10

MORGUNBLAÐIÐ MÁNUDAGUR 1. NÓVEMBER 2010

DAGLEGT LÍF

Vegir Guðs eru
órannsakanlegir

Bændur og landbúnaður

Dæmi: Markaðsfyrirkomulag við
aðilaskipti að greiðslumarki í mjólk
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Tilboðsmarkaður
með greiðslumark mjólkur
Þann 1. desember nk. hefjast viðskipti með greiðslumark mjólkur á
svokölluðum kvótamarkaði. Þar er um
breytt fyrirkomulag slíkra viðskipta
að ræða. Þau munu eftirleiðis eiga
sér stað á uppboði þar sem kaupendur og seljendur mætast og verð er
ákvarðað.
Greiðslumark mjólkur er ákveðið
magn mjólkur mælt í lítrum sem
ákveðið er fyrir hvert lögbýli og veitir
rétt til beingreiðslu úr ríkissjóði.
Kaup og sala á greiðslumarki mjólkur
eru því í raun viðskipti með framleiðslurétt og þar með réttindi til að
njóta beingreiðslna úr ríkissjóði. Með
nýrri reglugerð sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins frá 10. maí í ár
var komið á nýju fyrirkomulagi með
þessi viðskipti. Kvótamarkaðir með
greiðslumark mjólkur verða haldnir
tvisvar á ári, þann 1. desember og 1.
júní. Bændur sem hug hafa á að selja
frá sér, eða afla sér frekara greiðslumarks, gera skrifleg tilboð þar sem
fram kemur ósk viðkomandi um verð
og magn. Verð sem myndast á kvótamarkaði er kallað jafnvægisverð. Öll
viðskipti á tilteknum kvótamarkaði
t.d. þann 1. desember fara fram á því
verði sem uppboðið skilaði.

Jafnvægisverð
Hverjum framleiðanda er í sjálfsvald sett hvaða verð er boðið. Jafnvægisverðið er myndað þannig, að öll
sölutilboð eru sett á framboðslínu
eftir hækkandi verði og kauptilboð á
eftirspurnarlínu eftir lækkandi verði.
Þar sem línur eftirspurnar og framboðs mætast, liggur jafnvægisverðið.

Hverjir geta keypt og selt á
kvótamarkaði
Viðskipti á kvótamarkaði byggjast
á jafnvægisverði. Framleiðendur sem
vildu selja greiðslumark sitt á lægra
eða sama verði og hið endanlega jafnvægisverð geta nú selt greiðslumark
sitt. Eins geta þeir framleiðendur sem
voru reiðubúnir til að greiða jafnhátt
eða hærra verð en fram kom á kvóta-

Að verða munaðarlaus 13 ára og þurfa að sjá um yngri systkini sín, fá oft ekkert
að borða tvo daga í röð og eiga engin föt, er raunveruleiki sem er fjarri íslenskum
börnum. Charity Namara frá Úganda hefur frætt íslensk fermingarbörn undanfarið um líf sitt og hvatt þau til dáða í söfnun fyrir vatnsverkefnum Hjálparstarfs
kirkjunnar í Afríku sem íslensk fermingarbörn taka þátt í og fer af stað í dag.
Kristín Heiða Kristinsdóttir
khk@mbl.is
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Kýr „Greiðslumark mjólkur er ákveðið
magn mjólkur mælt í lítrum sem
ákveðið er fyrir hvert lögbýli og veitir
rétt til beingreiðslu úr ríkissjóði.“

markaðinum nú keypt greiðslumark.
Til skýringar á myndun jafnvægisverðs er hér meðfylgjandi dæmi af
myndrænni framsetningu sem sýnir
skurðpunkt tveggja lína, annars vegar
línu eftirspurnar og hins vegar línu
framboðs. Þar sem þessar línur skerast kemur fram hið svokallaða jafnvægisverð.
Nú er óvíst hve mikið ber á milli
væntinga kaupenda og seljenda um
verð á greiðslumarki mjólkur. Fari svo
að mikið beri á milli getur það þýtt að
línur eftirspurnar og framboðs nái
ekki að mætast. Verði það raunin
munu ekki verða viðskipti með
greiðslumark á þeim kvótamarkaði.
Reynslan ein mun sýna okkur hverjar
viðtökur hið nýja fyrirkomulag með
greiðslumark fær.
Matvælastofnun heldur fræðslufund um kvótamarkaðinn og viðskipti
með greiðslumark mjólkur í Ársal
Landbúnaðarháskóla Íslands á
Hvanneyri þriðjudaginn 9. nóvember
kl. 15. Fundurinn verður jafnframt
sýndur í beinni útsendingu á vef
stofnunarinnar: www.mast.is.
Sverrir Þ. Sverrisson, sérfræðingur
hjá Matvælastofnun

slensku krakkarnir hafa
verið alveg frábærir og tekið
mér einstaklega vel. Þau eru
svo áhugasöm og samúðarfull,“ segir Charity Namara frá
Suður-Úganda sem er hér á landi á
vegum Hjálparstarfs kirkjunnar og
hefur undanfarnar fjórar vikur
ferðast um Ísland ásamt samlanda
sínum Stephen Ssenkima og heimsótt fermingarbörn. Þau tvö hafa
sagt krökkunum frá eigin reynslu af
því að búa í fátæku landi eins og Úganda, aðstæðum og uppvexti þar.
Charity og Stephen hafa hitt 1.700
íslensk fermingarbörn á sjötíu fundum víðsvegar um landið. Þessi sömu
börn fara í dag af stað með söfnun til
vatnsverkefna Hjálparstarfs kirkjunnar í Afríku, sem stendur til 9.
nóvember.

Barin af kennurum sínum
„Ég efast ekki um að frásögn
okkar Stephens hvetji krakkana í
söfnuninni, því nú vita þau virkilega
hversu mikil þörf er fyrir hjálp í Afríku. Þau voru verulega hissa þegar
ég sagði þeim að ég fékk stundum
ekkert að borða tvo daga í röð þegar
ég var barn – og þannig væri það
enn hjá mörgum börnum í Afríku.
Og þeim fannst líka skrýtið að börnin þar geti mörg hver ekki farið í
skóla af því að þau þurfa að vinna,
þurfa að ganga 15 kílómetra til að
sækja vatn og þau þurfa líka að
ganga langt til að sækja eldivið. Það
er því lítill tími fyrir skólagöngu. Og
sum þessara barna eiga nánast engin föt. Íslensku börnunum fannst
líka framandi þegar ég sagði þeim að
heima í Úganda væru börnin oft barin af kennaranum sínum.“

Eina langskólagengna
manneskjan í þorpinu
Lífið hennar Charity hefur verið erfitt, hún missti pabba sinn þegar
hún var 9 ára og mamma hennar dó
þegar hún var 13 ára. Bæði dóu úr
alnæmi, en 18% íbúa á þessu svæði

Reuters

Fátæk Líf barna í Afríku er alls ólíkt því lífi sem íslensk börn eiga að venjast.

eru HIV-smitaðir. „Pabbi átti fjórar
konur og við erum 13 systkinin. Allar konurnar eru dánar úr alnæmi og
við systkinin erum því öll munaðarlaus. Ég er elst og tók að mér
þrjú yngstu systkini mín en hin
þurfa að sjá um sig sjálf, og það
finnst mér erfitt.“
Charity segist vera svo heppin
að hafa komist í samband við hjálparsamtökin Rakai Community Based Aids Organisation (RAKOBAO),
samtök sem Hjálparstarf kirkjunnar
á Íslandi er í samstarfi við, en RAKOBAO studdu Charity fjárhagslega svo hún gæti klárað grunn- og
framhaldsskóla. Hún náði svo góðum árangri að hún fékk ríkisstyrk til
að fara í háskóla. Hún er eina langskólagengna manneskjan í 300
manna þorpinu þar sem hún býr.

öðru landi þá þarf ég að senda launin
mín heim til að sjá fyrir munaðarlausu systkinunum mínum, sjá um
að þau komist í skóla. Systkinin mín
eru lífið mitt, þau eru fólkið sem ég
elska mest. Við höfum farið saman í
gegnum allar þjáningar okkar og
þau hafa tekið með mér öll skrefin
mín í lífinu. Ég er tilbúin að gera
hvað sem er fyrir þau. Ég vil sjá þau
hamingjusöm.“
Charity segir RAKOBAO-samtökin koma í staðinn fyrir foreldrana
sem hún hefur misst og hún þakkar
Guði og samtökunum fyrir líf sitt og
menntun. „Vegir Guðs eru órannsakanlegir og vonandi opnar þessi
Íslandsheimsókn mér nýjar dyr að
nýjum tækifærum. Ég er kristin og
trúin hefur hjálpað mér mikið í því
að halda áfram, gefast ekki upp.“

Systkini mín eru lífið mitt

Eins og hvert annað kraftaverk að fá að koma til Íslands

„Núna er ég að læra ferðamálafræði við háskóla í Kampala og lýk
því námi á næsta ári. En ég veit ekki
hvað tekur þá við, því það er ekki
mikla vinnu að hafa heima í Úganda,
nema maður hafi sambönd. Og ef svo
ólíklega vildi til að ég fengi vinnu í

Charity er 21 árs og hefur aldrei áður farið út fyrir landsteinana.
„Mig hafði ekki órað fyrir því að ég
ætti nokkurn tíma eftir að fara með
flugvél til útlanda, hvað þá til Íslands. Þegar ég var lítil sáum við

Vefsíðan www.igigi.com

Flott föt fyrir stórar stelpur

Betra start fyrir þig og þína
Nú þegar veturinn er genginn í garð munu langar frostnætur reyna
Tudor er
hannaður til þess að þola það álag sem slíkar nætur skapa.
Forðastu óvæntar uppákomur. Tudor - betra start!

fæst í Sólningu Kópavogi, Njarðvík,
Selfossi og Barðanum Skútuvogi

Oft getur verið erfitt fyrir þær
konur sem þurfa föt í stórum
númerum að fá flott föt í sínum stærðum. Þeim finnst úrvalið líka oft takmarkað og því
ættu þær að fagna hverri
þeirri vefverslun sem selur
flott föt fyrir stórar stelpur.
Vefsíðan igigi.com er einmitt
ein af slíkum síðum og þar er
mikið og gott úrval af flottum
fötum, hvort sem það eru
sparikjólar, hversdagskjólar,
blússur, bolir, peysur eða fylgihlutir. Þarna eru líka brúðarkjólar og kjólar fyrir konur
sem eru gestir í brúðkaupum
og sérstakur flokkur fyrir
framakonur. Það sem er líka
svo frábært við þennan vandaða vef er að við það að fara
með tölvumúsina á myndirnar
þá er hægt að sjá „baksvipinn“, hvernig flíkin fer á manneskjunni séð aftan frá.

