
EQUITY IN RURAL DEVELOPMENT 
UTVECKLINGSFORSKNINGENS DAG 17 SEPTEMBER 2007 

Ett samarrangemang av institutionerna för Ekonomisk-historia och Nationalekonomi 

 

Utvecklingsforskningens dag kommer 2007 att gå av stapeln på Ekonomihögskolan. Temat 

för årets arrangemang är Equity in rural development. Det valda temat återspeglar viktiga 

delar av den utvecklingsekonomiska forskningen som bedrivs vid Ekonomihögskolan, i 

synnerhet i nationalekonomi och ekonomisk-historia. Det är även ett högaktuellt ämne som 

knyter an till World Development Report 2007 där jordbrukets roll i utvecklingsprocessen 

behandlas. 

 Equity in rural development tar fasta på och försöker kombinera två forskningsområden och 

synsätt: (1) fördelning, t.ex. tillgången på resurser, är inte bara ett resultat av ekonomisk 

tillväxt utan lika mycket en faktor som betingar och formar den ekonomiska tillväxten; (2) 

jordbruket har en nyckelroll i ett lands ekonomiska inte bara i rollen som livsmedelsproducent 

utan också för dess betydelse för utvecklingen av andra sektorer. Mer precist kan sägas att 

frånvaron av hållbar ekonomisk utveckling och fattigdomsminskning i de minst utvecklade 

länderna är starkt relaterad till det faktum att jordbruket är outvecklat och ineffektivt, vilket i 

sin tur till stor del har sin orsak i en hög grad av ojämlikhet vad gäller tillgång på resurser och 

möjligheter.  

Vi önskar med denna inbjudan att få er alla att boka måndagen 17 september 2007 för att 

möta upp på Utvecklingsforskningens dag. Ni som är inblandade i relevant undervisning ber 

vi att sprida denna information till era studenter, kanske schemalägga dagen. Temat Equity in 

rural development är givet för våra inbjudna keynote speakers. Vad gäller sessioner och 

posters presentationer är avsikten istället att visa upp den stora bredden som finns vid Lunds 

universitet inom utvecklingsforskning och där är alla ämnen välkomna. Vi ber MFS-

handläggare att uppmana era stipendiater att hålla föredrag där erfarenheter och resultat kan 

presenteras. Som vanligt kommer en stor del av dagen att ägnas åt öppna sessioner med 

presentationer av seniora forskare, doktorander, mastersstudenter och grundstudenter. Under 

dagen kommer även Hydén-priset att delas ut. 

Ni är alla hjärtligt välkomna att delta och vi hoppas på stor uppslutning av åhörare och aktiva 

deltagare.  


