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Maailman väestön ennustetaan kasvavan miljardeilla seuraavina vuosikymmeninä. Sa- 
malla kun kasvava väestö tulisi ruokkia, pitäisi kuitenkin pyrkiä myös vähentämään 
maatalouden luonnolle jo nyt aiheuttamaa valtaisaa taakkaa ja tarjoamaan töitä. On sel- 
vää, että nykyistä maatalousjärjestelmää, joka nojaa laajoihin yksilajisiin peltoihin, te- 
holannoitukseen ja myrkytykseen, ei voida vain yksinkertaisesti laajentaa. Satojen ja 
työpaikkojen kasvu on saavutettava vaihtoehtoisilla tavoilla. 
 
Kemiallisten lannoitteiden käytön lisääminen, siis Vihreä vallankumous, on lisännyt sa- 
toja räjähdysmäisesti sitten 1960-luvun. Nykyinen petrokemiallinen maatalousjärjestel- 
mä onkin hyvin tehokas kalorien tuottaja. Koskaan ei samanlaista energiamäärää ole 
tuotettu yhtä halvalla ja niin massiivisesti kuin nykyisessä petrokemiallisessa maatalou- 
dessa. Tällä satojen kasvulla on kuitenkin ollut peitettyjä kustannuksia. Vihreän vallan- 
kumouksen edetessä viljeltävien lajikkeiden kirjo ja ruoan ravitsevuus ovat heikenty- 
neet. Pikaruokakulttuuri on seurausta päätöksistä joilla maatalouden pääpainoksi asetet- 
tiin kalorien tuottaminen.  
 
Afrikka ajautui valtaviin ongelmiin 1980-luvulla kun Vihreä vallankumous oli ensin 
kolminkertaistanut väestömäärän mutta johtikin ei-kestävään satojen kasvuun, satojen 
romahdukseen intensiivisen viljelyn aiheuttaman eroosion seurauksena, nälänhätään ja 
riippuvuuteen tuontiruoasta. Satojen kasvua onkin verrattava maatalousjärjestelmän ai- 
heuttamiin laajoihin kustannuksiin. Epäsuora kustannus, jota ei ole vielä tarpeeksi otettu 
huomioon, on luonnon monimuotoisuuden ja ruokavalion yksipuolistuminen, lihavuus 
ja rehevöityminen.  
 
Satojen kasvua ei voi myöskään ymmärtää ilman niitä yhteiskunnallisia kustannuksia 
joiden ulkoistamisen kautta globaalien maatalousyritysten tuotanto on kasvanut. Laaja- 
mittaisen teollisten monokulttuuriplantaasien levittyminen on tapahtunut - etenkin glo- 
baalissa etelässä - paikallisväestöjen, luonnon, kuluttajien, maataloustyöväen, pienvilje- 
lijöiden ja maaseutuyhteisöjen kustannuksella. Huono lakien valvonta ja puutteelliset 
ympäristölainsäädännöt ovat mahdollistaneet kustannusten ulkoistamisen yhteiskunnal- 
le. 
 
On ilmeistä että globaalia maatalousjärjestelmää tulee muuttaa merkittävästi. Tässä kat- 
sauksessa vertailen lyhyesti petrokemiallista agribisnesmallia sekä luonnonmukaista 
pienviljelymallia, keskittäen huomion syrjäytymiseen, ihmiskapasiteetin maksimointiin, 
työllisyyteen ja muuntogeenisyyden reunaehtoihin. 

Ympäri maailmaa maansa menettäneet pienviljelijät ovat perustaneet maattomien liik- 
keitä vastustamaan kontrolloimatonta teollisten plantaasien leviämistä. Ratkaisuna vih- 
reän vallankumouksen ongelmiin he tarjoavat luonnonmukaista pienviljelyä. Laajassa 
mittakaavassa, valtion maataloustuella toteutettuna luonnonmukainen viljely voisi kor- 
vata petrokemiallisen maatalousjärjestelmän, esittävät pohjoisen luomuviljelijät ja ete- 
län köyhät pienviljelijät joilla ei edes olisi varaa öljystä riippuvaiseen petrokemialliseen 
viljelyyn. 
 
Ilmastonmuutos pakottaa vähentämään lihankulutusta ja petrokemiallista viljelyä, sillä 
molemmat ovat keskeisiä päästöjen aiheuttajia. 
 
Pelkästään Brasiliassa kulutettiin vuonna 2008 yli 700 miljoonaa litraa torjunta-aineita. 
Suurin osa näistä on öljystä juonnettuja. Torjunta-aineiden käyttö on lisääntynyt huo- 
mattavasti sen jälkeen kun maassa alettiin viljellä Monsanton geenimuunneltua RR- 
soijaa, joka vaatii glyfosaatin käyttöä. Ensimmäinen lakiuudistus joka tehtiin muunto- 
geenisen viljelyn sallimisen jälkeen, oli nostaa sallittua glyfosaatin käyttökattoa dra- 
maattisesti.  
 
On selvää että tilanne ei voi jatkua tällaisena: geenimuuntelun tulisi vähentää eikä lisätä 
torjunta-aineiden käyttöä, ja lisäksi muuntogeenisten kasvien pitäisi olla suoraan paikal- 
lisväestön kontrollissa, omistuksessa ja kehitettävissä. Ilman demokratisointia ja torjun- 
ta-ainekäytön vähentämistä muuntogeenisyys ei tarjoa ratkaisuja vihreän vallankumo- 
uksen mallin uudistamiseen, vaan päinvastoin pahentaa mallin ongelmia. Patentoiduilla 
siemenillä kiristämisestä, markkinoiden ja teknologian kontrolloimisesta voi tulla mer- 
kittävä poliittinen ase, ja johtaa maailmanlaajuisen biohegemonian syntymiseen. Tällä 
olisi tuhoisia vaikutuksia ihmispääomavaltaisen maatalousmallin luomisen kannalta: 
käytännössä agribisneksen biohegemonia tekisi mahdottomaksi sekamallin tai pienvilje- 
lymallin kehittämisen ja olemassaolon. 
 
Uuden vuosisadan maatalousjärjestelmän tulisi työllistää useampia ihmisiä, tuottaa mo- 
nipuolista ravintoa laajalle väestölle ja ottaa huomioon luonnon monimuotoisuus. 



Luonnonmukainen viljely kasvattaa satoja kestävällä tavalla, lisäten orgaanista ainesta, 
mutta vaatii enemmän työvoimaa. Globaalissa etelässä on kuitenkin jo nyt työttömiä, 
eikä väestönkasvu lupaa parannusta asiaan. Vihreä vallankumous taikka geenimuuntelu 
nykyisessä muodossaan eivät lupaa töitä laajemmalle viljelijöiden joukolle, sillä ne ovat 
pääomapainotteisia investointeja. Kolmesta vaihtoehdosta soveliain ratkaisu tuntuu siis 
olevan luonnonmukaisen, viljelijälähtöisen maatalousjärjestelmän tukeminen, ei Vihre- 
än vallankumouksen levittäminen tai geenimuunteluviljelyn laillistaminen nykymuo- 
dossa. 
 
Uuden vuosisadan kehitysmalli nojaa ihmispääomavaltaisuuteen, ihmiskapasiteetin 
maksimointiin kuten johtavat kehitystutkijat Amartya Sen ja Peter Evans ovat teorioi- 
neet. Missä olemme nyt ja mitä pitäisi muuttaa? Nykyistä tilannetta kuvaa Mike Davisin 
Planet of Slums, kirja jossa etsitään syitä siihen miksi nykyisin yli miljardi ihmistä asuu 
slummeissa. Etenkin 10 viime vuodessa slummien määrä on räjähtänyt maailmanlaajui- 
sesti, eikä tilanne näytä valoisalta nykyisen maatalousmallin eli agribisneksen vallatessa 
alaa. Brasiliassa jo 82 % väestöstä asuu kaupungeissa ja lähivuosina luvun ennustetaan 
nousevan 88 prosenttiin. 

Brasiliassa, joka tuottaa 25 % maailman ruoasta ja jossa on maailman suurin käyttämä- 
tön ruoantuotantopotentiaali, agribisneksen kasvun myötä maatalouden tuottavuus on 
noussut räjähdysmäisesti, mutta työllisyys ei ole lisääntynyt laisinkaan tai on pienenty- 
nyt (I Encontro de Estudos Rurais, Universade Federal Fluminense, heinäkuu 2007). 
Agribisneksen leviämisen myötä tilakoot ovat kasvaneet, maanomistus keskittynyt ja 
maaltamuutto kasvanut. Agribisnes on johtanut suuriin konflikteihin, ajaen ihmisiä vä- 
kivaltaisesti pois maaseudulta. Esimerkiksi Mato Grosson soijavaltaisessa osavaltiossa 
6,2 % koko maaseutuväestöstä, eli 32.275 ihmistä, kärsi maalta häätämisestä vuonna 
2002 (Comissão Pastoral da Terra. 2003. “Conflitos no Campo Brasil.”). 
Koko Brasiliassa agribisnes tuotti vuonna 2004 vain 500.000 työpaikkaa (IBGE 2004). 
Samanaikaisesti Brasiliassa oli 20 miljoonaa ihmistä joilla ei ollut kenkiä ja 30 miljoo- 
naa ilman hampaita. Vain 8 % pääsi yliopistoon, Koillis-Brasiliassa 60% ei osannut lu- 
kea, ja koko maassa 50 miljoonaa ihmistä näki nälkää päivittäin. Sittemmin hallituksen 
aloittamat tukiohjelmat kuten Bolsa Familia ovat vastanneet halvalla ja tehokkaasti ää- 
rimmäisen köyhyyden kitkemiseen, vähentäen esimerkiksi lapsikuolleisuutta huomatta- 
vasti. Nämä ohjelmat olivat välttämättömiä ja selittävät osaltaan miksi nykyään yli 80 % 
Brasilialaisista kannattaa presidentti Luiz Inacio Lula da Silvaa. Nämä hätäratkaisut ei- 
vät kuitenkaan riitä ratkaisemaan rakenteellisia nykymaatalousmalliin liittyviä ongel- 
mia, vaan luovat pahimmassa tapauksessa riippuvuuden slummien köyhien ja koneellis- 
tettujen suurtilojen välille, jossa ihmisiä pidetään hengissä ja työttöminä. Tämä ei voi 
olla kestävä ratkaisu, sillä ihmisten tulee itse voida osallistua tuotantoon ja olla riippu- 
mattomia jatkuvasta valtion tuesta. 

Brasiliassa on noin 350 miljoonaa hehtaaria viljeltävää maata. Epätasaisen maaomistuk- 
sen vuoksi kuitenkin vain 50 miljoonaa hehtaaria, siis 14 %, oli käytössä vuonna 2004. 
75 % tästä 50 hehtaarista, oli agribisneksen käytössä. Kyseessä olivat parhaat maat; 
näillä viljeltiin vientikasveja kuten soijaa, puuvillaa, appelsiinia, kahvia, sokeriruokoa ja 
eukalyptusta. Vaikka parhaat maat käytetään nykyisin vientiviljelyyn, Brasiliassa on 
edelleen 120 miljoonaa hehtaaria tuottamattomia suurtilojen maita, 53.761 suurtilan 
alueella. Eli siis Euroopan kokoinen alue käyttämättömänä. 
 
Brasilian maalaki jakaa maatilat kokoluokkiin: pientilat ovat keskimäärin maksimaali- 
sesti 200 hehtaarin kokoisia, keskikokoiset 200 ja 2000 hehtaaria, ja suuret tilat yli 2000 
hehtaaria. Pienet tilat antavat valtion tilastokeskuksen IBGE:n tilastojen mukaan töitä 
14 miljoonalle ihmiselle, keskikokoiset 1.8 miljoonalle ja agribisneksen suurtilat vain 
500.000 hengelle (IBGE 2004). Nämä puoli miljoonaa agribisneksen parissa työskente- 
levää koostuvat lähes täysin palkkatyöläisistä, sillä harva suurtilallisista itse työskente- 
lee tiloilla, ja vaikka työskentelisikin, heitä on kovin vähän. Pienviljelijät asuvat tiloil- 
laan perheineen (14 miljoonaa), mutta samalla työllistävät lähes tuplasti maatyöläisiä 
verrattuna agribisnekseen, eli palkkaavat noin miljoona henkeä sen lisäksi että tarjoavat 
töitä itse viljelijäperheelle. Keskikokoinen viljely tuottaa myös miljoona maatyöläisen 
työpaikkaa. Pienviljely siis työllistää eniten, vaikka vie pienimmän osan maa-alasta. 
 
Lisäksi pienviljely on tuottavampaa teollisuuden tukemisen, talouden heijastusvaikutus- 
ten kannalta katsottuna. 63 % kaikista traktoreista on alle 200 hehtaarin tilojen käytössä. 
Yli 1000 hehtaarin tiloilla on käytössään vain 36 % traktoreista. Traktorien kysyntä ei 
ole kasvanut 20 vuoteen, vaan teollisuus myy keskimäärin 50.000 traktoria vuosittain. 
Kuvitelma siitä että agribisnes olisi paras tapa tukea teollistumista ja luoda työpaikkoja 
palvelusektorilla ja teollisuudessa on siis myytti; todellisuudessa pienviljelyn tukeminen 
on kansantaloudellisesti paljon tuottavampaa. Lisäksi pienviljely kasvattaa suuremmat 
markkinat, levittäen ostovoiman ja bruttokansantuotteen tasapuolisemmin. 
 
IBGE:n mukaan Brasilian suurtilat vastaavat vain 13.6 prosenttisesti maan maatalous- 
tuotannosta, keskikokoiset 29.6 % ja pientilat 56.6 prosenttisesti. Pientuotanto vastaa 60 
prosentista lihan- ja maidontuotannosta. Pientuotanto on hehtaarituotoilla laskettuna 



ylivoimaisesti tuottavampaa kuin agribisnes. Väitteet siitä että tarvittaisiin suurtuotantoa 
tai geenimuuntelua jotta tuotantoa voitaisiin lisätä, onkin myytti. 
 
Itse asiassa 75 % kaikesta maailman ruoasta on pienviljelijöiden tuottamaa. Heidän olisi 
mahdollista tuottaa vieläkin enemmän, mikäli he saisivat tukea. Suurin osa heistä ei ny- 
kyisin saa merkittävää tukea valtioilta. Esimerkiksi 2003- 2004 Brasilian pienviljelijät 
saivat vain 3 miljardia realia luottoa, kun taasen keskikokoiset ja suurtilat saivat 24 mil- 
jardia realia Brasilian pankilta (Banco do Brasil) (Stédile 2004).  
 
Ihmispääomavaltainen maatalousmalli ei voi tarkoittaa enää klassisen maauudistuksen 
seuraamista. Maan jakaminen ei riitä. Uusi maaseututuotantomalli ei voi olla paluuta 
pelkkään perheviljelyyn. Uuden vuosisadan maaseutu-investoinneissa ja talouspolitii- 
kassa tulisi pyrkiä työllistämään mahdollisimman moni ja useilla eri sektoreilla, ei vain 
pellolla ja metsissä. Täten perinteinen maita jakava maaseutu-uudistus ei riitä, vaan 
maauudistuksen tulee tukea myös pienteollisuutta ja palveluiden tuottamista maaseudul- 
la. Näin voidaan tarjota mielekkäitä työpaikkoja, etenkin maaseudun nuorille. Ei ole 
realistista olettaa, että nuoret haluaisivat jatkaa maaseudulla asumista ja viljelijän elä- 
mää, vaan talouden on tarjottava muitakin mahdollisuuksia. Kaupungin viehätys perus- 
tuu juuri siihen että siellä voi työskennellä muuallakin kuin perustuotannossa, ja että ai- 
nakin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia löytyy.  
 
Maaseututeollisuuden ja palveluiden lisäämiseksi on otettava huomioon maaseutuväes- 
tön kouluttaminen, jota on tuettava mahdollisimman paljon. Pitää perustaa uusia kor- 
keakouluja maaseudulle, jotta ihmisten ei tarvitse muuttaa kaupunkeihin. Esimerkiksi 
Brasilian maattomien liike on tehnyt näin, perustaen EU:lta saadun miljoonan euron tu- 
ella omalla työvoimalla yliopiston maattomille São Pauloon. Yli 5.000 oppilasta ympäri 
Latinalaista Amerikkaa opiskelee maattomien yliopistossa, erikoistuen opettajiksi, asi- 
anajajiksi, maantieteilijöiksi, agrilogeiksi ja koordinoijiksi maauudistuksen ja luonnon- 
mukaisen pienviljelyn tarpeisiin. Pienikin raha voi auttaa valtavasti suurten ongelmien 
ratkaisussa, mikäli tuki on kohdistettu oikein. 
 
Pääsääntö uudessa mallissa onkin tukea investointeja ja hankkeita jotka maksimoivat 
ihmiskapasiteetin kasvun. Ihmisten on parasta olla itse alusta alkaen mukana, järjestäen 
ja luoden itse uuden kehityksen, kuten oli tapaus yliopistossa jonka maattomat itse ra- 
kensivat, oppien näin tarvittaessa toistamaan urakan ja opettamaan sen muille. Tällaisil- 
la kapasiteettia maksimoivilla investoinneilla voidaan mahdollistaa lumipalloefekti jos- 
sa autetuista ei tule riippuvaisia vaan he ottavat kehityksen omiin käsiinsä. Näin voidaan 
esimerkiksi miljoonalla eurolla saavuttaa valtava yhteiskunnallinen tuotto pääomalle.  
 
On tärkeää, että maaseudun ihmiset itse kontrolloivat toimintaa ja tuotantoa. Täten esi- 
merkiksi siementen omistaminen ja maataloustuotannon uudistaminen ja takaaminen 
viljelijöiden keskuudessa on tärkeää. Nykyisin suurin osa muuntogeenisestä viljelystä ei 
täytä tätä edellytystä, vaan luo riippuvuuden asiantuntijoihin ja yrityksiin jotka hallitse- 
vat geenimuuntelun taidon. Tämä lisää epävarmuutta ja vähentää ihmiskapasiteetin 
maksimointia, sillä suurimmalla osalla maailman köyhistä ei ole mahdollisuutta luoda 
tai ymmärtää, saatikka omistaa geenitekniikkaa. Patentoitu teknologia on ostettava uu- 
delleen joka vuosi. Elämän ja luonnon patentointia ei voikaan suositella. 
 
Parempi ratkaisu olisi paikallisten lajien kehittäminen ja testaaminen sellaisilla meto- 
deilla jotka ovat ihmispääomavaltaisia eivätkä pääomavaltaisia, ja jotka onnistuvat köy- 
himmissäkin olosuhteissa. Menetelmien tulee olla sellaisia joiden kehittämiseen kuka 
vaan voi osallistua, myös lukutaidottomat pienviljelijät köyhimmissä maissa. Mikäli tie- 
to kasaantuu ja erikoistuu, on vaarana että köyhien asema ja syrjäytyminen kasvaa enti- 
sestään, että heillä on jatkuvasti vähemmän sananvaraa esittää näkemyksensä kehityk- 
sen suunnasta ja olla oleellinen osa niitä muutosprosesseja joilla yritetään parantaa juuri 
heidän asemaansa. Biohegemonian vaaran vuoksi onkin syytä tukea ruohonjuuritason 
ratkaisuja, demokraattista ja pääomavaltaista pienviljelyä. Valtion tulee varmistaa lain- 
säädännöllä ja sen valvonnalla että sekä kotimaassa että ulkomailla sekä kustannusten 
ulkoistaminen että tietotaidon yksityistäminen pidetään kurissa. Oikeusvaltio, ihmisoi- 
keuksien kunnioittaminen, ja oikeasti demokraattinen investointiprosessi ovat välttämät- 
tömiä ihmispääomavaltaisen mallin luomisessa. 
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