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Van de 37 landen die volgens de FAO het zwaarst worden getroffen
door voedselcrises liggen er 21 in Afrika. ,,Honger en armoede in
Afrika worden veroorzaakt doordat de landbouw te lang is veronachtzaamd, zowel nationaal als internationaal.” Dat zei Kofi
Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN en winnaar van
de Nobelprijs voor de Vrede, bij de opening van het academisch
jaar van Wageningen Universiteit.

Reportage

[Carolien Makkink]

‘Wageningen levert bijdrage aan ontwikkelen Afrikaanse landbouw’

Kofi Annan heeft miss
Kofi Annan ontvangt de
Honorary
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‘Feeding the World’ was het thema van
de bijeenkomst ter gelegenheid van de
openingen van het academisch jaar in
Wageningen. Dit thema maakt duidelijk
dat er oplossingen moeten worden
gevonden voor de problemen, die worden verergerd door de recente stijgingen van voedsel- en grondstofprijzen.
Deze prijsstijgingen hebben vooral

desastreuze effecten voor de armsten in
de wereld. De kleine boeren in Afrika
hebben geen kapitaal, geen verzekering, geen inkomensondersteuning en
weinig tot geen hulp van de overheid.
Deze agrariërs boeren op arme gronden, ze hebben geen geld voor kunstmest of kwalitatief goed zaaigoed en
weinig mogelijkheden om hun produc-
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Wereldleider met visie
Aalt Dijkhuizen van Wageningen
Universiteit kenschetst Kofi Annan
als een wereldleider met een visie
op agrarische ontwikkeling en
armoedebestrijding. Tijdens de opening van het academisch jaar ontving hij uit handen van bestuursvoorzitter Dijkhuizen de zilveren
medaille van de WUR en werd
Annan benoemd tot Honorary
Fellow van Wageningen Universiteit
en Researchcentrum.

ten over grotere afstanden te vermarkten. Afrika is de enige regio in de
wereld waar de voedselproductie per
hoofd van de bevolking afneemt in
plaats van stijgt.
Steun
Kofi Annan is blij dat de waardering een
aandacht voor landbouw en voedselproductie de laatste tijd wereldwijd toeneemt. ,,Dat is ook hard nodig. De ontwikkeling van de landbouw, met de
nadruk op kleine boeren, is essentieel
voor de economische vooruitgang van
ontwikkelingslanden in Afrika.’’
Afrikaanse regeringen werken inmiddels
samen in de Afrikaanse Unie om de
agrarische ontwikkeling te bevorderen.
Doel is een 6 procent toename van de
agrarische productiviteit.
Ook de Wereldbank wijdt zijn World
Development Report 2008 aan de agrarische sector. ,,Ondersteuning vanuit de
ontwikkelde regio’s in de wereld blijft
hard nodig”, zegt Annan. Hij betreurt
het dat de landen in de eerste wereld
zich vooral richten op de ontwikkeling
van de landbouw in hun eigen achter-
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,,Het rijke westen moet kleine
boeren in Afrika
meer steun bieden”, aldus Kofi
Annan.
Kofi Annan en
zijn echtgenote
arriveren bij
Theater Junushoff
in Wageningen.

ssie en visie
tuin. De overheidssteun aan de landbouwsector in de EU maakt het voor
Afrikaanse boeren die dergelijke steun
niet krijgen bijna onmogelijk om mee te
komen. Annan pleit daarom voor meer
steun vanuit het rijke westen aan kleine
boeren in Afrika, zodat ook zij productieve en winstgevende landbouw kunnen bedrijven, die essentieel is voor de
voedselvoorziening in dit werelddeel.
G ro e n e R e v o l u t i e
De Alliance for a Green Revolution in
Africa (AGRA) ontwikkelde een programma voor de ondersteuning van
kleinschalige landbouw in Afrika. Dit
programma houdt rekening met de verschillende regio’s voor wat betreft weer
en klimaat, bodemgesteldheid, gewassen en landbouwmethodes.
De meeste boeren in Afrika hebben
1 hectare grond of minder. Slechts 5
procent van de landbouwgrond is
geïrrigeerd. Slechts 20 procent van de
plattelandsbevolking heeft de beschikking over elektriciteit. De wereldwijde
klimaatverandering leidt tot meer
droogte en meer overstromingen, een

extra bedreiging voor de landbouw.
AGRA heeft 330 miljoen dollar beschikbaar voor haar ambitieuze ondersteuningsprogramma. De aandacht gaat uit
naar zes gebieden: ontwikkeling van
gewasvariëteiten die beter bestand zijn
tegen ziekten en extreme weersomstandigheden, zaadveredeling, -vermeerdering en -distributie, grondverbetering,
landbouwkundige scholing, handelsnetwerken en de ontwikkeling van beleidsinstrumenten. Daarnaast richt AGRA
zich op watergebruik, voedselopslag en
-verwerking en marktontwikkeling.
Wa g e n i n g e n U n i v e r s i t e i t
Veel Afrikaanse landbouwstudenten
worden opgeleid in Europa of de
Verenigde Staten. In de meeste gevallen
vergaren ze daar kennis over gewassen
die irrelevant zijn voor het Afrikaanse
continent. Wageningen Universiteit
vormt hierop een gunstige uitzondering, constateert Annan. ,,De in
Wageningen opgeleide landbouwkundigen kunnen daadwerkelijk een bijdrage
leveren aan de agrarische ontwikkeling
van hun thuisland.’’ Toch blijft scholing
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in de eigen regio van belang, om de
‘brain drain’ van Afrikaans talent te
beperken. AGRA geeft daarom financiële steun aan de Universiteit van Ghana
om de komende vijf jaar gewasspecialisten op te leiden. De veredeling en teelt
van hoogproductieve, robuuste en voedzame gewassen, aangepast aan de
omstandigheden in verschillende
Afrikaanse landen is essentieel om
opbrengsten en inkomens in de
Afrikaanse landbouwsector te verhogen.
‘Feeding de World’ vereist samenwerking en doortastend, resultaatgericht
optreden. ,,Er is vooruitgang geboekt,
maar we zijn er nog niet”, benadrukt
Kofi Annan. De internationale gemeenschap moet investeren in lange termijn
agrarische ontwikkeling in achtergebleven regio’s. ,,Alleen dan stimuleren en
versnellen we de economische ontwikkeling in Afrika: plattelandsontwikkeling, verhoging van productiviteit, meer
banen, en vooral: terugbrengen van de
waardigheid in de landbouw.”
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