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Det är bra att vi har en debatt kring produktion av biobränslen, 
skriver, Pär Oscarsson, mark- och jordbruksansvarig vid 
Sekab BioEnergy Tanzania Ltd, med anledning av Linda 
Engströms debattartikel 8.2. Tyvärr blandar hon verkliga 
problem och andra grundade på myter och missuppfattningar.  
 

Sinande oljetillgångar och klimatförändringar är det stora hotet mot världens 
livsmedelsförsörjning. Det är därför helt nödvändigt att snarast finna alternativ till det 
stora oljeberoendet.  

I detta perspektiv är Tanzania ett land med enorma landarealer och relativt bra 
nederbörd. Samtidigt har landet ett påtagligt lågproducerande jord- och skogsbruk med 
därav följande fattigdom.  

Fattigdomen leder till att hundratusentals hektar av skog årligen skövlas i jakten på 
vedbränsle, jordbruket suger ut jordarna och skapar erosion. Detta destruktiva brukande 
gör att resurserna varje år minskar istället för att öka.  

Denna dystra bild kan förändras om dessa länder får ta del av ny teknik och kapital samt 
tillgång till exportmarknader som EU:s jordbrukspolitik hittills hållit dem utestängda 
ifrån. En öppning ger fattiga länder en möjlighet att bygga upp sin jordbrukssektor med 
hjälp av inkomster från ökad export.  

Men det är en stor utmaning när fattigdom driver människor till att på många icke 
uthålliga sätt använda sig av naturresurserna. Tanzanias regering har därför satt upp 
ambitiösa mål för att minska dessa problem genom en modernisering av jordbruket, bl a 
genom ny teknik och bevattning. För att finansiera detta krävs ökade inkomster för att 
investera, förbättra jordbruket, minska fattigdomen och det destruktiva utnyttjandet av 
naturen.  

SEKAB ser hur biobränslen kan spela en stor roll i detta genom att det finns 
investeringsvilligt kapital. Till att börja med så måste denna ökade odling ske på ny mark 
innan en produktivitetshöjning kan frigöra redan odlad mark. SEKAB har därför 
identifierat områden av mark som är mycket lågt utnyttjade idag och som byarna själva 
är villiga att ge från sig för att få hjälp med att området utvecklas till gagn för regionen.  

Vi är idag inne i ett intensivt arbete för att tillsammans med myndigheter och byar 
utveckla planer för hur utbyggnaden skulle kunna gå till och göras så bra för alla parter 
som möjligt. Vi ser hur många människor på lokalnivån har en mycket god bild av risker 
och möjligheter med en storskalig investering. Vi ser också hur det finns en kunskap om 
den egna situationen och orsaken till fattigdom som i de flesta fall långt överskrider den 
kunskap som finns bland utomstående.  

SEKAB ser det därför som självklart att de människor som är berörda själva får fatta sina 
beslut och att vi i den rika världen backar upp dem i deras kamp för ett bättre liv. Vi 
stöder Tanzania och det arbete som görs för att föra landet framåt, genom ansvarsfulla 
investeringar, med välgjorda miljökonsekvensbedömningar och en sakligt underbyggd 
dialog. 



De planer Sekab utvärderar öppnar - tvärtemot vad Linda Engström antyder - för en 
långsiktigt hållbar ekonomisk och social utveckling i Tanzania. För att säkerställa att vårt 
projekt verkligen blir det skolexempel som vi planerar för, har vi kontakt med mycket 
kvalificerad svensk och internationell expertis. 
 
Regeringen i Tanzania har med aktivt stöd av Sida och Energimyndigheten skapat ett 
särskilt organ – National Biofuels Task Force (NBTF) – som hanterar alla frågor och beslut 
kring en biodrivmedelsindustri i vardande. En nationell strategi med tydliga regelverk 
håller på att utvecklats för att säkra en hållbar utveckling. 
  

Vi arbetar på att utveckla våra planer för att göra så lite skada som möjligt på eko-
systemet men samtidigt få till stånd en koldioxideffektiv och miljömedveten utveckling. 
Vi anser att endast genom att kombinera den bästa kunskapen och tekniken med de 
naturliga förutsättningar som finns i denna del av världen kan vi tillsammans med folket i 
Tanzania bygga en bättre gemensam framtid.  

 
 


	Ska den rika världen vägra Afrika en chans? 

