Jan Deelstra, directeur Directie Internationale zaken van LNV

‘Landbouwontwikkeling heeft dynamiek gekregen’
Zo’n 400 miljoen euro geeft de Nederlandse overheid jaarlijks uit aan beleid rond voedselzekerheid. Dit in samenwerking met
ontwikkelingslanden, multilaterale organisaties, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Waarom die aandacht voor voedselzekerheid wereldwijd?
‘Het is een groot maatschappelijk probleem.
Bijna een miljard mensen heeft honger, en met
de verwachte bevolkingsgroei naar ruim negen
miljard moeten alle zeilen bijgezet worden.
Onze ambitie is meer productie, maar met
behoud van biodiversiteit en zuinig met water
en land. Wetenschappers zeggen ook dat de
aarde op zich genoeg zou moeten kunnen
produceren, maar dat zaken dan wel anders
georganiseerd, geregeld en verdeeld moeten
worden. Daar schrijven we niet alleen nota’s
over, maar we trekken er ook geld voor uit.
Uniek daarin is de samenwerking met het
ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.’
Hoe ziet het beleid eruit?
‘We richten ons op vijf sporen: productiviteitsverbetering, goede publieke dienstverlening
en instituties, duurzame ketenontwikkeling,
verbeterde markttoegang en voedselzekerheid
en overdrachtsmechanismen. We ondersteunen
dus bijvoorbeeld onderzoek naar hoe je in
ontwikkelingslanden landbouwproductie kunt
verhogen en trainingsprogramma’s voor
praktijkonderwijs. Zo wordt er een trainingsprogramma opgezet in Afghanistan. Ook
ondersteunen we onder meer boerenorganisaties en kijken we naar het ontwikkelen van
de financiële sector. Onze landbouwraden in
Ethiopië, Zuid-Afrika en Kenia hebben daar
een belangrijke rol in, en sinds februari verkent een LNV-raad in Rwanda hoe je ook daar
een bijdrage kunt leveren. Een heel praktisch
voorbeeld is dat we als Nederland acht miljoen
euro hebben uitgetrokken voor een project
met de Wereldhandelsorganisatie dat mensen
uit ontwikkelingslanden schoolt in multilaterale
handelspolitiek, om beter aan onderhandelingen deel te kunnen nemen.’
Waarom doet LNV aan ontwikkelingssamenwerking?
‘Nederland heeft een sterke agrosector op
het gebied van kennis, handel en investeringen.
We hebben de wereld dus wat te bieden. Ik
was onlangs zelf in Afrika, en merkte dat onder
nemers naast zakelijke overwegingen ook
ideële motieven hadden. Los daarvan profiteren we allemaal van een stabielere wereld
met minder honger.’

Jan Deelstra: ‘Er komt internationaal geld vrij voor landbouwontwikkeling.’

Lost meer voedsel het armoedeprobleem op?
‘Meer eten is niet het enige, maar als je te
eten hebt kun je meer ondernemen en beter
leren. Het staat naast armoedebestrijding,
scholing en volksgezondheid. We dragen
daarom bijvoorbeeld ook bij aan een schooltuinproject in Zuid-Afrika. Kinderen, leraren
en ouders verbouwen gewassen rond de
school, voor de schoolmaaltijd. Zo leren ze
zelf groente verbouwen, maar krijgen ook
een voedzame maaltijd. We ijveren verder
voor vrije toegang van producten uit ontwikkelingslanden tot de EU.’
Wat verwacht u van de Commissie voor
Duurzame Ontwikkeling komend jaar?
‘Landbouw staat centraal bij voedselzekerheid,
de klimaatagenda en duurzaamheid. Dat heeft
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veel met elkaar te maken. We hopen dat de
CSD doorgaat op de weg die onder voorzitterschap van minister Verburg is ingeslagen en
een concretere uitwerking krijgt. De afgelopen
twee jaar heeft landbouwontwikkeling veel
dynamiek gekregen, er komt geld vrij bij internationale organisaties en de EU. Alle geesten
zijn rijp, er is in korte tijd meer gecreëerd
als nooit tevoren.’
Wat kan onderzoek betekenen?
‘Er zijn veel vragen van praktische aard,
zoals ontwikkeling van zaden en irrigatie.
Wageningen UR heeft expertise over de hele
wereld, is betrokken bij een aantal projecten
en trajecten voor innovatie en productiestijging, en bij Afghanistan bijvoorbeeld.
De samenwerking is en blijft erg goed.’

