Voedselzekerheid is complex vraagstuk
In 2009 had meer dan een miljard mensen te weinig te eten, het hoogste aantal sinds 1970. Dat blijkt uit cijfers van de VN.
Jarenlang daalde het aantal mensen met honger, maar de laatste jaren is die trend gekeerd, mede door de wereldwijde economische crisis en de enorme prijsstijgingen van voedsel vlak daarvoor.
Wie met de huidige ontwikkeling in het achterhoofd naar de komende decennia kijkt, kan niet
gerust zijn. De wereldbevolking groeit tussen
nu en 2050 waarschijnlijk met 34 procent, van
6,8 miljard mensen nu tot ruim 9 miljard in
2050. Maar omdat die grotere bevolking ook
meer dierlijke eiwitten wil consumeren is de
vraag naar landbouwproducten waarschijnlijk
zeventig procent groter.
Als het nu al een probleem is om de arme
delen van de wereld te voeden, hoe moet dat
dan over een paar decennia? De gevolgen
van klimaatverandering zijn ongewis, maar
de meeste modellen voorspellen dat het juist
Afrikaanse ontwikkelingslanden zullen zijn die
er flink op achteruitgaan. De Verenigde Naties
schat bijvoorbeeld dat de productiecapaciteit
van Afrika door de klimaatverandering deze
eeuw met vijftien tot dertig procent zal
afnemen.
En er zijn meer bedreigingen. De fosfaatvoorraden in de wereld zijn eindig. Zeker als in
opkomende landen meer vlees gegeten gaat
worden, stijgt waarschijnlijk de prijs van fosfaat
de komende decennia flink. Fosfaat is in de
meeste landen de bepalende factor voor de
groei van gewassen. Tekorten of hoge prijzen
kunnen dus grote gevolgen hebben. Ook zijn
er nog de uitdijende steden. Die liggen vaak
in vruchtbare gebieden. Elke nieuwe woning,
winkel en fabriek gaat dan ten koste van
vruchtbare landbouwgrond.
Oplossingen
Toch zijn er nog steeds optimisten onder
landbouw- en ontwikkelingseconomen. Want
hoe ingewikkeld het vraagstuk ook is, als je
het van grote afstand bekijkt moeten er oplossingen te vinden zijn. In de jaren negentig
berekenden Wageningse onderzoekers dat de
wereld maximaal 47 miljard mensen zou kunnen voeden. Veel meer dan de 9 miljard die
er in 2050 waarschijnlijk op zullen wonen. De
herberekening die de Wageningse econoom
Niek Koning in 2008 maakte, leidt ook niet tot
grote zorgen. Koning nam in zijn berekeningen
ook beperkende factoren mee. Zelfs als je de
resterende natuur spaart en het oppervlak dat
de landbouw wereldwijd inneemt niet uitbreidt,
zouden 16 tot 24 miljard mensen ruim te
voeden zijn.
De productiecapaciteit van de wereld zal het

probleem dus niet zal zijn. Goed nieuws is ook
dat er in de wereld weer meer aandacht komt
voor de cruciale rol van landbouw bij ontwikkeling. Landbouw was decennia lang ouderwets
en uit de gratie. Werd in 1979 nog twintig procent van de officiële ontwikkelingshulp besteed
aan landbouw, in 2005 was dat nog maar een
procent of vier. De laatste jaren staan landbouw en voeding weer wat hoger op de ladder,

mede dankzij de Wereldbank die in een rapport
investeringen in landbouw essentieel noemde
voor ontwikkelingslanden.
Landbouw wordt nu door steeds meer betrokkenen gezien als een van de motoren achter
de economische groei van landen. Een gezonde landbouw levert goedkoop voedsel aan
een bevolking, en houdt zo de kosten voor
levensonderhoud laag. Op die manier subsidi-

‘Als er eten is, betekent dat niet dat iedereen het ook kan kopen.’

3

eert het andere sectoren die minder geld uit
hoeven trekken voor arbeid.
Marianne van Dorp houdt zich bij Wageningen UR
Centre for Development Innovation bezig met
het thema voedselzekerheid. Ze adviseert het
ministerie van LNV en werkt samen met de
FAO. ‘Voedselzekerheid is een complex vraagstuk.’ Het land kan in theorie wel voldoende
voedsel op kunnen brengen, als boeren geen
toegang hebben tot techniek en kunstmest,
komt er van die berekende opbrengst niet
veel terecht. En als het voedsel er al is, dan
betekent dat niet dat mensen het ook kunnen
kopen.
Van Dorp: ‘Er worden vier factoren onderscheiden die voedselzekerheid bepalen: beschikbaarheid, toegang, gebruik, en recent is daaraan toegevoegd continuïteit. Dat laatste
begrip om aandacht te vragen voor plotselinge
schommelingen in prijzen en beschikbaarheid
van voedsel. Wageningen is traditioneel sterk
in het eerste domein, beschikbaarheid. De
laatste jaren is er in de wereld veel aandacht

voor de tweede, toegang. Armoede en honger
gaan bijna altijd samen. Door de armoede
te bestrijden zou je ook de honger wegwerken. Wij kijken vooral naar het derde niveau,
gebruik van voedsel in huishoudens.’
Per persoon
Als je zo naar voedselzekerheid kijkt, zie je
iets anders dan wanneer je van wat grotere
afstand kijkt. ‘De wereldvoedselorganisatie FAO
maakt bijvoorbeeld lijstjes met de beschikbare
calorieën per inwoner per land. Die geven een
beeld van de voedselzekerheid op nationaal
niveau. Maar dat beeld is beperkt. Het zegt
bijvoorbeeld niets over micronutriënten of de
kwaliteit van voedsel, en ook niet over de verdeling. Als een land net voldoende calorieën
per persoon ter beschikking heeft, betekent
dat natuurlijk dat een deel van de mensen te
weinig krijgen. De elite eet zeker meer dan
voldoende.’
Van Dorp probeerde onder andere beter zicht
te krijgen op de honger binnen landen door
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mee te werken aan de opzet van early warningsystemen in Mali en Nigeria. Als overheden
weten dat de voedselsituatie in een gebied
nijpend is, kunnen ze daar iets aan doen. Maar
vaak wordt informatie over de stand van de
gewassen op het veld of de voorraden in een
gebied niet doorgegeven aan hogere overheden. ‘Wij hebben daarom een eerste onderwijselement op basis van afstandsleren gebouwd,
dat mede is gefinancierd door LNV. Die moet
mensen de basiskennis geven om een waarschuwingssysteem op te zetten. Het is een
eerste stap, wij hopen samen met de FAO
een groter onderwijsprogramma op te zetten.’
Door veel beter naar de regionale toestand te
kijken hoopt Van Dorp beter zicht te krijgen
in de hotspots van de honger, waar in landen
honger wordt geleden.
En toch, zelfs als huishoudens voldoende eten
kunnen kopen krijgt nog niet iedereen genoeg.
‘Dat zie je bijvoorbeeld in Azië’, vertelt Van
Dorp. ‘In veel landen in Zuid-Azië eten de mannen eerst, en dan de kinderen. De vrouw staat
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