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Liksomvidtiden  för  franska  revolutionen  steg  brödpriserna  drastiskt  före  revolterna

iNordafrika.  Detta  har  ställt  frågan  på sin  spets,  om  ivilken  mån  spannmålspriser  korrelerar

med  demokratiseringsprocesser.

AvJesperRoine

l SLUTET  AV  1780-TALET  ökade  levnadskost-

naderna  för  en  genomsnittligfransk  bonde

trefalt.  i788  gick hälften  av lönen till  bröd,
1789  var denna siffra 8o procent. Som en il-
lustration  avdetpolitiskaetablissemangets

oförmåga  att  förstå  och  bemästra  situatio-

nen  lär  Marie  Antoinette,  ställd  inför  bud-

skapet  att  bönderna  inte  hade  något  bröd,

svarat: "Låt  dem äta bakelser." 1789  bröt
franska  revolutionenut.

Under  2010  samverkade  en rad  fakto-

rer  till  att  matpriserna  ökade  dramatiskt  på

korttid.  FN-organet  FAO:s  (Food  andAgri-

cultural  Organization)  matprisindex  steg

mellan  januari  2010  och  februari  2011  med

mer än 4o  procent. Konsekvenserna och åt-
gärderna  har  varierat  mellan  länder.  Vissa

stora  exportländer,  som  Ryssland  och  fle-

ra  andra  östeuropeiska1änder,  införde  han-

delshinder  för  att  säkra  tillgången  i hem-

landet,  medan  andra  importberoende  län-

der,  somAlgeriet,  sänkte  skatter  för  att  hål-

lainhemskaprisernere.  Menblandnågraav

världens  största  veteimportörer,  Egypten,

TunisienochLibyen,stegprisetpåbrödmed

merän5o  procentmedstorademonstratio-
nersomföljd.  Inom1oppetavnågramånader

var  den  "arabiskavåren"  ett  falmim.

Historien  ärfull  avfolkligaprotestertrig-

gadeavhögamatpriser.Vissaharresulterati

revolutioner,  andraharföljts  avmatsubven-

tioner  eller  annat  som  blidkat  demonstran-

terna,  samtidigtsomdenpo1itiskaelitenhar

suttitkvar,  och  åter  andrahar  slagits  ner  och

följts  avhårdare  repression.  Egyptenvartill

exempel nära revolution  redan 1977  liksom
2008  då kraftigt  höjda  matpriser  ledde  till

demonstrationer,  men  båda  gångerna  lyck-

ades  de styrande  avvärja  hotet  genom  att

på olika  sätt  garantera  brödförsörjning  till

folket.  Att  använda  matsubventioner  som

instniment  för  att  köpa  politiskt  stöd  och

stabilitet  har  generellt  sett  varit  så vanligt

i Nordafrika  och  Mellanöstern  att  den  tu-

nisiske  statsvetaren  Larbi  Sadiki  kallat  det

politiska  systemet  för  en  "bröddemokrati"

(dimuqratiyyata1-khubz).

Oroligheter  på  alla  möjliga  håll  i världen

tyckssammanfallamedhagamatpriser.prå-

gan ärförstås  om  detverkligen  finns  ett  ex-

empel på  ett  systematiskt  samband  mellan

matpriser  och  sannolikheten  för  folkliga

uppror.  Mer  allrnänt  kan  man  fråga  sig  om

det  finns  ett  samband  mellan  människors

ekonomiska  situation  och  risken  för  inter-

nakonflikteriettland.  Finns  detkansketill

ochmedettsambandmellandenekonomis-

ka  situationen  i ett  land  och  sannolikheten

för  demokratisering?

DE  nKppmco«rqaärinte  såenklaatt  svarapå

som  man  kanske  skulle  tro.  Det  verkar  för-

stås  rimligt  att  tro  att  en  sämre  ekonomisk

situationförbefo1kningengenomtil1exem-

pe1högrematpriser1ederti1lettstörremiss-

nöjeochdärmedtillmerprotester.Menman

kan  också  tänka  sig  att  situationen  gör  att

rnänniskorkoncentrerar  sig  på  att  klara  sin

vardag,  snarare  än  att  fundera  på  politiska

förändringar,vilketi  såfall  skulle  mins-

kariskenförrevolution.

Många  av länderna  där  mat-  -

protester  brutit  ut  de senas-

te åren-är  dessutom  mer  el-  '

lermindre  auktoritära.  I dessa

1änderkanmantänkasigattsti-

gande  matpriserfårbägaren  att

rinna  över  och  att  det  auktori-

tära  styret  störtas,  som  nu  senast  i

Egypten.  Menmankan1ikagärnatänka

sig  att  situationen  leder  till  ett  ännu  hårda-

re förtryckför  att  hindra  detta  från  att  ske.

Dennordkoreanskadiktaturens  svarpåpro-

testerna  mot  högre  matpriser  är  ett  exem-

pelpå  denna  strategi.  Autokratiska  regimer
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kan  förstås  också  välja  att  subventionera

mati  perioder  avhögapriser,vi1ketkan  öka

deraspopularitet.  Framtillivårashade  som

sagt  flera  nordafrikanska  länder  under  årti-

ondenlyckats  meddetta.

Att  konflikter  eller  protester  och  eko-

nomiska  problem  korrelerar  är  förstås  in-

te samma  sak  som  att  det  ena  orsakar  det

andra.  Dålig  ekonomisk  utvecklingkan  öka

sannolikheten  för  konflikt  eller  inbördes-

krig,  men  konflikter  och  inbördeskrig  kan

lika  gärna  påverka  den  ekonomiska  utveck-

lingen  negativt.

DET  SENASTE  DECENNIET  har  forskningen

kringrelationen  mellan  ekonomiskutveck-

ling  och  interna  konflikter  gjort  storafram-

steg.Ende1avdennaforskningharfokuserat

på att  hitta  sätt  påvilka  man  kan  påvisa

- den  kausala  effekten  från  inkomst-

,-   förändringar  till  sannolikheten

för  intern  konflikt  (till  skill-

nad  från  korrelationen).

Svårighetenliggeri  atthit-

ta en effekt  från  ekono-

min  på  konfliktsannolik-

heti  ensituation,  därbåda

kantänkaspåverkavarandra.

Ett  sätt  att  göra  detta  är  att  utnytt-

javädervariatione1lernaturkatastrofersom

skaparensåka1ladexogenvariationiekono-

min,  detvill  säga  upp-  eller  nedgångar  som

inte  kommerfrånrelationentillkonflikter.

I en studie  av Edward  Miguel,  Shanker
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Relationen  mellan  rnatprisindex  och matrelaterade  pro+ester
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FAO matprisindex   FAO spannmålsprisindex   Antal  nyhetsrapporter  om matrelaterade  protester  och upplopp

val  i direkt  anslutning  till  den  storatorkan

1990,  katastrofal  torka  i Mali  1992  föregick
omsvängningenfråndiktaturtil1  demokra-

ti,ochMo(;ambiquegickibörjanavxggo-ta-

let  från  autokrati  och  inbördeskrig  till  de-

mokrati  och  enfredsprocess  som  ledde  till

att  över  fem  miljoner  flyktingar  återvände

till  sinahemtrakter,  efter  en  period  av, just

det,  torka.

ibusruninavcFBe1lemare  (2011)  stu-

derastänkenme1lanmatpriserochmatre1a-

terade  protester  och  upplopp.  Studien  ut-

nyttjar  mängdennyhetsrapporter  ommat-

krava1lersommåttpåhurvan1igtförekom-

mande  protester  är och  relaterar  dessa  till

månadsuppgifter  på matpriser.  Att  ut-

nyttja  dessa  källor  skapar  relativt

korta  tidsperioder  (månader

,  snarare  än  år),vilketökarträff-

';   säkerheten  i sambandet.  Om

Z. -'  ".  mantilIexempe1hadestuderat

(,  re1ationenmellanprotesternai

Mellanöstern  som  startade  i ja-

quari  och  februari  med  årsdata,

:   skulle  man  ha  kunnat  missa  att

=.y<  - deföregicksavmycketkraftiga
= prisökningar  med  start  under

 hösten  2010.  För  att  lösa  kau-

= - . salitetsproblemet  utnyttjar  stu-

2,, dien naturkatastrofers effekt på
-t :=-  matpriset.  Intressant  nog  är  re-

 ,I>";a sultatet  i denna  studie  att  hö-

';r'   ga matprisnivåer  leder  till  ökad
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riskförprotester,mendäremotinte  att  det

skulle  finnas  någon  effekt  från  prisvolati-

litet  (om  något  så är denna  effekt  den  om-

vända).

SAMMANTAGET  VISAR  dessa  (och  ett  flertal

andra)  studierattekonomiskaproblemoch

högrematpriser1ederti11attsanno1ikheten

förkonflikter,  matkravalleroch  politiskin-

stabilitet  ökar.  Det  finns  starkt  stödför  att

matprisökningarnaverkligenbidrogti1lre-

volutionernai  Nordafrika  och  de protester

som  synts  påflera  andrahåll  ivärlden.

Trots  framstegen  i att  komma  närma-

re ett  kausak  samband  mellan  ekonomisk

utveckling  och  konflikter,  kvarstår  myck-

et  vad  gäller  att  förstå  de exakta  mekanis-

merna, och dessutom å ju fö5derna av de
konflikter  som  uppstår  mycket  olika.  Om

nu  stigande  matpriser  leder  till  konflikter,

varför  leder  dessa  ibland  till  en demokra-

tisk  utveckling  och  ibland  till  ett  ökat  för-

tr5rck? Varför svarar vissa autokrater med
populism,  andra  med  våld,  medan  andra

faller?  Att  öka  förståelsen  kring  dessa  frå-

gorharocksåvaritettviktigtforskningsom-

råde  de senaste  åren.

De ekonomiska  avvägningarna  kring  in-

dividers  beslut  att  delta  i en  revolution,  lik-

som  en  auktoritär  stats  ekonomiska  anled-

ningarochmöj1igheterattbehå11amaktenär

centrala  i mycket  av litteraturen  kring  kon-

flikter  och  politiskförändring,  framföralk  i

icke-demokratier.  Kärnan  i mföga  teorier
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är  att  politisk  makt  är  attraktivt  bland  annat

förattdengerkontro11överresurser.Justör-

re värdet  Ar på  det  man  kontrollerar,  desto

attraktivare  är  den  politiska  makten.  Konse-

kyensernaavdettakanvaraattkonkurrensen

ommaktenblirhårdareochsamtidigtgöratt

den  som  innehar  makten  både  har  större  re-

surser  och  starkare  incitament  atthålla  den

kvar.Vadgä11erdenpolitiskaoppositionenså

ärenstarktbidragandeorsakti11omdeväljer

atttati1lvå1dvilkaderasalternativär.Enkon-

a sekvensavdettakanti1lexempe1varaatt1äg-

re inkomster  gör  revolutionsalternativet  re-

lativt  settmindre  kostsamt.

För att t5rd1iggöra  dessa awägningar  kan
detvara  intressant  att  konstruera  ett  teore-

tiskt  ramverk  där  effekterna  systematiskt

kan  studeras.  Som  endelavett  större  forsk-

ningsprogramharTorstenPerssonpåStock-

holms  universitet  tillsammans  med  Timo-

thy  Besley  på London  School  of  Economics

nyligen  utvecklat  ett  sådant  ramverk  som

ger  en  rad  intressanta  insikter.  De antar  att

ett  land  har  en  styrande  gnipp  som  för  till-

föllet  kontrollerar  statsapparaten  och  delar

av landets  resurser.  Hur  mycket  av landets

resurser  som  de styrande  kan  lägga  beslag

påföregende1berorpålandetskonstitutio-

nellaramar  ochhurväl  ansvarsutkrävandet

fungerar.  Iettlandutannågrasådanaramar

kan  de styrande  i princip  ta  allt,  medan  de

styrande  i enväl  fungerande  demokratihar

småmöjligheterti11detta.Samtidigtfinnsen

annan  grupp  som  kan  utmana  de styrande.

Centralt  förhurde  agerarär  deras  "alterna-

tivkostnad"  för  konflikt;  hur  acceptabelt  är

status  quo och  hur  sannolikt  är det  att  man

kanändra  situationen  genomvåld.

I en sådan  värld  visar  det  sig  finnas  tre

möjliga  utfall:  fred,  ensidigt  förtryck  av be-

folkningen,  eller  krig  mellan  gnipperna.  En

fredlig  lösning  kommer  till  stånd  om  inne-

havet  av  politisk  makt  inte  ger  en opropor-

tionerligt  mycket  bättre  situation  än att  in-

tehapo1itiskmakt.Iett1andsombådeharen

konstitution  som  begränsar  politikers  möj-

lighetertillmaktmissbrukochinstitutioner

som  kan  se till  att detta efterfö5s uppstår
vare sigförtr5rck  eller inbördeskrig. Ilmder
somsa1a"iardettaavgörsdockutfalletavvär-

det  av  den  politiska  mala:en,  befolkningens

ekonomiskasituationochre1ationenmel1an

dessa.Iensituationdärantingendenekono-

miska  situationenförbefo1kningerrär  sådå-

lig  attkonflikt  framstår  som  det  enda  rimli-

gaalternativet,e11eriensituationdärvärdet

avmaktinnehavärtillräckligt  stort,uppstår

tvåsidiga  konQcter  (det  vill  säga  krig),  ilä-

gen  där  alternativeninte  är  såextremaupp-

står  ensidigt  förtryck.

VILKEN  EFFEKT  HAR  DÅ matpriser  och  pri-

ser  på  naturresurser  mera  allmänt  på  dessa

möjligautfalRTill  attbörjame4  beroreffek-
tenpå  om  ettlandihuvudsak  exporterar  el-

lerimponerarvarornaifråga.Al1t  annatlika

betyderökade  matpriseri  ettlandsomihu-

vudsak  importerar  mat  att  den  ekonomis-

ka  situationen  blir  sämre  för  befolkningen,

vilket  ökar  sanno1ikhetenförp'iotester  och

våldsamheter.

Om  landet  däremot  exporterar  mat,  så

berordetpå  omvinsternaavdenna  exporti

huvudsakkommerbefolkningentil1del  (de

fårhögre  löner)  ellerom  de ökar  statens  in-

täkter  (värdet  av  maktinnehav  ökar).  I det

förra  fallet  minskar  konfliktbenägenheten,

i detsenare  ökar  den.

Antag  att  ett  land  som  både  importerar

mat  och  exporterar  olja  och  att  prisetpåbå-

dadessaökar.Omstatenkontrolleraro1jein-

komsterna  blir  den  sammantagna  effekten

både  att  alternativkostnaden  för  konflikt

blir  lägre  hos  befolkningen,  samtidigt  som

värdet  avmakten  blir  större.  Värdet  avför-

tryck  ökarmen  ocksåvärdet  avpolitiskför-

ändring  och  konflikt  blir  därför  mer  sanno-

likt  avflera  skäl.  Samtidigtleder  oljeprisök-

tiva  svar,  allt  ifrån  att  slå  ner  tidiga  protes-

tertill  merpopu1istiskauttalanden  om  öka-

de bidragtil1befolla'iingen.  Näringetlyckas

ärkonfliktenochinbördeskrigetettfaktum.

Konflikter  ochvi5an  till  politisk  föränd-
ringhandlarförståsommycketmerändessa

enkla  effekter.  Kan  detverkligen  finnas  nå-

gontingatthämtaidessasti1iseradeteorier?

Ja, detverkar  faktiskt  så. Genom  att  stude-

rafluktuationerivärldsmarknadspriserkan

mankonstateraattbådeökningaravimport-

priser,  genom  att  sänka  befolkningens  real-

löner,  liksom  ökade  exportpriser,  genom  att

höjavärdetpåatt  sittavidmakten,  ökarsan-

no1ikhetenförkonflikt.Iendeta1jeradstudie

avsannolikhetenförkonflikticolombianska

kommuner  har  man  också  hittat  indikatio-

ner  somstämmermeddenna  typ  avresone-

mang.  Genom  att  relatera  internationella

priser  påkaffe  och  olja  (och  även  någrami-

neraler)  tillanta1etkonfliktermel1angerilla-

gnipperocharmföhittarmanettintressant
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ningen  också  till  att  staten  kan  ha  råd  med

populistisk  politik  som  kan  hjälpa  dem  att

sittakvarvidmakten.

Tillämpat  på fallet  Libyen  kan  man  dra

slutsatsenattGaddafiundermycket1ångtid

kunde.köpa  sigtillräckligt  med  stöd  genom

att använda o5einkomster  för att betalaför
en  omfattande  välfärdspolitik.  Under  lång

tidaccepterades  politiskofrihet  dådenma-

terie11avälfiärdenvarrelativtgod.Menenallt

större  ung,  relativt  välutbildad  befolkning,

för  vilken  det  blir  allt  svårare  att  garante-

rajobb  i det  offentliga,  kombinerat  med ett

ensidigt o5eberoende i ekonomin, gör sys-
temet  alltmer  sårbart.  De plötsliga,  krafti-
ga matprisökningarna  skapar  en  konfliktsi-

tuation,  där  Gaddafi  prövar  en  rad alterna-

mönster.  När  kaffepriset  stiger,  sjunker  an-

taletkonflikter  i områden  därkaffeplantage

dominerarekonomin.  Tolkningenär  att  det

blir,  relativt  sett,  mindre  attraktivt  att  delta

igeri1laaktiviteterdå1önernaidenarbe;sin-

tensivakaffeindustrin  ökar,  något  man  ock-

så finner  stöd  för  då hushållens  inkomster

i dessa  regioner  faktiskt  går  upp,  när  kaffe-

priset  gör  det.  Samtidigt  finner  man  att  när

oljepriset  stiger,  såökaristä11etanta1etkon-

flikter  i områden  där  oljereserver  eller  olje-

ledningarfinns.  Dettaärilinje  medattpris-

uppgångar  på denna  kapitalintensiva  och

mer  statligt  kontrollerade  tillgång  inte  har

något  direkt  genomslagpå  hushållen.  Istäl-

lethöjerprisuppgångenpåoljavärdetavpo-

litiskmakt.
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Vad  har  allt  detta  att  göramed  frågor-

na om  matpriser  och  sannolikheterna

för  protester,  inbördeskrig  och  möjlig-

heterna  till  polifiiska  förändringar?  Det

verkar  finnas  ett  tydligt  samband  mel-

lan  ökade  matpriser  och  protester,  och

även  mer  allmänt  för  en sämre  ekono-

misk  situationförmänniskor  ochsanno-

likheten  för  konflila:.  I vilken  mån  dessa

protesterlederinpåenvägmot  ökadde-

mokratiärdockmindretyd1igt  (ävenom

detfinns  studiersomfinnerstödförden-

natanke).  Beroendepåkontextkanöka-

de matpriser  såväl  leda  till  mer  förtryck

som  till  möjligheter  för  positiva  politis-

kaförändringar.

INÄR  FOSFORII[

SINAR
Jordens  sju miljarder  människor  är beroende

jordbruk,  som  baseras  på konstgödsel.  Men  n

arna  på konstgödslets  huvudingrediens,  fosfc
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