pris for innsatselementene som senere selges for halvparten så mye. Og private farmere kjøper såkorn, kunstgjødsel
og insektdrepere til -sterkt nedsatte priser hos svartebørshandlere som håver inn profittene på 'dennP. handelen. 1154 De
viktigste grunnene til denne tilstanden er mangelen pa irrigasjonsanlegg, den relativt lave bruksst(irrelsen og den alvorlige kredittmangelen i ejido-sektoren. s4 a
Under disse forholdene er det ikke underlig at e jido-sektorens gjeldsbyrde har økt med rasende fart: "Det er vanskelig
å finne pålitelige statistikker. Men vi kan legge merke til
at mellom 1953 og 1960 ble Ejido-Bankens utestående forfalte
lån tidoblet. I 1960 nådde de 473 millioner pes0s, eller 69%
av bankens totale portefølje."55 · Samtidig er det som sagt
blitt stadig vanskeligere for e jido-sektoren å få lån i det
hele tatt. I 30-&rene hadde ejido-brukene langt høyere belåning pr. hektar enn den private sektoren ..Men i 1960 var
dette forholdet omsnudd. Da var kreditten pr. hektar i den
private sektoren gjennomsnittlig 13% høyere enn i ejidosektoren. I de typiske områdene for den "grønne revolusjon"
var forskjellen mye større, stort sett langt over 100%, 56
Mye av de store kredittene til den private sektoren har gått
til å bygge ut nye irrigasjonsanlegg, særlig i de nordlige
og nordvestlige delstatene. I 1960 var 58.4% av det totale
irrigerte arealet i Mexico på private hender, mens bare 41.6%
tilhørte e j ido-sektoren . I de typiske områdene for den
"grønne revolusjon'' var forskjellen mye større, med gjennomgående mer enn 70 % av det irrigerte arealet på private hender. 57
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Som følge av denne systematiske diskrimineringen har produkt ·
iviteten i ejido-sektoren sunket stadig mer i forhold til den
private sektoren. I 1940 var avkastningen pr. arealenhet
større i ejido-sektoren enn i den private, men i 1960 var den
gjennomsnittlig 25% høyere i den private sektoren.58 Resultatet av den statlige diskrimineringen og den stadig lavere
lønnsomheten (for ikke å si de stadig større driftstapene) i
ejido-sektoren, var at bøndene begynte å leie ut jorda til
p'rivate farmere og godseiere. Utleie av ej'ido-jord er riktignok "forbudt ved lov i Mexico (unntatt i spesielle tilfeller
av fysisk uførhet). En ejidotario som velger å tillate en annen person å drive jordstykket hans, må derfor oppnå stilltiende samtykke ikke bare fra jordbruksmyndighetene i landsbyen sin, men også fra statlige embetsmenn. Slikt samtykke
koster penger. 11 59 Likevel har stadig fler e e j1'.do-bønder funnet det best å betale bestikkelsespenger og leie ut jordstykkene sine. Midt i 1960-årene var f.eks. over 80% av ejidojorda i Yaqui-dalen kommet på utleie: "Bare bestemmelsen om
at ejido-jord ikke kan selges, har hindret at ejidotarios i
mange områder er blitt definitivt utstøtt fra jordlappene
sine og forvandlet til dagarbeidere igjen': 6 D
Bare et fåtall store og irrigerte ejido-bruk har vært i stand
til å dra fordeler av den "grønne revolusjon". 61 Men også de
fleste privateiende bøndene har vært tapere i denne prosessen.
I 1960 var bare 15 .1% av det totale dyrkede arealet i Mexico
irrigert. 62 Størstedelen av disse 15 prosentene var i hendene
på store private farme.re eller godseiere. Flertallet av bøndene i den private sektoren holdt derimot til på små jordflekker uten noen irrigasjon. En rekke små bønder (50 mål og
mindre) har gått fallitt. De" ... er blitt tvunget til å selge til andre farmere. På den måten er det blitt en stadig reduksjon i antallet private kommersielle farmer i noen av de
mest kjente sentrene for den "grønne revolusjori" og en økning
av størrel1!en på hvert bruk . 11 6 3
Selvsagt har den "grønne revolusjon" resultert i en Økning av
hveteproduksjonen i Mexico: Den ble firedoblet fra 512 tusen
tonn i 1952 til 2.1 millioner tonn i 1967. Det gir en gjennomsnittlig vekstrate på 9.8% pr. år i dette tidsrommet.64
Den samlede jordbruksproduksjonert har derimot vist mindre
imponerende vekstrater: ·Mellom 1948/52 og 1968/72 økte den
med gjennomsnittlig 4.5% pr. år. Mellom 1960 og 1970 var økningen bare 3.1% pr. år, faktisk mindre enn befolkningsveksten på 3.5% pr. år .i dette tidsrommet. 64 a Under den "grønne
revolusjon" i Mexico økte fit>lgelig den totale jordbruksproduksjonen langt mindre enr{ under jordreformen i 30-årene
(5.2% pr. år mellom 1935 og 1942). Den lave vekstraten for
jordbruksproduksjonen i 60-årene tyder på a t de n "grønne revolusjon" var forbi allerede rund t 1960. De relativt lave
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vekstratene for den totale jordbruksproduksjonen helt siden
1950 gir dessuten grunn til å anta at den Økte hvetepr~duk
sjonen slett ikke bare skyldtes høyere avkastninger pr. arealenhet (jfr. "høyt-ytende varianter"), men i stor grad en

utvidelse av hvetearealet på bekostning av andre vekster
(bønner, poteter, hirse ovs .). Men uansett hvordan dette saksforholdet .er: Mellom 1950 og 1960 var Mexicos samlede nettoimport av hvete og mais på nesten 300 millioner dollars. Mellom
1963 og 1969 hadde landet derimot en samlet nettoeksport av
disse to kornslagene på 400 millioner dollaxs. 65

Størstedelen av den veldige produksjonsøkningen - først og
fremst av hvete var konsentrert på noen få store bruk. Allerede i 1960 sto bare 0.5% av samtlige bruk for 32% av den samlede jordbruksproduksjonen, mens 1.3% av samtlige bruk sto for
hele 54% av den samlede jordbruksproduksjonen og for 80% av
den totale produksjonsøkningen mellom 1950 og 1960.66 Men selv
fra et borgerlig økonomisk synspunkt kan ikke denne enorme
konsentrasjonen av produksjonen sies å innebære en "effisient"
utnyttelse av ressursene i mexicansk jordbruk. I 1950 var nemlig de nevnte 0.5% av samtlige bruk i besittelse av hele 38%
av all "kapital" investert i det mexicanske jordbruket (innbefattet i jord). 67 Samme året var gjennomsnittsverdien til
driftskapitalen på privateide bruk over 50 mål ca. 8000 pesos.
På privateide bruk under 50 mål var derimot driftskapitalens
gjennomsnittsverdi bare 228 pesos, og på ejido- brukene ca.
1000 pesos.68 Ernest Fetler skriver: "De tilgjengelige data
synes å understøtte antagelsen om at fordelingen av rikdom er
betraktelig mer ulik enn den rene fordelingen av jordressurser
og inntekter, og at driftskapitalen og den faste kapitalen utenom jord er praktisk talt fullstendig i hendene på de store
farmerne." 69 Jfr. forøvrig tabell 6.

Tabell 6. Verdien av driftskapitalen i mexicanske jordbruk i
den private sektoren og i ejido-sektoren i 1960. 70
Sektor og
bruks større 1 se

Antall
bruk

Private bruk:
- Større enn 50 mål 371.445
- Mindre enn 50 mål 756.915
- Alle private bruk ll28. 360
i455.225
~jido-bruk:
Total:
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2583.585

Antallet Verdi av
bruk %- maskiner,
fordelt utstyr og
kjøretøyer
%

Verdi av
enkle
jordbruks
redskaper
%

14%
29
43
57

67%
2
69
31

25%
27
52
48

100%

100%

100%

Samtidig med den veldige rikdomskonsentrasjonen i jordbruket
har det vært en økning av de brakklagte arealene. I 1950 yar
o·.5% av det totale dyrkede arealet i Mexico brakkland, i 1960
hadde denne andelen Økt _t il 1.1%. 71 Dette har sannsynligyis
sannnenheng med stagnasjonen i procfuksjonsveksten ettersom det
indre markedet> nærmet seg metningspunktet rundt 1960.
Straks hveteprisene ble ugunstigere som følge av metningen av
det indre markedet (rundt 1960), sluttet de rike farmerne å
reinveste!e den totale profittmassen i jordbruket. Det ble en
stadig større kapitalstrøm fra jordbruket, hovedsakelig til
den uproduktive sektoren:
"De medlennnene av farmer-eliten som gjennom årene har
greidd å samle seg opp . mest jord, er ofte de som har investert kraftig i tertiærsektoren, i handel og bankvirksomhet. Den 'grønne revolusjon' har medført en Økt kapitalstrøm fra jordbruk til handelsvirksomhet; og de som
har kommet til å manipulere betingelsene for denne utvekslingen, har profitert voldsomt. Således kan en finne
en ny krysning av latifundista - bank - forretningsfolk
på toppen av maktpyramiden i de urbane sentrene i områder med handelsjordbruk. Disse områdene er ofte fast kontrollert - både politisk og økonomisk - av en handfull
familier." 72
I takt med kapitalakkumulasjonen og mekaniseringen i farmerjordbruket har det vært en stadig reduksjon av antallet ar- .
beidere på ·de store _f armene:" .•. gjennomsnittstallet av syss.e lsat;:te på de store farmene sank fra 6 .1 pr. farm i 1950 til
5.0 i 1960, mens det økte noe på små bruk og ejido-bruk. Både
jordløse arbeidere og den yngste generasjonen av ejido- og
minifundio-ungdom har derfor hatt stadig større vansker med
å få en jobb." 73 Den nye "teknologiske pakken" og mekaniseringen har også medført kortere arbeidssesonger (pløying, såing, innhøsting) i farmerjordbruket~ I 1950 var hver landarbeider ansatt gjennomsnittlig 190 dager pr. år, i i960
bare hundre dager pr. år. 74 Reduksjonen av antallet arbeidere og de kortere arbeidssesongene i farmerjordbruket (sammen med den sterke befolkningsveksten) har medført en økning
av reservearmeen og en reduksjon av arbeidslønningene i jordbruket: I 1950 tjente en landarbeider gjennomsnittlig 850
pesos pr. år, i 1960 bare 700 pesos pr. år.75
Arbeidsløsheten i jordbruket er faktisk så stor at en knapt
kan snakke om en reservearme, men heller om "marginaliserte"
befolkningsgrupper - et slags moderne filleproletariat, som
aldri vil ha noen mulighet til å få en varig jobb. 75 a Denne
situasjonen har ført til en Økende strøm av mennesker som
søker inn til byene for å finne arbeid. Men den ekspansive
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fasen av industrialisering gjennom in:portsubstitusjon er forlengst forbi. Veksten i disse industriene avhenger nå av ekspansjonen i eksportsektoren. Denne sektoren er det "'rlasjonale
borgerskapets hovedsakelige materielle basis. Inntektene som
danner kjøpekraften for industrivarer, har i siste instans
sin opprinnelse i denne sektoren. Forbindelsen mellom eksportsektoren og luksussektoren (i form av en kombinasjon av importsektor og importerstattende industri) er derfor mer dominerende enn noen gang. Dessuten har "moderniseringen" av jordbruket i forbindelse med den "grønne revolusjon" vært så begrenset at jordbruket ikke har spilt noen rolle for akkumulasjonen av produktiv kapital. Dette forholdet er blitt ytterligere forsterket ved at de nye innsatselementene og maskinene til jordbruket har vært så teknisk avansert at de måtte
importeres. Sysselsettingen i industrien som andel av den
totale sysselsettingen (mannlige arbeidere) økte bare fra
14.1% i 1960 til 16.4% i 1970. 76 I samme tidsrommet sa:nk bearbeidingsverdien i industiien fra 26.3% til 23.3% a~ brutto- ·
nasjonalproduktet,7 7
Heller ikke de_ amerikanske "utflyttingsindustriene" som har
etablert seg særlig nord i landet, bidrar til akkumulasjonen
av en produktiv, nasjonal industrikapital. Disse industriene
produserer utelukkende for eksport til det nordamerikanske
markedet; de er bare en utvidelse av den tradisjonelle eks.portsektoren, og fullstendig på utenlandske hender. Dessuten
er disse industrienes tilstedeværelse i Mexico betinget av at
arbeidsproduktiviteten i Mexico er omtrent som i USA, mens
lønnsnivået er veldig mye lavere. 7 8 Det ekstremt lave lønnsnivået er på sin side betinget av at det er en stor ~eserve
arme av arbeidsløse som gjør det mulig å holde nede lønningene.
Men det er først og fremst utviklingen i jordbruket (med 42%
av den yrkesaktive befolkningen i 1970, 79) som har bidradd
til en stadig skjevere inntektsfordeling i Mexico etter den
andre verdenskrigen. Menom 1950 og .1 963 fikk de fattigste
50% av befolkningen redusert sin andel av nasjonalinntekten
fra 18.1% til 15.4%. I samme tidsrommet fikk de. fattigste
20% av befolkningen redusert sin andel av nasjonalinntekten
fra 6.1% til 3.6%; og den absolutte gjennomsnittsinntekten
til disse ca. 8 millioner menneskene var "betraktelig lavere"
i 1963 enn i 1950. 80
I 1963/64 var den gjennomsnittlige årsinntekten til halvparten av familiene i jordbruket på under 250 dollars, mens 4.4%
av samtlige jordbruksfamilier la beslag på 26. 7% av den samlede inntekten i jordbruket. Den gjennomsnittlige familieinntekten til den sistnevnte gruppen var 18 ganger høyere enn
den førstnevntes. 8 11 1958/59 måtte landarbeider- og småbonde-
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familiene i Mexico greie seg med 1700-2000 kcal pr. person pr.
dag, mens F.N. har satt subsistensminimurn til 2500 kcal. 82 I
1962 døde 1.37% av den mexicanske befolkningen - eller ca.
520 .000 mennesI<.10r - på grunn av under- og feilern~ring. 83
Barnedødeligheten var i 1970 6.1 %, dvs. at av 100 levendefødte barn døde vel 6 før de hadde fylt ett år.8 4 Kort sagt:

Mens Mexico ble nettoeksportør av hvete og makthaverne feiret
den "gr ønne revolusjon", var cj,et flere sultende mexicanere
enn noen gang før.
For en del år tilbake skrev Juan Ballesteros:
" ... det kan vises med matematisk presisjon og forutsies
med den største nøyaktighetsgrad at moderniseringen av
jordbruket med den eksisterende fordelingen av ressurser
og politisk makt; uunngåelig må' lede til mer fattigdom,
mer~ arbeidsløshet, og større undertrykkelse av folkemassene på landsbygda. 11 8 5
Uansett hvordan det va.r med hans matematiske presisjon: I dag
er det umulig å bestride at Ballesteros' forutsigelse var
riktig i all hovedsak.
Bare i Mexico er den "grønne revolusjon" så gammel at den
virkelig er blitt historie . Mexico var rett og slett den
"gr ønne revolusjons" prøveklut . Og erfaringene med denne
prøvekluten har i visse henseender vist seg å ha generell
gyldighet.

DEN "GRØNNE REVOLUSJON" I INDIA
I Mexico var den "grønne revolusjon" et ledd i bekjempelsen
av en jordreformbevegelse som hadde sitt utspring i bondereis·ningen i 1910, og som bare var i sin beg·y nnelse mot slutten
av 30-årene. I India var den derimot en logisk og konsekvent
fortsettelse av en "jordreform" som så helt annerledes ut i
virkeligheten enn på papire t.
Ved "uavhengigheten" var jordbruket i India typisk "as iatiskføydalt'', dominert av skatteinndrivere, jordeiere og penge utlånere. Særlig skattepakterne - de såkalte zamidarso - hadde
hatt gode tider under de.t britiske kolonistyret. De innkas serte mange ganger større avgifter fra bøndene enn det de betal te videre til koloniadministrasjonen. I mange tilfeller
måtte bøndene overlate til ' dem opp til 80 % av avlingene, mens
bare en brøkdel av denne tributten gikk videre til koloniadministrasjonen . 86 Gjennom denne akkumulasjonen av rikdom ble
skattepakterne i stand til å kjøpe opp stadig mer jord, særlig fra ruinerte selveiende bønder. Ved "uavhengigheten" var
disse skatteinndriverne/jordeierne den mest dominerende grup-
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pen innen den indiske "føydal"-klassen.
bell 7 og 8.8 7

Jfr. forøvrig ta-

Tabell 7. Klassestrukturen i indisk jordbruk i 1951. 88
%-andel av
jordbruks
befolkningen

Sosial klasse:
"Føydale" jordeiere
(zamidarer, etc.)
Selveiende bønder
Leilendinger av
alle kategorier
Landarbeidere

Jordbesi~telse

som
%-andel av totalt
dyrket areal

ca. 2%
ca. 30

55-60%
40-45

ca. 41
ca. 27

0
0

Tabell 8. Jordfordelingen i India i 1954/55. 89
Prosentandel
av brukene

Areal i acresx

47 .0%
27.0
13.0
5.0

mindre enn 1
1' - < 5

5.5

2.5
x 1 acre= 4047m 2

5

- (10

10 - ( 20
20 - (30.
30 og større

= 4.047

Prosentandel av
samlet dyrket areal
1%
17
19
22

14
27

mål.

Av tabell 8 'ser vi at 13% av samtlige bruk i India la beslag
på 63% av det dyrkede arealet i 1954/55. Men selv om jordfordelingen var et hovedpunkt i reformpropagandaen, forble
den praktisk talt uberørt i første omgang. Det første staten
gjorde, var derimot å sjalte ut skattepakterne. For tapet av
retten til skatteinndriving fikk de klekkelige erstatninger.
For eksempel zamidarene i delstaten Uttar Pradesh som hadde
hatt en gjennomsnittlig nettoinntekt på 47.180 r .u pier pr. år
på skatteinnkrevingen, fikk i gjennomsnitt en engangserstatning på hele 377.436 rupier.90 I alt forpliktet myndighetene
seg til å utbetale ca. 6 milliarder rupier i slike erstatninger, og av dette beløpet var ca. 3.2 milliarder utbetalt i
1968/69. 9 l ~ Ditlef Kantowsky bem~rker .:
"Disse svært høye erstatningene var en innrømmelse fra
Kongresspartiet som hadde kommet til makten, til de bestående forholdene. De viser hvilken innflytelse zamidarene nå ·hadde fått i partirekkene. Hvis zamidarene virkelig
var et "parasittisk mellomsjikt" (mellom s'taten og bøndene), slik en all tid hadde hevdet, hvorfor fikk de da er170

statninger for tapet av sine føydale privilegier?" 92
Disse kompensasjonsbidragene bidro utvilsomt . t~l oppsamlingen
av den nødvendige pengekapitalen til den senere mekaniseringen og kapitaliseringen av jordbruket. Dessuten greidde mange
zamidarer å beholde nesten ·all jorden sin samtidig som de mottok store erstatningsbeløp: For det første kunne de beholde
store arealer for "egen-dyrking" ("self-cultivation".)93 Og
for · det andre ble "for store besittelser overdradd til de
tallrike niedlemntene av storfamilien. Tvangsfordrivelse av
mangeårige paktere var ert daglig foreteelse. På denne måten
Økte arealene som var fritatt for ekspropriasjon." 94 "Egendyrking" ble i mange tilfelle et dekke over leilendirtgsforhold som nå ble inngått bare gjennom muntlige avtaler, mens
de tidligere avtalene hadde vært skriftlige og dermed gitt
leilendingene en viss sikring mot vilkårligheter fra jordeierne. I andre tilfelle ble "egen-dyrking" et dekke over drift
ved hjelp av leid arbeidskraft. Gjennom forbudet av leilendingsforholdet hadde -jordbrukslovene dermed en tendens til å
fremme overgang til lønnsarbeid i jordbruket.
Et annet og senere ledd i jordreformene var at det ble fastsatt maksimumsstørrelser på alle bruk med tanke på at arealene som ble til overs, skulle fordeles på jordløse leilendinger og landarbeidere. Men disse takstørrelsene var så
romslige at .de ble uten følger. I 1954/55 var den gjennom~
snittlige bruksstørrelsen i de forskjellige delstatene mellom 3 og 8 acres. 9 5 Mer enn 60% av samtlige bruk i India var
under 5 acres, mens maksimumsstørrelsene som ble fastsatt i
de forskjellige staten~, varierte mellom 14 og 300 acres.96
For eksempel i delstaten Uttar Pradesh var det i 1945 12.3
millioner bondehusholdninger med et samlet dyrket areal på
41.3 mill. acres. Den gjennomsnittlige bruksstørrelsen var
med andre ord i underkant av 3.4 acres. 97 Maksimumsstørrelsene
for eksisterende bruk i Uttar Pradesh 'ble fastsatt slik: "40
acres jord av god kvalitet, 60 acres av middels eller 80 av
dårlig kvalitet. Fra og med det sjette familiemedlemmet kan
det dessuten føyes . til henholdsvis 8, 12 og 16 acres pr. familiemedlem. På denne måten må det imidlertid ikke føyes til
mer enn henholdsvis 64, 96 og 128 acres. 1198 Hvis en eksisterende jordeiendom ble lurt "fordelt", ville dermed maksimalstørrelsen bli henholdsvis 104, 156 og 208 acres. Men selvsagt var bare et forsvinnende antall jordgods i Uttar Pradesh
~å store som 100 acres'.
I tillegg til at maksimumsstørrelsene var svært romslige, var
det også en rekke unntak fra disse reglene i de fleste delstatene. Det gjaldt f.eks. "mekaniserte farmer", "farmer med
store investeringer", "farmer på et sammenhengende areal",
osv. 99
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I tillegg til de manifeste jordeierinteressene som preget - - -Kongresspartiets praktiske politikk, var be f olkningspresset på
jor da under de rådende forholdene en annen alvorlig hindring
for en gjennomg ripende jordreform. Noen jordbrukseksperter
mener at et "økonomisk bruk" som skal livnære en gjennomsnittlig indisk bondefamilie, må være på minst 5 acres (= 20 mål'.)
Andre hevder at de t må være minst 10 acres, og atter andre
heller til en størrelse mellom disse to ytterkantene.10 0 Dermed sier det seg selv at det i alle tilfeller ville være umuli g å skaffe "økonomiske bruk '' til alle familier i det indiske
jordbruket .Allerede" Komiteen for avskaffelse av zamidarene"
i Uttar Pradesh fastslo i 1948 at ca. 5.3 millioner av de ialt ca. 12.3 millioner bønder i delstaten måtte fortrenges
fra brukene sine, hvis resten av bøndene skulle få økonomiske bruk." 10 1 Men hvis 5.3 millioner bønder i Uttar Pradesh
pluss titalls milli0ne r i andre delstater ble fortrengt fra
brukene sine, ville selvsagt deri indiske samfunnsformasjonen
ende i totalt sammenbrudd . Den ekstr emt lave akkwrru las jonen

av pr oduktiv industr ikapital , som kunne absor ber e "ove r s kuddsbefolkningen " f ra jordh1°uket, har de rfor vært en avgj ør ende
hindring for en virkelig jor drefo r m i India .
Tabell 9 . Jordfordeling i· India i 1961/62 . 102
Pros,e ntandel av
samtlige bruk

17.1 %
44.6
19.8
11. 7
3.6
3:2

Areal i
acres
mindre
1 5 ' 10 20 30 o g

enn 1
( 5
<10
<20
<30
større

Prosentandel av samlet
dyrket areal

1.2%
17 .9
20.7
23.8
12.8
23.6

Av tabell 8 ser vi at 13% av sa,m tlige bruk i India la beslag
pa 63% av det total e dyrkede arealet _ved "jordreformens" begynnelse i 1954 /'55. Dette forhold.e t var ubetydelig forandret
i 1961/62, da "jordreformen" var erklært for praktisk talt
avsluttet: 13% av samtli ge bruk la da beslag på 52% av det
t o tale arealet . 102 a Bå de antallet bruk og det dyrkede arealet i I ndia bl e selvsag t forandret mellom 19 54/55 og 1961/62.
Derfor er det vanskeli g å trekke sikre slutninger fra sammenli gninger av tallmaterialet i tabell 8 og 9 . Det ser imidlertid ut til at gjennomsnittsstørrelsen på bruk over 200 acres
ikke kan ha blitt nevneverdig forandret i denne perioden.
Derimot er det mulig at gjennomsnittsstørrelsen på bruk under
10 acres Økte noe, mens gjennomsnittsstørrelsen på bruk mellom 10 og 20 acres må ha sunket (5 % av samtlige bruk og 22%
av det totale arealet i 1954/55; hele 11.7% av samtlige
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bruk, men bare 23.8% av det t9tale a realet i 1961/ 62). Vi
merker oss dessuten at prosentandelen bruk mellom 10 og 20
acres ble mer enn fordoblet, mens prosentandelene for bruk
over 20 acres og under 10 acres sank noe. Det er de rfor·
sannsynlig at i alle fall en del bruk som før "jordreformen"
t~lhørte ·gruppen "over 20 acres", havnet i mellomgruppen so~
følge av "jordreformen". (Men her må vi huske at de reelle
forholdene blir skjult ved at de store brukene ble "oppdelt"
bare på papiret, dvs . "fordelt" på slektninger osv.).

Tahell 10 . Pr osentfordeling av arbeide r husholdninger i
i ndis ke ;jordhr uk med og uten jord. 1 O3
1950/51
Med jord
Uten jord

49.9 %
50.1

1956/57
42 .9 %
57 .1

1963/64
38 . 8%
61.2

Reduksjonen av prosentandelen bruk under 5 ac res ser derimot
ut til å ha sin vesentlige forklaring i tallmaterialet i tabell 10: Det e r tydelig at mange familier me d små j or dfl e kker
ble jordløse i løpet av "re f orm-pe r ioden ". Av tabellen ser
vi at arbeiderhusholdninger uten jord Økte fra 51.1 % av samtlige arbeiderhusholdninger i indisk jordbruk i 1950/51 til
61.2 % i 1963/64 . "Arbeiderhusholdninger med jord" kanvel og
merke ikke livnære sP.g'på flekkene sine, men skaffer størstedelen av inntektene sine ved å arbeide for jordeierne: I 1960/
61 hadde 36% av samtlige jordbrukshusholdninger i India ingen
jord eller mindre enn en acre (=4 mål) hver~04 Vi må derfor
re gne med at over 20 % av samtlige husholdninger i indisk jordbruk var jordløse i 1963/64 . Dette var det viktigste resultatet av den indiske "jordreformen": Leilendinger ble fo r t r engt
f ra jor dflekkene sine og f orvandlet enten til jor dlø s e arbeidere eller "leilendinger" på muntlige , "hemmelige " kont rakte r.
Det offisielle forbudet mot leilendingsforhold medførte dermed en delvis oppløsning av de "føydale" produksjonsforholdene og en partiell overgang til "egen-dyrking" og lønnsarbeid.
De muntlige, illegale l~ilendingskontraktene innebar selvsagt
en forverring av leilendingenes situasjo n og motiverte dem
til å velge lønnsarbeid som et mindre onde. Det "føydale"
jordleiesystemet i Iridia (med utleie av små jordlapper til
mange "paktere") hadde stått i veien for en "modernisering"
av jordbruket. Med den del vise avskaffelsen av leilending"'"
systemet og overgang til "egen-dyrking" og lønnsarbeid i jordbruket fattet stadig flere jordeiere og større bønder interesse for den "grønne revolusjons" "teknologiske pakke". Slik ble
den "grønne revolusjon" en konsekvent fortsettelse av den avsluttede "jordreformen".
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Utover i 50-årene ble planleggingsmyndighetene stadig mer bekymret over stagnasfonen i jordbruksproduksjonen og den tilsvarende vanskelige forsyningssituasjonen i byene.-Denne bekymringen resulterte i det allerede nevnte Ford Foundation
finansierte Intensive Agricultural Districts Program (IADP),
som omfattet 15 distrikter i 1961. Under uåret i 1965/66
Økte planle gg ingsmyndighetene anstrengelsene sine og lot dette konune til uttrykk gjennom det såkalte Intensive Agricultural De ve'lopment Progr am (IADP), som ble lansert i oktober
1965. Hovedpunktene i dette programmet, som senere har fått
betegnelsen "Den nye jordbruksstrategien", var at anstrengelsene for å øke jordbruksproduktiviteten skulle konsentreres
til områder med sikre vanntilførsler - dvs. vel 20% av det
totale dyrkede arealet - og at det innen disse områdene skulle gjøres systematisk~ forsøk på å utbre de nye høyt-ytende
variantene av mexicansk hvete og ris (utviklet i India). Dessuten skulle selvsagt bøndene i disse områdene tilbys den tilhørende "teknologiske pakken": kunstgjødsel, ugrasdrepere
osv., foruten statlige kreditter,pFisi~citamenter,markedsfør
ingsmuligheter og teknisk , rådgivning.107
Anstrengelsene ga resultater: Hveteproduksjonen Økte fra 12.3
mill . tonn i 1964/65 til 16.5 mill. i 1967/68 og 20.0 mill.
tonn' i 1969/7o . 108 For alle slags matkorn var imidlertid produksjonsøkningen mindre imponerende: 88.4 mill. tonn i 1964/
65 (rekordår), 95 mill. i 1967/68 og 107 mill tonn i 1970/
71. 1,09 Hveten sto faktisl.< for nesten hele produksjonsøkningen
av matkorn i denne perioden, mens produksjonen av ris - Indias
absolutt viktigste matkorn - stagnerte. Innføringen av de nye
"høyt-ytende" ri;-variantene må dermed sies å ha vært en fiasko !J·o Dessuten var heller ikke produksjonsveksten for hvete
forårsaket bare av høyere avk~stninger, men i nesten like stor
grad av økning av arealet. Jfr. forøvrig tabell 11.

Tdb e U 11. Gje nriomsni t t li ge årli ge ve kstrater for produksjonen av h vete ~ ri s· og s amtlige matkorn i hele India.
%pr .. år .111
Tidsror:i:

1964/65-1968/69

Hvete:
- Grunnet Økt avkastning
- Grunnet økt areal
- Total vekstrate

5 .O.%
4.4
9.4 %

Ris:
- Grunnet økt avkastning
- Grunnet økt areal
- Total vekstrate

0.2
0 .2%

0

1964/65-1969/70
5 .8%
4.4
10.2%

""lo

Samlet matkornproduksjon:
- Total vekstrate
1.8%
x Gjeldet tidsrommet 1964/65-1970/71.
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3 .2%

X

Den totale matkornproduksjonen i India økte bare med g jennomsnittlig 3 .2% pr. år under den "grønne revolusjonens" glansperiode (jfr. tabell 11). Dermed holdt den ikke engang tritt
med befolkningsveksten etter 1965 (jfr. tabell 12).

Tabell 12 . Til f ørsel av matkorn . Gram pr. capita pr . dag,
hele. India. 11 2
1960:
61:
62:
63:
64:

44 7 .4
466.6
461.3
440.8
448.5

1965:
66:
67:
68:
69:

4 74 .o
402.3
395.8
456.4
417.3

Men selv om pr.-capita-forbruket av matkorn slett ikke økte
under den "grønne revolu;jon", så Økte de indiske kornlag- 113
rene, hovedsakelig hvete til nesten 9 millioner tonn i 197~.
Og:

"Mot slutten av 1971 og i 1972 var India i stand til å
bruke nesten 2 mill. tonn fra sine egne matvarereserver,
. i første omgang for å fø nesten 10 millioner bengalske
flyktninger under borgerkrigen i Pakistan og senere som
matvarehjelp til Bangladesh. 1111 4 Men: "En dårlig monsun
i 1972 kastet India tilbake på verdensmarkedet som kornimportør . . . 4 mi 11 ioner tonn. :·!•115

1

Den "grønne revolusjon'' fremskyndet imidlertid den prosessen
som allerede var blit.-t satt i gang gjennom "jordreformen".
Bare de store og mellomstore bøndene hadde økonomiske ressurser til å kjøpe den nye "teknologiske pakken":
"Selv om det har vært gjort spredte forsøk på å bevise
det motsatte, så er det en overveldende empiri som viser
at de rike bøndene har hatt nesten eksklusiv adgang til
den "nye teknologien" ... Den nye såko)'."n-kunstgjødselvann-pestisid-pakken medfører en sterk Økning av kravet
til driftskapital.· De nye profittmulighetene er derfor
begrenset til dyrkere med store private ressurser og/eller
adgang til kreditt oå rimelige vilkår. Småbønder og sharecroppers (som kan være en og samme person) er derfor
utelukket på grunn av mangel på ressurser og r.Jangel på
akseptabel pant." 11 6
Nå kom det vel med "jordreformens" erstatningsbidra g til storbøndene. Bare disse bøndene var dessuten i stand til å oppnå
noenlunde rimelige lån fra de private pengeutl å nerne (handelsmenn, storbønder/godseiere og profesjonelle pengeutl å nere),
som så sent som i 1962 .sto for nesten 70% av det t o tale kredittvolumet i indisk jordbruk . 11 7 Småbønde_r og "sharecroppers','
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som var ute av stand til å stille pant, var utelukket fra
dette pengemarkedet så sant de ikke ville betale ågerrenter.
I de fleste delstatene har det forøvrig vært en økende tend~
ens til å avskaffe systemet med forpaktning til såkalte
"sharecroppers", dvs. småpaktere som ·betalte en bestemt andel av avlingen som forpaktningsavgift.118 En · rapport melder
at det bare i 1969 var nesten 40.000 utkastelsessaker mot
"sharecroppers" i delstaten Bihar, og ca. 80.000 slike saker
i delstaten Mysore. 1 1 9 Dessuten har det vært en tydelig tendens til utvidelse av de store farmene. En studie fra delstaten Punjab (forøvrig den "grønne revolusjons" mønsterstat)
viser at "svært store farmere" (over 100 acres) Økte brukene
sine med gjennomsnittlig 40% mellom 1955/56 og 1967/68. 120
På grunn av de kortere dyrkningssesongene har den "grønne revolusjon" medført større sesongsvingninger i etterspørselen
etter arbeidsk:raft: "Med innføringen av de nye innsatselementene øker etterspørselen etter arbeidskraft i toppsesongen drastisk. Det uunngåelige resultatet er økte lønninger i
disse periodene; og denne Økningen vil bli forsterket hvis
det fins noen form for organisering blant landarbeiderne.
Arbeidskonflikter blir larigt mer sannsynlige. Den logiske
reaksjonen på muligheten for arbeidsmangel i toppsesongene,
økte lønninger og arbeidskonflikter er å minske risikoen
og gå inn for mekanisering."121 Den gamle, manuelle treskemetoden blir fortrengt av mekanisk treskiug. For eksempel i
Punjab-Haryana var det 100.000 mekaniske treskere i 1970,
mot bare 5000 i 1961. 122 Det er også en sterk økning i bruken av traktorer for pløying, harving, spredning av kunstgjødsel osv. I 1970 var det 25.000 traktorer i Punjab-Haryana,
mot 8000 i 1961. 123 Likedan .er det en tendens til overgang
til mekanisk innhøsting, automatisk irrigasjon osv. Denne økende mekaniseringen har resultert i en stadig mindre økning
i etterspørselen etter arbeidskraft, og dermed en tendens til
økt undersysselsetting og åpen arbeidsløshet i det indiske
jordbruket. 124 Faktisk har
"arbeidsløsheten Økt jevnt de siste 20 årene. Den åpne
arbeidsløsheten ble anslått til 2.5 millioner ved slutten av Den første femårsplanen · i 1956. Den økte til omtrent 17 til 20 millioner i 1966 ( ... ) I mange jordbruksområder kan mennene finne arbeid bare ca. 200 dager i
året, og ofte får de arbeid bare 1 toppsesongene for såing/planting og innhØsting. 11125
Hens den indiske regjering har lovprist den "grønne revolusjon" og bygde opp store hvetelagre, ble ernæringssituasjonen forverret for en stadig større andel av den indiske jordbruksbefolkningen:

176

"I 1960/61 levde 38 .0 % av alle jordbrukshusholdninger
(denne andelen besto hovedsakelig av landarbeidere og
småbønder) under den ekstreme fattigdomsgrensen, basert
på et svært konservativt anslag av 15 rupier pr. capita
pr. mnd. i konsumutgifter (1960/51-priser). Denne andelen Økte til ti4.6 % i 1964/65, og 53% i 1967/68 . 111 20
Allerede rundt 1960 levde den fattigste delen av befolkningen
i indisk jordbruk på fysisk eksistensminimum. Av bastante "naturlige" grunner var derfor den absolutte armoden til denne
befolkningsgruppen temmelig konstant utover i 60-årene. Derimot Økte fattigdommen i bredden, slik at den i 1970 omfattet en større andel av jordbr1,1ksbefolkningen enn i 1960. Samtidig b l e de 10~15% rikeste blant bøndene stadig rikere. John
P. Lewis fastslo derfor i 1970: "Den grønne revolusjon ·tilhører 'kulakkene' . 11 127
Den stadig mer omfattende fattigdommen og nøden på landsbygda
har forårsaket en økende strøm av mennesker som søker inn til
byene for å finne en levevei: "De fattige i byene er bare en
oversvømmelse (overflow) av de fattige fra landet til byområdene . " 128 Dette har medført økt arbeidsløshet og sterkt
synkende reallønninger i byene. Ernæringsmessig "sto de 10%
fattigste på landsbygda i 1967/68 praktisk talt der de var
ved begynnelsen av tiåret.Derimot er situasjonen til de 10%
fattigste i byene så avgjort blitt forverret . Som resultat av
dette har de nærmet seg de fattigste på landsbygda: I 1960/61 .
var konsumet til de fattigste 5% i byene 27.2% høyere enn konsumet til de fattigste 5% på landsbygda; i 1967/68 var det
bare 4 .5% høyere. Det' samme var tilfelle for de fattigste 5%
over dem: I 1960/61 var konsumet deres 29.2% høyere enn for
den tilsvarende gruppen på landsbygda; i 1967/68 var det bare
10. 2% høyere. "129 Mellom 1963 og 1969sank r e allønnsnivået i
India med hele 11.9%. 130 Denne synkningen skyldte~ ikke minst
den tiltagende flukten fra landsbygda til byene i kjølvannet
av den "grønne revolusjon."
Men de fleste menneskene som
strømmer inn til byene, har ingen sjanse til å finne en jobb
med synkende reallønn. De ender som tiggere, tyver, prostituerte osv., i de voksende og stinkende byslumrnene. Likevel
var ernæringssituasjonen de flyktet fra, som regel enda verre.

PERSPEKTIVER OG FØLGER FOR "ØKO POLi TIKKEN"
Det kan ikke herske tvil o.m. at den "grønne revolusjon" har medført en betydelig økning både i produksjonsvolumet og arbeidsproduktiviteten i store deler av det mexicanske og indiske
jordbruk. Ved første øyekast er det derfor overraskende at .denne økningen ikke kommer entydig til uttrykk i Paul. Bairochs
autoritative data over jordbruksproduktiviteten i u-landene,
jfr. tabell 13.
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Tabell 13 . Arbeidspr odukti vi teten i j or db ruket, uttrykt i
rm'.llioner netto di r ekte kcal pr. mannlige yrke saktive pr . år, i l"Jexico , Indi a og u-lgndene som
helhet fo r noen· utvalgte å r.13 2

Mexico
India
U-landene s om helhet

1953-5 7

1960-64

1968-72

5.5
4 ·. 1
5.7

6.3
4.1
5.6

6.8
3.9
5.5

Dette tilsynelatende para dokset har sin grunn i at Bairoch
definerer "mannlige y rkesaktive" . i jordbruket som alle menn
i arbeidsfør a lder som lever på landsbygda (landsbyen) ' og ikke
er syssels a tt utenom jordbruket . 1 33 Den "grønne revolusjon"
har medført en sterk økning i produksjonen pr. effektiv arbeidstime . Men samtidig har den resultert i stagnerende etterspørsel etter arbeidskraft, og dermed Økt undersysselsetting og arbeidsløsh e t og synkende reallønninger i jordbruket.
Menneskemas sicne som .er blitt utstøtt fra jordbruksproduksjon-·
en, har ikke funnet sysselsetting i andre sektorer hverken på
landsby gda eller i byene; eksistensnivået er sunket og nøden
har tiltatt. Bariochs lave produktivitetstall har nettopp sin
forklarin g i at "overnkuddsbe f olkni ngen " fra jordbruket ikke

e r blitt ahsorbert av en produktiv, akkumulerende industrikapital. Samme hvor vellykket den "gr ønne r evolusjon" hadde
væ.rt rent teknisk- produksjonsme s sig sett, kunne den derfor
ikke ha avhjulpet hungersnøden i u- landene . Det e r s å banalt
at det er pinli~ å si det: Den som vi l ha mat i et kapitalistisk samfunn, må ha penger å kjøpe den f or, så sant han
ikke kan produsere den selv tsuhsistens j ordbruk), samtidig som
den "grønne r e volusjon" har resultert i større matproduksjon,
har den ogs å medført større arbeidsløshet og marginalisering
og mer hungersnød. Derfor har den indiske regjeringen (etter
et svakt tilba~esla g i 1973-75) i år opparbeidet et rekordla ger av matkorn på 17 millioner tonn som ikke fant "avsetning hos forbrukerne". Neste år vil kornlagrene etter all
sannsynlighet nå det statlig fastsatte taket på 25 mill.tonn.
Ministeren for mat og jordbruk, Jagjivan Ram, har imidlertid
gjort det klart · "at han vil ta imot alt matkorn som tilbys
(den statli g fastsatte . R ."S.) innkjØpsprisen selv om regjeringslagrene vokser til 25 mill. tonn og mer. Problemet .. .
kan løses ved å eksportere matkorn i den utstrekning det er
et overskudd ... i forhold til bufferlagrene som er nødvendige for innenlandske formål. ( . . . ) Det er derfor mulig å
overveie og til og meci planlegge for eksport av matkorn som
e n normal foreteelse etter et par år . 11 13 4
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Hungerslandet India med eksport av matkorn "som en normal
foreteelse": Dette alene burde være nok til å overbevise
enhver nymal thusianer og økolo g om a.t hungersnøden i u- land-

ene i dag ikke har sin grunn i uoverskridelige fy.sl,ske ·skr anker for produksjonen av matvarer, men i sosiale forhold . Vi
kan være ganske · trygge på at jordbruksproduksjonen i verdensmå lestokk vil holde tritt med den Kjøpekraftige etterspørselert i årene som kommer. De "multinasjonale" agribusiness-selskapene som handler med korn, kjøtt, frukt, grønnsaker,
kunstgjødsel, traktorer, plantevernmidler osv., vil utvilsomt
sørge for det .135 Men samtidig vil økende milliontall av mennesker forkrøples eller dø av sult hvert år: Bade "overbe-

folkningen" og sulten i u-landene har sin årsak i periferikapitalismens sosialstruktur, i det kapitalistiske verdenssystemets r eproduksjonslogikk. Derfor vil "kampen mot hungersnøden" ·måtte bli en kamp mellom sosiale klasser både i u~
landene og i metropolene: "Matvareproblemet" er uløselig uten
sosiale omveltninger som gjør slutt på de parasittiske utbytterklassene i u-landene og samfun~sstrukturene som er
grunnlaget for deres eksistens. Det beste beviset for dette
er den "grønne revolusjon" med alle dens konsekvenser.
Denne konklusj_onen er i strid med økologenes ressursregnestykke: Det kan sikkert fremføres gode argumenter for at nordmenn
bør "spise riktigere" (jfr·. Dammanbevegelsens "kostholdsuke")
for at Norge bør ha større selvforsyningsgrad for matvarer
'
osv., bare ikke det argumentet at dette vil motvirke hungeren
i verden. 1 36 Ikke e~ . eneste munn i u-landene vil bli mettet
ved at norske arbeide-re "viser måtehold" i sine lønnskrav og
avfinner seg med redusert forbruk. Derimot ville den norske
kapitalen få bedre akkumulasjon~- og ekspansjonsbetingelser.
Økologenes ressursberegninger ser bort fra produksjonsforholdene som er bestemmende for ressursbruken og· ·dens former.
Det dreier .seg om ideologien til en klasse som hverken er direkte knyttet til kapitalforholdet som produktive, merverdiproduserende lønnsarbeidere eller som kapitalister: 11 • • • det
er hverken den he.r skende eller den utbyttede klassen, men
klassen imellom, klassen som blir ·igjen, den vinglende
r esten . 11137 .
Middelklassen er en voksende og ideologisk stadig mer innflytelsesrik klasse som i dag reproduseres og ekspanderer som
en nødvendig utvekst på kapitalforholdet selv. Den består ikke av "praktikere" i næringslivet, men av folk som stort sett
lønnes av statlige midler,. "reveny, folk i "den offentlige
sektoren" i videste forstand. Fra sin sosiale mellomstilling
adresserer de sine fornuftappeller både til arbeid og kapital:
"Vi" utbytter naturen; "vi" må redusere ressursforbruket. Det
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sosiale subjektet er "vi", ikke kapitalen. De sosia.le antagonismene er ikke lokalisert i kapitalforholdet. Kampen om
samfunnsordningen ut.spilles tvert imot mellom fornuftige/
moralske og ufornuftige/umoralske individer eller-grupper av
individer. Denne spesifikke klassekarakteren forklarer den
økologiske bevegelsens store "popularitet ": Den har tilheng-

ere i alle partier~ er med andr e ord politisk legitim på alle
hold; og alle par tier gjør mer eller rrrindre bruk .av dens parolekatalog i kampen om velgerne. Partiene kappes om å framstå som det "økologisk mest ansvarlige parti".

Den økologiske bevegelsen er uttrykk for en omfattende radikaliseringsprosess i mellomlagene. Men selv om dens "teori" eller "teorier" - er pre ge t av småborgerlige klassefordommer,
av middelklassens isolasjon fra den kapitalistiske utbyttingen, så henger den ikke i lufta. Den har sin materielle basis
i krisefenomener i kapita,lismen som også må få følger for den
sosialistiske bevegelsen. Men det er betenkelig at de økologiske prob.1emstillingene er blitt slukt temmelig ureflektert og uformidlet på sosialistisk hold.138 På det teoretiske
nivået i SV ser denne prosessen ut til å ha hatt størst konsekvenser for den offisielle imperialismeforståelsen, som
rett og slett representerer et tilbakeskritt i forhold til
SF's i slutten av 60-årene.1 39 Det lar seg vanskelig benekte
at gjennom den "økopolitiske" påvirkningen er SV blitt et
ambivalent organisatorisk uttrykk for to atskilte politiske
tendenser: på den ene siden et oppbrudd fra sosialdemokra.tiet i deler av ar~eiderklassen og på den andre siden en radikal middelklassebevegelse. Hvis SV skal løse sine oppgaver som
et sosialistisk parti med basis i arbeiderklassen, må disse to
tendensene smelte sammen. Men det kan ikke skje uten en omfattende marxistisk kritikk og modifikasjon av de herskende
Økologiske forestillingene i SV. Gjennom en slik prosess vil
"økopolitikken" måtte gi definitivtavkall på å være partiets
strategiske ledesnor.1 4 0
De norske "økopolitikerne" hevder at matproduksjonen i verden
nærmer seg uoverskridelige fysiske skranker, og at dette er
en vesentlig årsak .til sulten i verden. Følgelig bør "de rike"
(som ikke er noen bestemt sosial klasse) spise mindre, og alt
dyrkbart areal bør legges under plogen. Denne påstanden er identisk med det ene hovedpoenget i nymalthusianernes argumentasjon. Men nymalthusianerne - f.eks . Lester Brown 14.l - er mer
konsekvente enn "økopolitikerne": De viser med ufravikelig
logikk at det hører uatskillelig sammen med et annet poeng:
Dersom det er fysisk umulig eller økologisk uforsvarlig å produsere nok mat til at alle mennesker i verden "kan leve. godt",
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så er det overbefolkning i forhold til den ·fysisk mulige matvareproduksjonen i verden. Det er påfallende hvor systematisk
"økopolitikerne" har unngått denne andre siden av den nyraalthusianske medaljen. Her skal jeg ikke drøfte årsakene til
denne unnlatelsen. Men vi kan fastslå at den ikke bare har
medført at "økopolitikerne" ikke har diskutert og tatt et begrunnet standpunkt ' til forslagene om "befolkningskontroll"
som strømmer ut fra Verdensbanken og politisk tilsvarende
organisasjoner.
Denne unnlatelsen har også hindret "økopolitikerne" fra å avklare de samfunnsteoretiske premissene
for deres egen argumenta3jon.
Ressursaritmetikerne overser at "mengden av tilgjengelige res-

surser" ikke bare e r en fysisk, men også samfunnsmessig bestemt størrelse. De hevder for eksempel at det i dag er mangel på dyrkbar jord, eller jord som · kan dyrkes uten økologiske
skadevirkninger. Men dette er ikke tilfelle. Alle jordbrukseksperter er enige om at ,det dyrkede arealet i verden kan
Økes betraktelig. Når en ser bort fra de fuktige tropene,
mener de fleste at det totale dyrkede arealet i verden kan
økes med opp til 70% uten økologiske skadevirkninger. Mellom
1960 o~ 1970 Økte det totale dyrkede arealet i verden med
15%. 14 Hvis denne Økningstakten fortsettes også etter 1970,
vil ikke det totale potensielt dyrkbare arealet utenom de
fuktige tropene være tatt i bruk før etter år 2000. Jfr. forøvrig tabell 14.
Tabell 14. Faktisk dyrket areal, innbefattet brakkarealene,
i 1965 og· totalt potensielt dyrkbart areal utenom
de fukti ge tropene som ikke t r enger kunstig vanning. Millioner hektar .14 4
Faktisk d9rket
areal i l 65
Asia
Afrika
La tin-Arne rika
Nord-Amerika
Australia/New Zealand
Europa
Sovjetunionen
Sam:

470 mi 11. ha.
li
160 "
li
80
"li
240 l i
li
20 l i
li
li
150
li
280 "
1400 mill .ha.

Samlet potensielt
dyrket areal
465 rnill .h·a.
li
500 l i
li
li
370
li
450 l i
120 li
"li
170 "
350 l i
"
2425 mill. ha.

Den "generelle konklusjonen" av de fleste klima- og jordsmonnundersøkelsene fra de siste årene er at "det dyrkede arealet i verden kan Økes med ca. 50% til oppdyrkingskostnader pr. acre som kan måles i hundrer av dollars (ingen urimelige utlegg sammenlignet med produksjonsverdien de vil re-
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sultere i over et stort antall år)" 14 5 I tillegg kan både
det potensielt dyrkbare arealet i verden og avkastningene på
allerede dyrkede arealer økes betraktelig gjennom kunstig
vanning uten at det medfører Økologiske skadevirkbinger. 14 6
Mulighetene for vannkontroll i de store elvedeltaene er heller ikke qJå langt nær uttømt: I Sør- og Sørøst-Asia for eksempel gjenstår det mye å gjøre i Ganges-Brahmaputra- og Mekong-systemene. Til denne listen kan vi føye den øvre Nilen
i Afrika, Sao Francisco-elven i Brasil o·g mange andre store
elver.14 7 Den indiske regjeringens Irrigation Commission har
beregnet at det irrigerte arealet på 43 mill. hektar i India
i 1973/74 kunne dobles i de neste 30 årene til en kostnad av
ca. _14 milliarder dollars, dvs. ca. 20% av Indias n~værende
bruttonasjonalprodukt og bare 30 % mer enn de føderale s,tatsutgiftene i budsjettåret 1974/75. 14 8
Men det er enda viktigere at det ikke minst i u-landene er
store br akkar ealer som kan tas i b.r uk kostnadsfritt. Ernest
Fetler har beregnet at ca .. halvparten av det dyrkede arealet
på lati f undi_a ene i Latin-Amerika er brakk til ,enhver tid .14.9
Dessuten inne:bærer s vie eller bråtebruket 1 5 0 i den "tradisjonelle sektoren" i store deler av Latin-Amerika, Afrika,
Asia et enormt sløseri med og direkte ødeleggelser av j o rdressursene. Denne bruksmå ten er en f ølge av b_øndene s ress ursf attigdom: Skog og grass brennes av og det plantes i asken,
i de fleste tilfeller uten noen form for be a rbeiding eller
gjødsling av jorda. Ska l jordsmonnet kunne regenerere under
denne bruksmåten, må det alt etter de klimatiske forholdene
ligge brakk mellom 4 o g 10 å r for hvert år det dyrkes. 1 51
Denne bruksmå ten krever derfor store jordarealer pr. husholdning.1 52 Med befolkningsveksten, og dermed økende knapphet på
jord, "har brakkperiode ne blitt stadig kortere. Dette har
resultert i Økt utpinin g av jorda, erosjon og utarming av den
etterfølgende vegetasjonen. 11 15 3 Utpiningen av jorda har dessuten medført utvidelse av sviebruket til stadig nye arealer,
noe som "med sikkerhet har ødelagt titusenvis av hektar av
verdifulle skoder. Dette har undergravd reservene av sterkt
tiltrengt nytteskog og ødelagt det beskyttende plantedekket
i store vann-nedslagsområder. Følgen av dette er en sterk
økning av jorderosjonen, tap av uerstattelige dyrkingsarealer og katastrofale oversvømmelser i lavlandet. El ve leiene
er blitt fylt av slam, og grov kis har avlagret seg på fruktbare lavlandsarealer. Hele prosessen har endt i tiltakende
uttørking av elveområdene, stadig synkning av grunnvannstanden og forvandling av skogbevokste landskaper til utarmet
tornebusk- og kaktusvegetasjon. " 154 Ikke noen annen jordbruksform har i dag tilnærmelsesvis så store og omfattende økologiske skadevirkninger som sviejordbruket i u-landene. Denne
bruksmåten er rett og slett i ferd med å undergrave den fremtidige matproduksjonen i store områder av verden. "Derfor
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utgjør den ikke lenger en rasjonell og sunn tilpasning til
milj øbe tingel sene." 15 5
På farmene i Iowa er den gjennomsnittlige avkastningen av
mais ca. 6.4 t9nn pr. hektar. Den vanlige indiske bonden
produserer ca. 1 tonn hvete eller ris pr. hektar, mens sviebruksbonden i Latin-Amerika og Afrika høster maksimalt 0.25
tonn mais .pr. hektar, eller med andre ord ca. en tjuendedel
av avkastningen til den amerikanske farmeren. 156 Disse tallene
~iser at en relativt beskjeden generell Økning av jordbruksavkastningen i u-landene - er økning som slett ikke resulterer i et amerikansk nivå eller nødvendi,ggjør den "grønne re'volusjonens" tekniske midler - vil medføre en veldig Økning
av den samlede jordbruksproduksjonen. En slik generell Økning
av avkastningene ville slett ikke innebære noe drastisk sprang
i _ det totale globale energiforbruket.157 Derimot blokkeres
den i dag av selve samfunnsstrukturen i u-landene, innbefattet den ekstremt ulike sosiale fordelingen av jord og andre
ressurser . 158 Den "grønne revolusjon" har vist at -en generell
modernisering av jordbruket i u-landene under kapitalistisk
fortegn ikke er mulig. Derfor er revolusjonære forandringer
av samfunnsstrukturene i dag en nødvendig forutsetning for en
økning av matproduksjonen_.
Hvorvidt den "grønne revolusjon" har fremskyndet sosiale omveltninger i u-landene er det vanskelig å si. Både Erie R.
Wolfs og Hamza Alavis.studier av bondereisninger i vårt århundre gir grunn til ·å slutte at den kanskje har svekket
bøndenes opprørspotensial. 159 Den "grønne revolusjon" har utvilsomt medført en tallmessig'· reduksjon av "middelstore
bønder" som både eier sin egen jordflekk og yter tjeneste til
en jordeier. Men det er særlig disse bøndene som har "den
minimale taktiske frihet som kreves for å utfordre deres overherre." 160. Derfor er det vel mulig at den "grønne revolusjon"
har gjort revolusjonære omveltninger i u-landene mer ·avhengig
av byproletariatets opp_r ørspotensial og organisatoriske
styrke. Men uansett hvordan dette forholder seg: De sosiale
omveltningene som er en nødvendig forutsetning for en rad ikal bedring av ernæringssituasjonen i u-landene, vil også resultere i . en synkende befolkningsvekst.151 Det er derfor lite
sannsynlig at de egentlige fysiske skrankene for matproduksjonen i verden noensinne vil bli nådd.

NOTER:
1)

2)

Jfr. Lester R.Brown: World Population and Food Supplies :
LookingAhead, Konferansepapir Nr. 19 til F.N.'s World
Population Conferertce, Bukarest 19-30 august 1974, s.20.
Når mengden av nitrogengjødsel på de tradisjonelle hveteakrene i Mexoco ble Økt utover 4.5 kg. pr. mål, . begynte
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kornet å falle av eller stenglene la seg over ende. Hos
de nye variantene fortsetter avlingene å øke med. nitrogenforbruket opp til ca. 13.5 kg nitrogengjødsel pr. mål.
De nye hvetevariantene i Mexico er klar for innhøsting
120 døgn etter såing; for de tradisjonelle artene tok
det 150 dager eller mer. Jfr. Lester R.Brown, ibid., s .10.
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Wo r ld since 1900, London 1975.
J
3) Jfr. Ray A.Goldberg: U.S.agribusiness breaks out of isolation", i Harvard Business Review, m~i/juni 1975, s.90.
3a) Jfr. Harry Cleaver: "Will the Green Revolution Turn Red?"
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4)
Ibid., tabell 1, s.177 og tabell 2, s.178.
4a) Sitert etter F. Frobel, Jurgen Heinrichs, O. Kreye: Die
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llationen, Reinbeck bei Hamburg 1974, s .13/14.
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Jfr. ibid., s.35.
Jfr. ibid., s.42.
Etter Bairoch, ibid., tabell 13, s.40 og tabell 10, s.
36. For en nærmere definisjon av jordbruksproduktiviteten, jfr. bemerkningene under note 13) ovenfor.
Ibid., s.29. Jfr. forøvrig s.26 ff.
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80-140 % av nivået i USA. (Jfr. Michael Sharpston : "In·57)

187

ternational Subcontracting", Oxford Economic Papers,
Vol. 27, Nr. 1, mars 1975, s.101.) Derimot er lønnsnivået for industriarbeidere i disse områdene langt lavere enn gjennomsnittet i USA. Sharpston oppgir at det i
1970 var 25 % av nivået i USA (ibid., tabell 5, s.103),
mens Harvar d Busines s Review (mai/juni 1973) oppgir at
det i 1972 var ca. 20 % av nivået i USA.
79) Bairoch:The Economic Development of the Thir d Wo rl d ... ,
op. ei t., s. 246.
80 ) Jfr. Andre Gruner Frank: Lwrrpenbourgeoisie :Lwrrpende velopne~ ~
New York/London 1972 , s.117/118.
81) Frobel, Heinrichs, Kreye: Die Armut des Volkes ,op. cit,
s . 85.
82) Ibid., tabell 2, s.87, og s.85.
83) Ibid., tabell 1, s.86 .
84) Bairoch: The Economic De veiopment of the Third World,
Synoptic Table, s.246.
85) Sitert etter Feder: The Rape of the Peas ant ry , op . . cit.,
s.277/278.
86) Jfr. Hari P . Sharma: "The Green Revolution in India:
Prelude t '.J a Red One.?... , i: K.Gough and H.P. Sharma (utg.;:
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127) John P . Lewis: "Wanted in India: A Relevant Radicalism",
Econorrric and Political Weekly, Vol. 5, Nr. 29-31, (special Number) juli 1970, s. 1219/20.
128) V.M. Dandekar og N. Rath: "Poverty in India", i: Jolly
ro.fl. (utg.) ThirdWorldEmployment,Penguin 1973, s.
121/22.
.
129) Ibid., s. 122.
130) Jfr. Kreye m.fl. (utg.) Die Armut des Valkes, op.c,it.,
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