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Woord vooraf 
Een tijdje lang hebben tv en pers de hon- 
gerslachtoffers in Afrika dagelijks in onze 
huiskamers gebracht. Wat we zagen 
was zo erg, dat we 'boven verwachting' 
steun gaven aan de actie 'Een voor Afri- 
ka'. 

De hulp, die de buitenwereld aan Afrika 
heeft gegeven naar aanleiding van de 
grote hongersnood was broodnodig. Ze 
heeft echter tot nu toe niet meer gedaan 
dan zorgen dat het aantal met de acute 
hongerdood bedreigde mensen niet nog 
groter werd dan de dertig miljoen van 
begin 1985. Het zijn er nog steeds bijna 
evenveel. De hulp moet doorgaan. 

In een aantal van de getroffen landen 
wordt dit jaar een betere oogst verwacht. 
Met die betere oogst en hulp zal het mis- 
schien mogelijk zijn het acute gevaar van 

hongersnood op veel plaatsen te vermin- 
deren. 
Maar hongersnood is het goed zichtbare 
gedeelte van een veel grotere en hard- 
nekkige noodsituatie in Afrika. Daarom 
zijn goede regens en doorgaande nood- 
hulp onvoldoende om de honger, ook in 
de toekomst, af te wenden. Ze zijn zelfs 
onvoldoende om verdere verslechtering 
te voorkomen. 

Deze brochure vertelt waarom er nu in 
Afrika zo massaal honger geleden wordt 
en waardoor de toekomst van Afrika 
wordt bedreigd. Hoe daartegen gestre- 
den kan worden door Afrikaanse man- 
nen en vrouwen zelf. Hoe wij solidair 
kunnen zijn met hen: niet alleen maar ge- 
ven voor 'Een voor Afrika', maar ons met 
z'n allen opstellen als 'Een achter Afrika'. 



1. Afrika, een donker 

Steeds minder voedsel 
Afrika beneden de Sahara is het enige 
deel van de wereld waar, nu al 25 jaar 
lang, steeds minder voedsel per per- 
soon geproduceerd wordt. In bijna elk 
land in dat grote gebied was er in 1975 
minder te eten dan in 1960 en in 1985 
weer (veel) minder dan in 1975. 
Velen van ons weten dat niet. Ondervoe- 
ding en honger zijn 'stille' crises; alleen 
een hongersnood die miljoenen tegelijk 
ontwortelt en naar hongerkampen drijft, 
haalt de voorpagina's van onze kranten 
en ons tv-journaal. 
Daarom is het voor ons ook moeilijk om 
een goed beeld te krijgen van wat er 
echt aan de hand is. 

Hoge tol, in menselijk leed 
Steeds minder voedsel per persoon be- 
tekent groot menselijk leed en grote eco- 
nomische verliezen. De mensen raken 
ondervoed, zelfs als je alleen maar kijkt 
naar de hoeveelheid en niet naar de 
kwaliteit van het eten. In de meeste lan- 
den van de regio is er gewoon zo weinig 
beschikbaar, dat niet iedereen het mini- 
mum kan krijgen. In 18 landen is nog 
geen 90% van het minimaal 'broodnodi- 
ge' beschikbaar. 

Scheve verdeling 
En natuurlijk krijgt niet iedereen even- 
veel. Hoe scheef de verdeling is, is niet 
zo gemakkelijk vast te stellen, maar 10% 
tekort leidt tot veel meer dan 10•‹/o onder- 
voede mensen. Naar beste schatting wa- 
ren in 1972 al 80 miljoen mensen ernstig 
ondervoed. In 1982 waren het er al 100 
miljoen. 

Eerste gevolg: kwetsbaarheid 
Dalende voedselproductie per hoofd en 
langdurige ondervoeding van velen ma- 

ken dat er al helemaal geen ruimte is om 
klappen op te vangen - of die nu voortko- 
men uit menselijk handelen of uit 'natuur- 
rampen'. Politieke strubbelingen, econo- 
mische crisis, beleidsfouten of droogte, 
elk daarvan is in staat om de slepende 
voedselcrisis te laten uitlopen op een 
enorme ramp. De hongersnoden van de 
jaren '70 en '80 maken dat duidelijk. En 
door dit alles worden mensen en regerin- 
gen afhankelijk van het buitenland. 

Het menselijk lijden en de achteruitgang 
in gezondheid zijn de gevolgen van de 
voedselcrisis in Afrika die ons het meeste 
aanspreken. 

Andere gevolgen 
Er zijn echter nog andere ernstige gevol- 
gen. Om een paar belangrijke te noe- 
men: 
- Op grote schaal moeten buitenlandse 

betaalmiddelen worden gebruikt voor 
de invoer van voedsel. 
Die betaalmiddelen zijn dan niet meer 
beschikbaar voor ontwikkelingspro- 
gramma's. Ingevoerd voedsel wordt 
vaak tegen lage prijzen verkocht. 
Plaatselijke producenten zien dan 
geen heil meer in productie voor de 
markt. 

- Landen worden sterk afhankelijk van 
voedselgiften uit de rijke landen en 
van voedselaankopen daar; omdat 
de 'gevers' (verkopers) daaraan poli- 
tieke voorwaarden verbinden, bedrei- 
gen de giften en aankopen de politie- 
ke onafhankelijkheid van de 'ontvan- 
gers' (kopers). 

Crisis verdieot interne teaenstellinaen 
Hongersnood leidt ook in andere opzich- 
ten tot grote verstoringen. Na zo'n diepe 
crisis is er geen herstel van de toestand, 



zoals die voor de ramp bestond. Nood- 
hulp kan een aan scherven geslagen 
verleden niet lijmen. 
Het verleden is voorgoed verloren. 

Elke hongersnood brengt een verdere 
tweedeling in de maatschappij. Elke 
hongersnood maakt de armen die het 
overleven nog armer en maakt de rijken 
rijker. Bij hongersnood moeten Afrikaan- 
se veehouders hun vee verkopen, land- 
bouwers hun trekdieren en gereed- 
schappen, vrouwen hun sieraden en 
huisraad. Als de armen al wat ze bezitten 
verkopen tegen een lage prijs, wordt 
daar iemand anders rijker van. 

Hongersnood verandert de spreiding 
van de bevolking. Mensen trekken weg 
van huis en haard. Naar schatting waren 
er begin 1985 in Afrika al 10 miljoen hon- 
gervluchtelingen. Een deel van de men- 
sen zal nooit naar hun oude woongebied 
terugkeren. Miljoenen mensen, vaak 
juist zij die tot dan toe in afgelegen platte- 
landsstreken leefden, gaan gedwongen 
een nieuwe wereld binnen en worden 
van die buitenwereld afhankelijk. Mis- 
schien biedt dat nieuwe kansen. Voorlo- 
pig is hun economische positie en hun 
vermogen om in eigen noden te voor- 
zien nog verder verzwakt. 

De huidige crisis 
Pas in november 1984 werden we mas- 
saal gewaar, dat er een zeer grote hon- 
gersnood heerste in Afrika. 
Toen hoorden we ook, dat die eigenlijk al 
achttien maanden aan de gang was. Op 
sommige plaatsen was het ergste al 
weer voorbij. Op andere plaatsen had 
het uitblijven van regen, samen met het 
uitblijven van hulp, met het uitblijven van 
een antwoord op de noodkreten, geleid 

tot een acute instorting van de samenle- 
ving. Die instorting was zo omvangrijk 
dat die niet langer onopgemerkt kon blij- 
ven. Soms omdat de slachtoffers in gro- 
ten getale kwamen protesteren in de 
stad. Maar vooral door de beelden van 
apatisch geworden bewoners van hon- 
gerkampen. In beide gedaantes zijn de 
slachtoffers een bedreiging voor de sta- 
biliteit van het land en z'n regering. 
Met name die bedreiging vormt het ver- 
schil tussen een plotselinge hongers- 
nood en de voortdurende, levensbedrei- 
gende honger en ondervoeding die in 
'normale' tijden zovele armen bedreigt. 
Hongersnood is politiek. 

Toneel en belichting: 
wat niet gefilmd kan worden 
Alleen in hun uiterste nood kunnen hon- 
gerslachtoffers het geweten van de we- 
reld even wakker schudden. Pas dan ko- 
men ze op de televisie. 
De meeste films worden gemaakt in de 
hongerkampen. We zien de rijen tenten, 
de dodenakkers, de voedseluitddingen. 
Dat vertekent echter naar verschitiende 
kanten. De schijnwerper die op de 
kampbewoners gericht staat, I& buiten 
beeld dat er op elke kampbewoner en 
bedelaar in de stad nog twee anderen 
zijn, nu nog thuis, die zeer dringend het 
allernoodzakelijkste moeten krijgen. (1 0 
miljoen vluchtelingen betekent ook nog 
20 miljoen andere mensen die zmder 
noodhulp niet kunnen overleven - en van 
wie velen niet tijdig bereikt wwalen). 
Al helemaal buiten beeld blijven 7 van 
de 10 mensen (in werkelijkheid 70 mil- 
joen van de 100 miljoen), die Lijden aan 
chronische ondervoeding. 

De camera, die op de i n- 
gen gericht staat;geeft een en 
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Alleen in hun uiterste nood kunnen hongerclachtoifers het geweten van de wereld even wakker schud- 
den. 



beeld van onze rol als hulpverleners van 
buiten. De meeste hongerenden komen 
immers voor rekening van de Afrikaanse 
samenlevingen zelf. De meeste verwees- 
den en weduwen die de  crisis maak, 
zullen geen westerse hulp krijgen. De 
hulp die we van buiten geboden hebben 
is onmisbaar, maar tot nu toe beperkter 
dan we vaak denken. 

- 

De nood is omvangrijker, dieper, lang- 
duriger dan de meeste filmbeelden ons 
tonen, de goede niet te na gesproken. 
De politiek zwijgt al helemaal. Totdat wij 
duidelijk maken dat ze er niet meer om- 
heen kunnen. 

Op zoek naar oorzaken 
De kwaliteit van het plattelandsbestaan 
in Afrika verslechtert in een omvang en 
met een snelheid die heel moeilijk is in te 
denken. En moeilijk te stuiten, dan alleen 
met een uiterste krachtsinspanning van 
allen. En dan nog alleen, als die inspan- 
ning - dit keer - juist wordt gericht. 
Daarom is het zo belangrijk, dat we de 
echte oorzaken van deze grote crisis van 
Afrika kennen. Niet om 'schuldigen' aan 
te wijzen, maar om alternatieven te ont- 
dekken voor wat eerder verkeerd is ge- 
gaan. 



2. Oorzaken in perspectief 

I 

De oorzaak van honger is armoede 
Het inzicht is gegroeid, ook bij ons, dat 
ondervoeding, honger en hongersnood 
rechtstreeks te maken hebben met het 
bredere probleem van armoede. Droog- 
te komt overal voor, maar wordt alleen in 
arme landen veelal gevolgd door hon- 
gersnood, in rijke landen niet. 
Als er in een land hongersnood heerst, 
dan treft die niet iedereen: in de ministe- 
ries, in de banken en in de kazernes 
wordt geen honger geleden. Ook in de 
dorpen heeft niet iedereen even zwaar te 
lijden: sommigen zijn meteen uitgeteld, 
maar anderen zingen het prima uit en 
enkelen komen verrijkt uit de crisis te- 
voorschijn. 
Honger en hongersnood treffen alleen 
arme samenlevingen, arme sociale groe- 
pen, arme gezinnen. 

Schijnbare tegenstrijdigheid 
Wie zijn in de wereld de absolute armen? 
In een omschrijving van de Wereldbank: 
'Meer dan 90% zijn plattelandsmensen 
die het land bewerken of ook ander werk 
doen dat vaak samenhangt met de land- 
bouw. Meer dan de helft zijn kleine boe- 
ren die een beetje land hebben of pach- 
ten ... een vijfde tot een kwart zijn land- 
loos en hun levensonderhoud wordt in 
het bijzonder bedreigd ...' 

Hierin zit een opvallende paradox, een 
schijnbare tegenstrijdigheid. Precies die 
mensen die voedsel produceren - kleine 
boerinnen en boeren, landarbeid(st)ers - 
worden het meest getroffen door ontbe- 
ringen en krijgen niet genoeg te eten. 
Voor het allergrootste deel is honger een 
plattelandsprobleem. Zelfs in tijden van 
acute hongersnood overleven stadsmen- 
sen, maar plattelandsmensen niet. 

De vraag achter de vraag 
Wat moeten we met zulke informatie 
aan? De grote ontwikkelingsorganisaties 
kiezen voor een technische benadering. 
Ze proberen programma's te ontwikke- 
len om 'de kleine boer productiever te 
maken'. Met westerse technieken: kunst- 
mest, irrigatie, groene revolutie-zaden, 
enzovoort. 
Ook voor ons als publiek ligt het voor de 
hand, om, als aan de honger maar geen 
eind komt, te vragen om meer voedsel- 
hulp. Als de Derde Wereld zichzelf niet 
kan of wil voeden, zullen 'wij' het voor 
'hen' moeten doen. 

Zowel de ontwikkelingsorganisaties als 
wij als publiek hebben de neiging onze 
blik te richten op de slachtoffers. 
Dat lijkt ook de normale, de juiste weg, 
gegeven het lot van zoveel miljoenen 
mensen. Maar kan die manier van kijken 
ons wel inzicht geven in de vraag waar- 
om zij nu juist de slachtoffers zijn? Als we 
blijven kijken op de manier die we ge- 
wend zijn, dan zien we de slachtoffers 
van honger als mensen die aan iets ge- 
brek hebben. Iedereen kan zien dat ze 
niet genoeg te eten hebben. Bijna ieder- 
een weet dat dat komt doordat ze geen 
inkomen, geen koopkracht hebben. Ar- 
moede is de oorzaak van honger. 
Maar dat verlegt alleen de vraag, want 
wat is de oorzaak van armoede? 

Wat is de oorzaak van armoede? 
De mening is nog niet uitgestorven dat 
mensen arm zijn omdat ze weinig van 
hun situatie begrijpen, omdat ze maar 
aan de lopende band kinderen krijgen - 
'veel meer dan ze te eten kunnen geven' 
- of omdat het hun aan ondernemings- 
geest ontbreekt, of aan de wil hun lot te 
veranderen - 'de luie Afrikaan'. . . 
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Gangbaarder is het om de armen te zien 
als mensen met weinig kennis van land- 
bouw, mensen zonder goede werktui- 

, ' gen en technieken, zonder veel verstand 
van goede bedrijfsvoering, enz. Ontbre- 
kende 'factoren' waaraan wij, die er be- 
ter voorstaan, hun dan zouden moeten 
helpen. 

Armoede door gebrek aan macht 
Er is echter nog een derde antwoord op 
de vraag naar de oorzaken van armoe- 
de. Het is niet zo'n populair antwoord, 
maar het geeft wel inzicht. Dat antwoord 
is dat het arme mensen in de eerste 
plaats ontbreekt aan macht. 

Dichtbij 
Ze hebben heel weinig macht, zeggen- 
schap, over hun eigen directe omgeving 
en hun bestaansmogelijkheden. Dat be- 
gint al binnenshuis: in veel gevallen heeft 
de man zeggenschap over de bestaans- 
mogelijkheden van de vrouw en niet an- 
dersom. Meestal zijn er in het dorp een 
paar belangrijke mannen die het meeste 
en het beste land in handen hebben. 
Maar daarnaast hebben ze nog zoveel 
meer in handen: bij diezelfde mensen 
moeten de armen zijn als ze werk zoe- 
ken, een krediet nodig hebben, kunst- 
mest willen kopen, of aan moeten klop- 
pen als ze geen graan meer hebben. 

Nationaal 
Daarbij komt dat de meeste armen leven 
in landen waar voor hen heel weinig 
hoop bestaat op deelname in democrati- 
sche organisaties. Hun middelen om na- 
tionale regeringen te beinvloeden langs 
vreedzame weg zijn heel beperkt of to- 
taal afwezig. In veel gevallen worden 
hun pogingen hun lot te verbeteren via 
eigen volksorganisaties hardhandig de 

kop ingedrukt. Voor hun bijdrage in de 
opbouw van het land krijgen plattelands- 
bewoners meestal heel weinig terug. 
Plattelandsvrouwen nog minder. Investe- 
ringen en diensten en zelfs voedselhulp 
komen terecht in de stad; daar ligt im- 
mers de machtsbasis van de regering. 

Internationaal 
Tenslotte: voor arme plattelandsmensen 
in Derde Wereldlanden is het al helemaal 
onmogelijk om een vijandige internatio- 
nale omgeving te veranderen. Wat kun- 
nen ze voor macht uitoefenen over 
wereld-graanmonopolies, of de prijs van 
koffie of kopererts, of het EEG-land- 
bouwbeleid, of de voorschriften van het 
IMF? 
Andersom heeft het gedrag van de 
machtigen - in het dorp, in het land, in de 
wereld - wel enorme invloed op het lot 
van de armen. Machteloosheid neemt 
vaak de vorm aan van kwetsbaarheid. 
De hoge mate van kwetsbaarheid die nu 
in Afrika zichtbaar is heeft z'n wortels in 
het verleden. 

Het samenspel dat kwetsbaar maakte 
De voedselcrisis in Afrika heeft veel men- 
sen aan het studeren gezet: hoe kon het 
zover komen? Daarbij bleek, als zo vaak, 
dat simpele verklaringen wel snel te vin- 
den waren, maar geen stand konden 
houden. Een goede verklaring blijkt een 
vrij ingewikkeld verhaal te zijn. Met veel 
factoren. Toch zijn die niet allemaal even 
belangrijk, er zijn hoofdzaken en bijza- 
ken. 
Het allerbelangrijkste is de machteloos- 
heid, de kwetsbaarheid van de (potentie- 
le) slachtoffers. Het verhaal daarachter, 
het verhaal van de voedselcrisis, kent vier 
hoofdelementen. Die waren vroeger min 
of meer in balans en zijn dat nu niet meer. 





Hoofdelementen 
Die vier elementen zijn: 
- de natuurlijke omgeving, 
- de bevolking, 
- de technologie, 
- de maatschappij-inrichting. 
Geen van die vier kan in het verhaal wor- 
den gemist. 
Vaak wordt op de eerste drie elementen 
de nadruk gelegd. Die zijn ons daardoor 
ook beter bekend. 
Daarom ligt in dit verhaal de nadruk of 
de maatschappij-inrichting. Maar met el- 
kaar, in onderlinge samenhang gezien, 
zijn ze voldoende om achteruitgang op 
langere te~rnijh-te \ierklaren en -&k het 
optreden van hong&srioden:' - - - 

. . 
Wel kunnen er nog andere elementen 
aan worden toegevoegd, die de gevol- 
gen van het verbreken van het even- 

wicht verergeren. Voorbeelden daarvan 
zijn politieke onrust en een slecht over- 
heidsbeleid. 

Hoe zat het dan vroeger? 
In het begin van de 20e eeuw leidden 
veel pla~elandsgemeenschappen in 
Afrika een wankel bestaan. Niet overal; 
er waren gebieden waar de natuur mee- 
werkte. Maar vooral in de gebieden waar 
de regenval van jaar tot jaar sterk wissel- 
de en de vruchtbaarheid van de grond 
niet groot was, moesten de mensen zich 
goed aanpassen om te kunnen overle- 
ven. Veel nadruk lag daarom op het 
spreiden van risico's en het vormen van 
reserves voor de kwade dag. Hoe dat 
precies toeging verschilde van de ene 
regio tot de andere, al riaar gelang de 
omstandighede& Een' voorbeeld uit 
West-Afrika vindt u hieronder. 

ves een ingewikkeld beveiligingssys- van te leven. 
teem gegroeid. Waar de nadruk lag op 



Invoering van de koloniale economie 
Sinds het begin van deze eeuw is het ge- 
zicht van Afrika danig veranderd. Ook 
het voedselsysteem ziet er nu heel an- 
ders uit. De huidige maatschappij-inrich- 
ting, de toestand van de natuurlijke om- 
geving, de bevolkingsspreiding en de 
stand van de techniek zijn niet te begrij- 
gen zonder het koloniale verleden. 

Het koloniale beleid was er vooral op ge- 
richt het Afrikaanse platteland binnen 

het handelsnet van de koloniale mach- 
ten te brengen. Soms was ook het doel 
de kolonisten te beschermen. Om deze 
doelen te bereiken, was meestal ook een 
zekere politieke machtsvorming nodig. 

Een paar hoofdpunten 
Een belangrijk instrument was de invoe- 
ring van belastingen in geld. Elk huis- 
houden viel onder de belastingen en elk 
huishouden moest dus wel gaan deelne 
men aan het geldverkeer. In West-Afrika 
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Hausaland weer als voorbeeld 
In 191 8 zag de manier, waarop de rij- 
ken de armen inschakelden voor hun 
eigen belangen er al heel anders uit. 
De belasting, die vroeger in de vorm 
van graan naar de lokale en regionale 
heersers ging, werd nu geheven in 
geld via de verkoop van aardnoten, en 
ging grotendeels naar de koloniale 
machten. De centrale graanreserves 
van de inheemse heersers verdwenen. 
Hun politieke en economische macht 
werd ingedamd, met als gevolg dat ze 
hun verplichtingen tegenover de ar- 
men in tijden van nood niet meer kon- 
den vervullen. De steeds grotere aan- 
dacht, die boerenhuishoudens aan 
aardnoten en katoen moesten geven, 
leidde ook op huishoudniveau tot het 
verdwijnen van de graanvoorraden. 

hielp dat om de productie van exportge- 
wassen op gang te brengen. In Zuidelijk- 
en Centraal-Afrika dreef het mensen 
naar de mijnen en de plantages, in Oost- 
en Zuidelijk-Afrika naar de blanke boer- 
derijen. 

In de koloniale tijd werd de grond uitge- 
geven aan blanke boeren en investeer- 
ders, al gebeurde dat niet in alle landen. 
Wel trok bijna overal de koloniale over- 
heid de uiteindelijke zeggenschap over 
de grond aan zich. De staat ging het 
grondgebruik centraal beheren. Grond- 
gebruikers werden 'gedoogd' - tot de 
overheid vond dat een gebied anders 
gebruikt moest worden dan voorheen. 

Handelsbelangen en belangen van blan- 
ke boeren bepaalden de aanleg van we- 
gen en spoorlijnen, de ontwikkeling van 

handelsnetwerken, landbouwtechniek, 
toegang tot markten, de inrichting van 
het landbouwonderzoek. 

Enkele gevolgen 
Er waren grote verschillen in hoe dat toe- 
ging in ~~rschil lende landen en streken, 
maar er waren ook belangrijke overeen- 
komsten. Bijvoorbeeld op het terrein van 
voedselproductie. 

Voedselproductie door de zwarte boerin- 
nen en boeren werd hoe langer hoe 
meer gericht op de eigen behoeften, ook 
daar waar voor de koloniale tijd een om- 
vangrijke handel in voedsel had be- 
staan. 
Naarmate de mannen meer loonarbeid 
zochten of handelsgewassen verbouw- 
den, kregen de vrouwen vaak zwaarde- 
re taken in de voedselproductie. 

De Engelsen - heersers in Noord-Nige- 
ria - zagen het belang van de vanouds 
bestaande voorzorgsmaatregelen ken- 
nelijk niet. Zij hielden alleen kleine re- 
serves aan in de steden. Net genoeg 
om de mensen in overheidsdienst door 
tijden van voedselschaarste heen te 
helpen. 
De Fransen, over de grens in Niger, 
reageerden anders. Na de verwoesten- 
de hongersnood van 191 1-1 91 4 stel- 
den ze een systeem in van verplichte 
graanopslag op dorpsniveau. Daarbij 
stonden ze echter op, dat 'moderne' 
technieken zouden worden gebruikt. 
Ze gingen voorbij aan de beproefde lo- 
kale opslagtechnieken. De bevolking 
keerde zich tegen dit verplichte sys- 
teem en de manier waarop het werd in- 
gevoerd. Het werd een gigantische mis- 
lukking. 



De koloniale heersers waren niet geinte- 
resseerd in de Afrikaanse voedselpro- 
ductie. In die sector viel weinig te halen. 
Er werd weinig onderzoek naar gedaan. 
Men begreep er dan ook weinig van. 
Maatregelen ter 'verbetering' leidden 
maar al te vaak tot het omgekeerde. 

Veranderingen samengevat 
Hier en elders werd de sociale organisa- 
tie van voedselproductie en voedselver- 
deling ondergraven. De traditionele pro- 
ductie-eenheden begonnen uiteen te 
vallen. Loonarbeid werd steeds belang- 
rijker, voor de belasting, maar ook om de 
ingevoerde consumptie-artikelen te kun- 
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In Nigeria had de *?koer van katoe- 
- nen lappen in de jaren 1899-1901 

g een waarde van 322.000 Engelse 
ponden. Twintig jaar later bedroeg 
die 3.913.000 ponden, meer dan het 

Ook het technisch evenwicht van de pro- 
ductie op het platteland kwam in gevaar. 
De bevolking groeide, er werden steeds 
meer exportproducten verbouwd, maar 
land voor voedselverbouw begon schaars 
te worden. 

In 191 9-1 921 bedroeg de aardnoten- 
export uit Nigeria zo'n 45.000 ton. 
Tien jaar later was dat opgelopen tot 
meer dan 150.000 ton. 

De basis voor latere langdurige crises 
werd gelegd. Kwetsbaarheid voor 'na- 
tuurrampen' bleef bestaan en sommige 

. verdedigingsmechanismen gingen ver- 
loren. Daarnaast was het platteland tot in 
zijn uithoeken kwetsbaar geworden voor 
verstoringen van 'buiten'. 
De plattelandseconomie diende niet 
meer in de eerste plaats haar eigen be- 
lang. Ze voorzag niet meer rechtstreeks 
in de eigen behoeften. De greep op de 
directe omgeving en op de bestaansmo- 



Exportlandbouw kreeg voorrang boven de voedsellandbouw. 



3. Afrikaanse regeringen en 'het Westen' 
in het spel van honger en macht 

Platteland ondergeschikt geraakt 
De macht over het plattelandsbestaan in 
Afrika is niet in handen van de bewoners 
zelf. Voorzover ze die macht vroeger wel 
hadden, is die nu in ieder geval overge- 
gaan naar anderen. 
Een lokale elite blijft belangrijk, maar het 
zwaartepunt ligt bij nationale regeringen 
en 'het Westenl.'Het platteland is onder- 
geschikt geraakt in het veel grotere ge- 
heel van de wereldeconomie. 

Hoe zijn de regeringen, hoe is ook het 
Westen, met die macht omgegaan? Hoe 
is daar het vroegere wat wankele even- 
wicht tussen de vier hoofdelementen van 
ons thema - natuurlijke omgeving, bevol- 
king, techniek, sociale organisatie - bein- 
vloed? 

Afrikaanse regeringen kunnen in de hui- 
dige situatie geen kant op, ook al willen 
ze nu hun beleid veranderen. Hoe dat 
zit, moet eerst duidelijk worden. 

Daarnaast is het van belang om te zien, 
hoe voedselproductie en voedselverde- 
ling na de onafhankelijkheid zijn aange- 
pakt. Daar gaan we later in dit hoofdstuk 
wat dieper op in. 
Daarna is het tijd om eens een paar con- 
clusies te trekken. 

'Hier is een heel werelddeel dat nu 
van liefdadigheid moet leven, omdat 
anders miljoenen van zijn mensen 
zouden sterven; 
maar datzelfde werelddeel betaalt dit 
jaar aan het rijke noorden een som 
van vijftien duizend miljoen dollars, al- 
leen al vanwege leningen ...' 

Nyerere 

Afrika en wereldhandel 
Koloniale patronen zijn tot op de dag van 
vandaag weinig veranderd. Een aspect 
daarvan is, dat Afrikaanse economieen 
de kwetsbaarheid voor gebeurtenissen 
elders, die ze in de koloniale tijd opgelo- 
pen hebben, nog steeds niet kwijt zijn. 
Eerder is het zo, dat die kwetsbaarheid 
nog verder toeneemt. Kleine verstorin- 
gen in de westerse economie kunnen in 
Afrika enorme gevolgen hebben. Ofwel, 
weer in woorden van Nyerere, 'als Euro- 
pa niest, moet Afrika met griep naar 
bed'. Zo is een land dat maar een paar 
artikelen uitvoert natuurlijk erg kwetsbaar 
voor een grillige prijsontwikkeling op de 
wereldmarkt. 

Maar krachten van buiten kunnen ook 
een langdurig karakter hebben en erg 
lang doorwerken. Zo is er op handelster- 
rein meer aan de hand dan een grillig 
prijsverloop voor grondstoffen. Want ex- 
porteurs van grondstoffen krijgen stelsel- 
matig steeds minder voor wat ze aanbie- 
den. Daardoor is in tien jaar tijd de inter- 
nationale koopkracht van de Afrikaanse 
landen met 20% gedaald. Dat is weer 
een gemiddelde. 

Weer Nyerere met een voorbeeld: In 
1972 moest Tanzania 38 ton sisal ver- 
kopen om er een 7-tons vrachtwagen 
voor terug te kunnen kopen. In 1982 
was daar 134 ton sisal voor nodig. 
Toen de wereldeconomie in 1984 
weer leek op te leven, ging dat herstel 
aan Afrika voorbij. Grondstoffenprij- 
zen daalden nog steeds, gemeten in 
dollars. 

Afrika en wereldeconomie 
Het punt is, dat het hele systeem van we- 
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reldmarkten - in grondstoffen, in voed&': 
in geld, enzovoort - beheerst wordt door 
krachten waarover de jonge staten in 
Afrika haegenaamd geen macbt heb- 
ben. In -zo'n 'spel' is de uitkomst voor- 
spelbaar: de sterksten zuiien er voordeel 
uit trekken, de zwakken zullen verder 
achterop raken. 
Ontwikkelingen ais bijvoorbeeld M de 
grorrdstoffen raken niet deen de directe 
exporteurs: ze raken ook de hele.beta- 
lingsbalans, het overheidsbudget, de 
particuliere investeringen. Binnenlandse 
besparingen gingen onvermijdelijk ach- 
teruit. Ze waren al niet hoog, maar zijn 
nu veel te h g  om daaruit de hoognodi- 
ge investeringen te kunnen doen. Bui- 
tenlands kapitaal was daarom steeds 
meer nodig. 
Meer buitenlandse hulp kwam er echter 
niet. De hulp bleef op hetzelfde niveau 
steken. 

Lenen: wat anders? 
Om uit de stagrratie te komen konden 
Afrikaanse landen niet anders doen dan 
geld lenen. Daarop moet steeds meer 
rente worden betaa1d:Want niet de Afri- 
kaanse regeringen, maar de 'geldge- 
vers' bepalen de voorwaarden waarop 
geld kan worden geleend. DB Afrikaanse 
landen hebben geen mogelijkheid zich 
te verdedigen tegen almaar hoger ge- 
w d e n  rentetarieven in de wereld, die 
uiteindelijk door de Verenigde Staten 
veroorzaakt werden. 

Van alle exporbinkomsten ,ging in 1 973 
zo'n W! naar re'nte en aflossing van bui- 
tenlandse schuld. In 1983 was dat opge- 
lopen tot 25%. Dat was een gemiddelde 
voor heel Afrika. Sommige landen waren 
er veel slechter aan toe. Nu de opleving 

. - .  . , 
Het IMF heeft al uitgerekend, dat-M 
percentage nog verder zal stijgen. De 
vaak optimistische Wereldbank zegt, dat 
zo'n verdere stijging alleen tegen te hou- 
den is als de gemiddelde inkomens per 
hoofd nog 10 jaar tang elk jaar verder 
naar beneden gaan. 
Nu blijkt dat Afrika niet kan terugbetalen, 
wil eigenlijk niemand meer nieuw geld Ie 
nen. 
Kleinere leningen en hogere rentebeta- 
lingen hebben de netto kapitaalstroom 
naar Afrika in een paar- jaar (1980-1983) 
meer dan gehalveerd. 
Om het niveau- van '1980 weer te berei- 
ken - en dat was &weinig scheutig -zou 
zes miljard dollar per jaar extra nodig 
zijn. Dat plaatst de paar miljard extra 
hulp, nu bijeengebracht vanwege- de 
'droogte', een beetje in perspectief; 

Verband met wedselc~isis 
De algemene crisis in de internationale 
economie heeft rechtstreekse gevolgen 
gehad voor de voedselerisis. - 
Vanwege het tekort aan buifmbdce be 
taalmiddelen kunnen fabrieken Met lap 
ger draaien. Reserve0nderdelt;n . vwr 
landbouwmachines komen niet meer b& 
schikbaar. Consumptiegoederen voor de 
boeren evenmin. Omdat er geen benzine 
is en de averheid moet bezuinigen, gaan 
landbouwvoorlichters het veld-niet meer 
in. 
Het transportsysteem functioneert steeds 
slechter. In de havens gaat het steeds 
moeizamer. Telefoons werken niet. m r .  
Het is onmogelijk geworden om in een 
noodtoestand te doen wat moet gebeu- 
ren. 



De noodtoestand en het feit dat veel 
slachtoffers geen hulp krijgen, vindt me- 
de z'n oorzaak in deze situatie. Ander- 
zijds heeft de hongersnood en zeker de 
daarachter schuilgaande voedselcrisis 
op lange termijn meer en diepergaande 
oorzaken. 

Koloniale erfenis 
i Belangrijk is de koloniale erfenis. Die 

heeft nog steeds grote gevolgen. Niet al- 
leen, maar ook voor de voedselproduc- 
tie en voedselverdeling. 

Slechts weinig landen hebben kans ge- 
zien hun exportpakket breder te maken, 
of over te stappen op export van in- 
dustriegoederen en eindproducten in 
plaats van export van grondstoffen. Het 
landbouwbeleid van veel overheden 
heeft daarom juist de verbouw van ex- 
portgewassen gesteund: daarop dreven 
immers hun economieen toen ze onaf- 
hankelijk werden, daaruit komt immers 
nog steeds zo'n groot deel van de on- 
misbare buitenlandse betaalmiddelen en 
van de belastingopbrengsten. 
In het voetspoor van de koloniale opvat- 
ting over voedselproductie voor zelfvoor- 
ziening kreeg de voedselsector lage prio- 
riteit in het beleid. 
Duidelijk zichtbaar is de koloniale erfenis 
ook in het nog steeds ontbreken van 

, voorzieningen die nodig zijn om lokaal 
geproduceerd voedsel efficient van boe- 
rin naar consumente te brengen. 

, De macht van de stad 
Na de onafhankelijkheid steeg de be- 
hoefte aan voedsel in de snel groeiende 
steden. 
In de stad zitten de mensen die zich als 
kiezer of als ontevredene verstaanbaar 
kunnen maken. De steden hebben macht. 

Overheden die in het zadel wilden blij- 
ven, moesten allereerst de stedelingen 
tevreden houden. Goedkoop voedsel 
voor de stad had dan ook voorrang. Bo- 
ven betere prijzen voor de boeren, bo- 
ven verbetering van binnenlandse markt- 
systemen. Uit het binnenland kwam 
goedkoop voedsel in de beginjaren na 
de onafhankelijkheid niet of moeizaam 
aan de markt. En de situatie werd steeds 
slechter - geen wonder. 

Importvoedsel 
In de iaren '60 hadden de Afrikaanse re- 
geringen een prima andere mogelijkheid 
om aan goedkoop voedsel voor de stad 
te komen. 
Dat voedsel was op de internationale 
markten tegen lage en stabiele prijzen te 
koop. De productielanden en vooral de 
Verenigde Staten zaten met graanover- 
schotten. Zo groot, dat er speciale pro- 
gramma's waren om die overschotten in 
andere landen te slijten. Vaak eerst als 
rechtstreekse gift - voedselhulp-, daarna 
tegen extra lage prijzen. 
Zo ontstond een situatie waarin de Afri- 
kaanse stadsbevolking zich meer en 
meer voedde met ingevoerde produc- 
ten. Het platteland werd geacht voor 
zichzelf te zorgen. 

Voedingsgewoonten 
De steden groeiden, de inkomens in de 
stad gingen in veel landen omhoog. De 
mensen raakten gewend aan voedsel 
dat al kant en klaar of gemakkelijk te be- 
reiden was, zoals brood, vis in blik, rijst, 
ingeblikte melk. Vooral dit soort luxe 
voedsel werd onder invloed van de re- 
clame tot een statussymbool - voor wie 
het kon betalen en voor wie het eigenlijk 
niet kon betalen. 
Maar in het begin van de jaren '70 gin- 
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gen de internationale voedselprijzen stij- 
gen. In enorme vaart. Toen pas werd 
duidelijk dat de keuze van de regerin- 
gen, die tien jaar daarvoor zo voor de 
hand lag, betekende dat ze nu vastzaten 
en heel moeilijk terug konden. 

Tussen 1960 en 1979 verdrievoudig- 
de de netto invoer van graan in Afri- 
ka. In de eerste tien jaar steeg de hoe- 
veelheid sneller dan de waarde. 
Daarna omgekeerd. In 1978 kostte 
de graaninvoer liefst zes keer zoveel 
als in 1970! 

Ramp 
In de internationale economische situa- 
tie, zoals die zich in de jaren '70 ontwik- 
kelde, was dat een enorme ramp. Zoals 
we gezien hebben, daalden de wereld- 
prijzen van bijna alle grondstoffen, dus 
ook van de exportproducten van de Afri- 
kaanse landen. Alleen aardolie ging 
hard omhoog en dat moeten die landen 
nu juist bijna allemaal invoeren. Ook in- 
dustriegoederen werden veel duurder. 
Er ontstonden grote tekorten aan buiten- 
landse betaalmiddelen. Binnenslands 
volgde snelle inflatie. 

We komen weer uit bij het al geschetste 
plaatje: 
Genoeg verdienen lukte niet. Meer hulp 
kwam er niet, dus was het enige dat erop 
zat: geld lenen. Maar dat moet worden 
terugbetaald. Maar waarvan, als het 
economisch zo slecht blijft gaan? Dus 
kwam men in de wurggreep van het IMF 
en de banken en de regeringen die zich 
daarachter opstellen. .. 

Nationale zelfvoorz~ening 
Intussen hadden de Afrikaanse regerin- 
gen niet maar lijdzaam afgewacht tot de 

zaak totaal spaak liep. Na de zogenaam- 
de 'eerste wereld-voedselcrisis' van 
1972-1 974 raakten veel regeringen 
overtuigd, dat ze op een verkeerde weg 
waren. Mede onder druk van internatio- 
nale organisaties, westerse regeringen 
en westerse raadgevers, probeerden ze 
het roer om te gooien. De een wat se- 
rieuzer en wat eerder, de ander wat 
langzamer en later, begonnen ze te stre- 
ven naar 'zelfvoorziening in voedsel'. 

Dat betekende natuurlijk: 'meer nadruk 
op de landbouw-sector'. Nu we zo'n tien 
jaar verder zijn, vindt eigenlijk iedereen 
dat dat moet gebeuren, zowel regerin- 
gen als ontwikkelingsorganisaties. En ze 
zijn eraan begonnen. Toch heeft dat de 
voedselvoorziening in Afrika niet verbe- 
terd. Vaak, ondanks alle goede bedoe- 
lingen, juist verslechterd. Hoe kan dat? 

Voor wie? 
De nadruk werd gelegd op 'voedselzelf- 
voorziening'. In wezen wil dat zeggen: 
binnenslands genoeg voedsel produce- 
ren om aan de vraag naar voedsel te 
kunnen voldoen. Maar die vraag kan al- 
leen worden uitgeoefend door mensen 
met geld! 
De armsten hebben er niets aan dat er 
meer voedsel op de markt komt. Ze kun- 
nen het nog steeds niet betalen. Tenzij 
ze zelf in staat worden gesteld om dat 
voedsel te produceren. Of meer betaald 
werk krijgen. 

Niet de kleine boer en boerin 
Dat gebeurde echter niet. De nadruk 
werd-gelegd op 'de landbouw-sector'. 
Maar daarmee nog niet op de kleine 
boerin en boer. Integendeel, in veel Afri- 
kaanse landen bestond bij beleidsma- 
kers het gevoel dat 'de kleine boer(in) 



niet gedaan heeft wat het land mocht 
verwachten'. Dat er op hemlhaar niet te 
rekenen viel. Zeker niet nu het erop aan- 
kwam om snel veel meer voedsel te 
gaan produceren. Daartoe zou de kleine 
boer(in) niet snel genoeg kunnen wor- 
den aangespoord. Die zou daarvoor te 
conservatief zijn, te zeer gehecht aan 
zijnlhaar 'primitieve' manier van werken, 
of te dom of ... enzovoort. 

Want de machtsbasis 
In werkelijkheid lag het natuurlijk een 
beetje anders. Meer voedselproductie in 
eigen land bleef een doel dat bedacht 
was door plannenmakers in de stad ten 
behoeve van de regering, van de politiek 
belangrijke stadsbevolkingen van de 
plattelandselite. 
Op conferenties werd de 'kleine boer' 
vaak centraal gesteld. Ernstige besluiten 
werden genomen om de 'noodzakelijke 
politieke wil' te tonen om het zover te krij- 
gen. Maar resoluties verklaren niet waar- 
om regeringen hun eigen machtsbasis 
zouden ondergraven. De groepen waar- 
op zij steunen hebben groot belang bij 
de stand van zaken zoals die nu is. 

De armen op het platteland centraal stel- 
len betekent ze een stem geven en aan 
de machtelozen macht. Dat moet ergens 
vandaan komen, namelijk bij diegenen 
die nu bevoorrecht zijn, nu de macht 
hebben. Op momenten dat de nationale 
koek flink groter wordt is 'herverdeling' 
van bovenaf naar de armen toe soms 
waar te maken. Maar nu die koek al ja- 
ren steeds kleiner wordt, is daar geen 
sprake van. 

Om wegen 
Willens en wetens, maar onder enorme 
druk, sloeg men dus andere wegen in. In 

veel landen kwam dat neer op een keu- 
ze voor snelle productiegroei en. de po- 
ging om die te bereiken door middel van 
grootschalige projecten: Projecten van 
duizenden hectares, waar heel veel kapi- 
taal ingaat en veel machines. Onder de 
landen die het zo geprobeerd hebben 
zijn Nigeria, Zambia, Kenya, Soedan, 
Ghana, Ethiopie, Togo en Benin. 
Om binnenslandse poiiieke redenen 
was het verleidelijk om het zo te doen. 
Het is vrij gemakkelijk om te zeggen dat 
'de kleine boer(in) gefaald heeft' en een 
oplossing in een grootschalige aanpak 
te zoeken. Dat is eenvoudiger dan het 
aanpakken van de onderliggende oorza- 
ken zoals lage verkoopprijzen, slechte 
aan- en afvoerlijnen, opstag- en verde- 
lingssystemen. 

Druk van buitenaf 
Maar ook van buitenaf stonden de Afri- 
kaanse regeringen onder sterke druk om 
het met moderne, grootschalige bedrij- 
ven te proberen. 

 en eerste is er het voorbeeld van de 
moderne westerse landbouw, die schijn- 
baar zo succesvol is. 

Ten tweede geven de internationale hulp- 
organisaties meestal liever geld voor 
zo'n grootschalige aanpak dan voor een 
algemeen beleid dat kleine boeren (laat 
staan boerinnen) een beetje zou helpen. 
Een grote staatsboerderij met tractoren 
en silo's is een veel tastbaarder resultaat. 

Ten derde stond de internationale agro- 
industrie klaar, ja te trappelen, om advie- 
zen te geven voor zulke projecten en om 
er machines, kunstmest, zaden en ex- 
perts aan te leveren. 



Rendabel 
Voorheen was voor de agro-industrie al- 
leen de teelt van exportgewassen in Afri- 
ka rendabel. Zoals de hoofddirecteur 
van General Foods nog niet eens zo lang 
geleden zei: 'Het is domweg onmogelijk 
voor een modern prive-bedrijf om de 
soorten voedsel te gaan produceren, 
naar de verbruiker te brengen en te ver- 
kopen die arme mensen nodig hebben 
en tegelijk geen verlies te lijden'. 
Nu zijn de omstandigheden veranderd. 
De overheden werken mee zo hard ze 
kunnen. De grote hulporganisaties zoals 
de Wereldbank garanderen, dat er voor 
de leveringen betaald zal worden. Nu 
wordt het wel lonend! 

Nigeria als voorbeeld 
Rond 1980 ontwerpt Nigeria een nieuw 
plan om de voedselproductie te verho- 
gen. Het heet de 'Groene Revolutie' en 
is bedacht door deskundigen van de 
Wereldbank en hun Nigeriaanse colle- 
ga's. In een paar jaar zullen miljarden 
worden besteed om 76.000 hectare in 
cultuur te brengen. De rollen worden 
verdeeld: met hulpgelden zal de over- 
heid financiele steun geven, in de vorm 
van subsidies en de aanleg van een in- 
frastructuur. De leveranties zelf worden 
verzorgd door het bedrijfsleven. 

Het internationale bedrijfsleven vliegt 
erop af. Er wordt een comite opgezet 
van VS-bedrijven met Nigeriaanse 
overheidsinstellingen en bedrijven voor 
'Gemeenschappelijk Landbouw Over- 
leg'. Dit comite moet het voornaamste 
kanaal worden voor de levering van 
Amerikaanse landbouwtechnologie aan 

Voor de westerse landen, waar de hoofd- 
kantoren van de agro-industrieen staan, 
is de ontwikkeling niet ongunstig. Voor 
elke dollar hulp die de VS geven via hun 
organisatie USAID wordt driekwart be- 
steed in de VS zelf. Voor elke dollar die 
de Amerikaanse belastingbetalers aan 
de Wereldbank ter beschikking stellen 
komt zelfs tien dollar aan bestellingen te- 
rug naar Amerikaanse bedrijven. 

De eigenlijke vraag is, of deze aanpak 
ook helpt bij het oplossen van het Afri- 
kaanse voedselprobleem. Wat draagt 
die bij aan behoud en herstel van de 
ecologie? Hoe draagt die bij tot mindere 
kwetsbaarheid van de armen voor 
droogte en honger? Tot minder afstand 
tussen arm en rijk? 

Nigeria. Zaden en kunstmest, maar 
ook maalderijen en bakkerijen. Ook 'to- 
taaltechnieken' voor productie en ver- 
werking van rijst, tarwe, groenten, kip- 
pen. 

In theorie blijven de kleine boer en boe- 
rin de hoekstenen van de 'Groene Re- 
volutie'. Zij zouden er vooral van profi- 
teren, volgens de ontwerpers van het 
beleid. Maar wat is de praktijk? 

Irrigatieprojecten 
In de tweede helft van de jaren '70 
gingen de landbouwinvesteringen in 
Nigeria vooral naar irrigatieprogram- 
ma's. Een van de projecten werd uitge- 
voerd in het noordwesten, bij de Soko- 
to Rivier. Tienduizend hectare land zou 
worden geirrigeerd. Drie jaar lang 
werkte een Nigeriaans-Italiaanse groep 
aan de bouw. In die periode moesten 
60.000 boerinnen en boeren 'tijdelijk' 



De Sahel 
De korte en onvolledige voorbeelden uit 
Nigeria staan niet op zichzelf. 
Extreme voorbeelden zijn er ook in de 
Sahel. De Sahel is sinds de enorme hon- 
gersnood in het begin van de jaren '70 
een soort symbool geweest voor de pro- 
blemen van Afrika. Veel hulp ging naar 
die landen. 

80% van de buitenlandse betaalmidde- 
len komt uit hulp. Waar komt die terecht? 
In die landen woont 80 tot 90% van de 
mensen op het platteland. Juist daar 
heersen armoede en een verstoord 
evenwicht, snelle achteruitgang van de 
levensomstandigheden. 
Het plan was om daar iets aan te doen. 
Wie na 10 jaar kijkt wat er gebeurd is, 
ziet echter heel iets anders. Slechts een 
kwart van het hulpgeld is bestemd voor 
landbouw en bosbouw. Slechts de helft 
daarvan ging naar praktijkprogramma's. 
Daarvan weer het grootste deel naar irri- 
gatie. De van regenval afhankelijke ak- 

kerbouw verzorgt 95% van de graanpro- 
ductie, en ontving zegge en schrijve 
4,5% van de hulp. 

Kritiek op resultaten 
Na tien iaar is de kritiek fors. Tot in de 
grootste*kantoren. Een directeur van een 
programma van de VN zegt: 'Veel te 
veel technische en financiele hulp is ge- 
gaan naar prestigeprojecten en naar 
maatregelen om de politiek bevoordeel- 
de stadsbevolking tevreden te houden. 
In vergelijking daarmee is er voor de 
plattelandsbevolkingen die geen politie- 
ke vuist kunnen maken - vooral die in de 
afgelegen drogere gebieden -, eigenlijk 
helemaal geen aandacht geweest'. 

Hoge techniek maakt afhankelijk 
Over elk van zulke programma's is na- . - 
tuurlijk veel meer te zeggen. Belangrijk is 
echter wat ze gemeenschappelijk heb- 
ben. 
In de programma's ligt de nadruk op de 
verhoging van voedselproductie, die moet 



De landbouwinvesteringen gingen vooral uit naar irrigatieprogramma's. 



voorkomen dat importen almaar stijgen. hun positie en die van de rijken wordt 
Het doel van dit voedselbeleid is, minder nog groter. Daarmee worden 9 -nog 
afhankelijk te worden, meer zelfvoorzie- kwetsbaarder dan ze al waren. 
nend. In werkelijkheid bestendigt en ver- 
diept het beleid afhankelijkheid, omdat Slechte zaak, voor&/ voor-later 
nu bijna alles wat nodig is om zulke Te eenvoudig gernaaktejsneHe oplossin- 
hoog-technische productie te laten sla- gen zoals doriors en regeringen die vaak 
gen uit het buitenland moet komen: het ' voorstaan, leiden tot-fiieste resultaten. 
ontwerp, de aanleg, management, ma- De benadering van 'meerr productie, 
chines en werktuigen, zaden, kunstmest, meer aandacht voor het$la&land1 heeft 
onderhoud. gefaald, op alle plaatsen Waar die niet de 

~ein~e*boe~in en de kleine boer in het 
Zwakken nog kwetsbaarder . middelpunt plaatste- 
Het vertrouwen op zware technologie, - Dat was al vrij uroeg te voo~zien. Erger 
modern management en geimporteerde is, dat de gevolgen nogiaren door zullen 
productiesystemen brengt ook mee, dat - werken. In 1978 zei een Nigeriaanse cri- 
de boer en boerin vaak gezien worden. - ticus over deze aanpak Ongeveer: 
als de minst belangrijke schakel. De pro-. . 
gramma's hebben weinig aandacht voor ' 'De strategie van goederenproductie: 
de werkelijke omstandigheden: de vopr- - ' .meer voedsel, meer cacao, buiten on- 
waarden waaronder die boer en boerin - - ze boerenmensen om, is mislukt. Dat 
moeten werken, hun eerste noden, hun is gemakkelijk aan te tonen. Veel er- 
rechten, hun organisatie. Op die manier ger dan dit falen is de schade die op 
kunnen overheidsprogramma's het de lange termijn deze strategie heeft 
zwakste groepen nog moeilijker maken. aangericht. Zal het ooit nog lukken 
In hun bestaan worden ze nog afhanke- weer levensvatbare plattelandsge- 
lijker van 'buiten'. Het verschil tussen meenschappen op te bouwen?' 



Nieuwe wil omzetten in daden hongersnoden ook je toekomst waar- 
Hongersnood als woord heeft al in zich schijnlijk zijn'. 
dat wie het in  de mond neemt de bedoe- 
ling heeft er iets aan te doen. Hulp te 
brengen, kritiek op anderen te leveren 
omdat ze niet genoeg doen, geven aan 
een inzameling - wat dan ook, maar in ie- 
der geval iets doen. Het woord is een er- 
kenning dat medemensen het stadium 
van uiterste wanhoop hebben bereikt, 
waarin wij moeten helpen. 

In hun wanhoop mag onze gezamenlijke 
hoop dat het anders kan niet ten onder 
gaan. De tragedie heeft buiten Afrika 
nieuwe bezorgdheid, betrokkenheid en 
wil om te helpen opgewekt. In Afrika zelf 
beseffen veel regeringen dat dringend 
nieuwe wegen moeten worden gevon- 
den. Ze willen de kant op van een herstel 
van de plattelandseconomie, ten behoe- 
ve van de kleine mensen die daar leven. 

X: - , . "r y, t fi:-'P(:+S*<: .+ 
Het gevoel dat &e niet zomaar in de tra- 
gedie mogen berusten, verspreidt zich. 
Een nieuwe wil en een gemeenschappe- 
lijk doel om de tragedie te keren worden 
zichtbaar. Maar dat is niet genoeg. Pas 
als die kunnen worden omgezet in da- 
den die tot hervormingen leiden, kan de 
opeenvolging van rampen die Afrika in 
z'n greep heeft op den duur worden 
doorbroken. Anders niet. 
.-. 

2 Zo hard ligt het 
Zonder veranderingen zal Afrika er on- 
derdoor gaan. Twee recente uitspraken 
van de Onafhankelijke Kommissie voor 

[nationale Mensenrechten-kwesties: 

'De almaar toenemende armoede is het 
kenmerk dat Afrika apart'zet van de rest 
van de Derde Wereld en erop wijst dat 

'Afrika er economisch weer bovenop? 
Dat zal lang duren. Het is onzeker of het 
lukt. Zoals het nu gaat in ieder geval niet. 
De rampenmachine, in de vorm van 
droogte en armoede leidend tot onstuit- 
bare hongersnood, zal nog vaak in actie 
zijn...':- r - .+i- 

.-.< --'. - ? + K  

Zij zijn de sleutel 
We worden uitgenodigd om in de omzet- 
ting van wil naar daden mee te doen. Als 
Nederlandse vrouwen en mannen, als 
Nederlandse christenen. Hoe we dat 
kunnen doen wordt helder als we het 
probleem scherp voor ogen hebben. 

. , 
Het probleem zouden we zo kunnen sa- 
menvatten: 
De stachtoffers van de crisis in Afrika zijn 
de armen op het platteland. Op dit mo- 
ment hebben zij hulp van buiten nodig 
om te overleven. Tegelijkertijd zijn zij ook 
het sleutelelement in de economisc 
gezondheid op langere termijn van 
werelddeel. Als zij niet krachtig en s 
worden, kan Afrika zijn bredere amb 
voor ontwikkeling vergeten. 

Onze rol 
Onze rol kan worden: deelnemen in 
brede solidariteitsbeweging met Afri 
Niet om opnieuw voor te schrijven hoe 
het moeten aanpakken. Die verleiding 
er. Als we er persoonlijk niet aan toe g 
ven, doen anderen het wel, ook 'na- 
mens' ons. .I ,_ 

i _  i 

Toen in 1974 de hongersnood in de Sa- 
hel nog in volle gang was, verschenen in 
de VS en in Europa dikke rapporten over 
hoe ontwikkeling moest worden aange- 
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pakt na de ramp. De blauwdruk was al 
klaar voordat ook maar een van de 
'doelgroepen' de kans had gehad er iets 
over te zeggen. Rampen worden beant- 
woord met donorprogramma's. Grote 
rampen met grote programma's. 

Ook nu is dat proces al weer in volle 
gang. Het verleden leert wat er dan ge- 
beurt. Om het nog eens met een heel 
vriendelijke Afrikaan te zeggen: 

'Op een moment dat Afrika met een 
kritisch oog kijkt naar z'n eigen verle- 
den, wil ik niet graag anderen de 
schuld geven van onze problemen. 
Maar het moet worden gezegd, een 
van de voornaamste oorzaken van de 
huidige crisis is dat Afrika tezeer be- 
reid is geweest zich te laten leiden 
door anderen, die nooit echt de dyna- 
miek van de Afrikaanse samenlevin- 
gen hebben begrepen, of hoe die 
functioneerden'. 

Dat geldt in het klein 
Een Afrikaan hield een toespraak onder 
de titel: 'De eerste vijand van partnership 
is het meerderwaardigheidscomplex'. 
Hij zei onder meer: 

'We mogen niet vergeten dat in deze 
ontmoeting' - tussen Afrika en ontwik- 
kelingswerkers - 'de ene wereld niet 
langer 'onbedorven' is. Die heeft ge- 
leden onder vele trauma's en haar 
verdedigingsmechanismen zijn in de 
war. De andere wereld wordt geka- 
rakteriseerd door haar onverzadigba- 
re honger naar beheersing en over- 
heersing en een manie om alles te 
weten en te verklaren'. 

kelingswerker naar de Derde Wereld 
met pretenties om te slagen en zo- 
doende de inboorlingen een les te ge- 
ven hoe het een en ander gedaan 
moet worden .... Men komt naar Afrika 
omdat men overtuigd is iets te bieden 
te hebben. Dat is al een pretentie en 
een complex. Ik moet inderdaad toe- 
geven dat ik zelden mensen van de 
Ivoorkust gezien heb die zich sterk 
genoeg voelen om vanuit hun eigen 
vrije wil de Kongolezen of de Maline- 
zen te gaan helpen. Toch is er geen 
gebrek aan vaardigheden of noden 
aan welke kant dan ook'. 

'Help, we worden ontwikkeld' 
Cephan Munanairi van de Kenyaanse 
Associatie voor Vrijwillige Ontwikkeling: 

'Wat wij willen is onszelf ontwikkelen 
en niet ontwikkeld worden door ande- 
ren. Vandaag de dag zie je dat een 
ontwikkelingswerker komt om ons alle 
werk uit handen te nemen. Dat bete- 
kent dat het nog generaties en gene- 
raties kost voordat we aan onze eigen 
ontwikkeling kunnen beginnen'. 

Ermee ophouden is geen antwoord. De- 
zelfde man zegt: 

'We hebben de Europeanen nodig, 
omdat we een situatie en houding die 
door Europeanen in het koloniale tijd- 
perk is gecreeerd, niet kunnen veran- 
deren zonder de Europeanen daar 
weer bij te betrekken'. 

Dat geldt ook in het groot 
Joop Visser in Ghana zegt hierover: 

'Bewust of onbewust komt de ontwik- 
'Waar we de historie van Afrika ken- 
nen als een voortdurende achteruit- 





gang van de mogelijkheden voor de- 
ze mensen om zichzelf te zijn, zie ik 
geen mogelijkheid om anders te han- 
delen dan het lot van de Afrikanen te 
nemen als uitgangspunt van je eigen 
solidariteit...'. 
'Op theoretisch niveau weten we al 
heel lang wat solidariteit betekent ... 
Natuurlijk hebben we het allemaal 
beargumenteerd, hebben we het 
klaar in ons hoofd, maar daarom heb- 
ben we het nog niet klaar in ons 
systeem. Omdat je dan ook de kritiek 
op je eigen maatschappij, op jezelf, 
de min of meer bourgeois-positie van 
waaruit de kerk opereert, ter discus- 
sie moet stellen...'. 

Onze rol ligt dus niet zo gemakkelijk. 
Toch moet ons doel zijn: Afrika helpen bij 
zijn ontwikkeling. Als we het goed doen 
raakt het ook onszelf. De eerste stap is 
luisteren. 

Vrouwen zeggen: 
'Een ontwikkelingsproces dat de be- 
schikbare koek voor arme mensen 
kleiner maakt en vergiftigt, en dan 
vrouwen de kans geeft een relatief 
groter stuk te veroveren, is niet in het 
belang van vrouwen. Wij verwerpen 
het geloof dat het mogelijk is een situ- 
atie van groeiende ongelijkheid, zo 
niet absolute armoede, een blijvende 
verbetering in de economische en so- 
ciale positie van vrouwen te be- 
werkstelligen. Gelijkheid voor vrou- 
wen is onmogelijk binnen de bestaan- 
de economische, politieke en culture- 
le processen die hulpbronnen, macht 
en controle aan een beperkt deel van 
de bevolking overlaten. Maar ontwik- 
keling is evenmin mogelijk zonder 

meer gelijkheid voor en deelname 
van vrouwen'. 

Een beroep op de kerken 
in het Noorden 
Uit een verklaring van de Raad van Ker- 
ken van Zuidelijk Afrika (maart 1985): 

'We spreken opnieuw onze afschuw 
uit over het beschamende misbruik 
van menselijke en natuurlijke hulp- 
bronnen in de almaar doorgaande 
productie van gevechtsuitrusting en 
massavernietigingswapens, atoom- 
wapens in het bijzonder. Als deze 
hulpbronnen werden gebruikt voor 
ontwikkeling, konden ze een eind ma- 
ken aan armoede en honger'. 

'Samen met de leiders van onze lan- 
den protesteren we tegen de huidige 
internationale economische orde, die 
de armste landen ondragelijke lasten 
oplegt. 
We doen een beroep op de kerken in 
het Noorden van de wereld om meer 
te doen ten behoeve van vrede en 
veiligheid en ten behoeve van econo- 
mische rechtvaardigheid. We bidden 
dat ze hier net zo hard en met even- 
veel inzet tegenaan gaan als ze ge- 
daan hebben in het bij elkaar bren- 
gen van geld om de armen en honge- 
rigen te helpen. Werk voor veiligheid 
en rechtvaardigheid richt zich op de 
wortels van onze armoede en van on- 
ze hongersnoodproblemen. 
Haal deze lasten van ons af, zodat we 
op onze eigen voeten kunnen staan 
en ons kunnen bewegen met Gods 
hulp en onder Zijn leiding'. 

Meer dan hulp 
Het actieterrein dat open ligt voor wie so- 
lidariteit willen betuigen met de armen in 



Afrika is breder dan het terrein van hulp, 
van meer en betere hulp. 

Luisteren levert op, dat een aantal Afri- 
kaanse regeringen in hun beleid weg wil- 
len van de huidige bevoordeling van de 
stad (en dus benadeling van de meer- 
derheid op het platteland). Dat is ook 
heel hard nodig. Maar de regeringen die 
hervorming willen, hebben geen speel- 
ruimte. Dat komt niet alleen, maar ook, 
door internationale oorzaken. 
Door een onrechtvaardige internationale 
economie, die nu ook nog de depressie 
afwentelt op de zwaksten. Op internatio- 
naal economisch terrein is er geen se- 
rieuze hervorming aan de gang. Wel 
gaat de 'orde' achteruit, nog verder in 
de richting van het recht van de sterkste. 

Van protest naar 
het mobiliseren van druk 
De kerken, de Afrikaanse en de Neder- 
landse, hebben daartegen protest aan- 
getekend. Letterlijk: brieven geschreven. 
Het blijkt dat dit onvoldoende is. Op een 
aantal punten zullen we moeten leren 
druk op onze machthebbers te zetten. 
Hier kan dat, het is een democratisch 
recht. Zoveel druk, dat zij er weer tegen- 
aan gaan; tegen afbraak van internatio- 
nale overlegmogelijkheden; tegen de 
steeds omvangrijker wapenhandel; te- 
gen het landbouwbeleid van de rijke lan- 
den; tegen aanpassingsprogramma's 
onder leiding van het IMF, die de zwaar- 
ste lasten op de zwakste schouders leg- 
gen. 

Speerpunt: regeling van de schulden 
Anno 1986 ligt een kern van de proble- 
men bij de hoge schuldenlast van de 
Afrikaanse landen. Nieuwe hulp vliegt 
weg aan rente en afbetalingen op schul- 

den, helpt alleen de 'gulle gevers'. Daar 
moet iets aan gedaan worden. Dat kan 
ook. Veel is namelijk geleend van wes- 
terse regeringen en niet van banken. De 
westerse regeringen hebben de macht 
de schulden te verlichten. 

Het is absurd dat noodhulp met veel 
tamtam binnenvloeit, terwijl over de 'te- 
genstroom' niet eens gesproken mag 
worden. De Nederlandse regering wil er 
alleen over praten als veel belangrijke 
schuldeisers meedoen. Met andere woor- 
den, tot dat moment moeten de armen 
wachten. Ook in die landen, waar rege- 
ringen - naar hun daden tonen - nu (ein- 
delijk) de machtsbalans willen verschui- 
ven en de kern van het voedselprobleem 
willen aanpakken. 

Wereldcrisis en voedselcrisis 
We hebben gezien dat de algemene 
economische crisis de gedaante van de 
Afrikaanse voedselcrisis mede bepaalt. 
Even hard wordt het werken aan oplos- 
singen van de voedselcrisis belemmerd 
door de wereldcrisis. Vooral omdat die 
het Afrikaanse regeringen onmogelijk 
maakt om zelf te handelen. 

De bevolking in de steden van Afrika is 
al zwaar achteruit gegaan in levensstan- 
daard. (Vooral de armen onder hen, 
denk aan het I M F-recept.. .) Overheden 
hebben geen geld meer om bestaande 
voorzieningen te handhaven. Ziekenhui- 
zen hebben geen medicijnen meer, 
scholen geen boeken. 
Daarom is het nu niet mogelijk de volle 
last te leggen op de Afrikaanse regerin- 
gen alleen. Op hen valt de politieke last 
de armen op het platteland voorop te 
stellen. Daarnaast ook nog eisen dat ze 
in deze omstandigheden de financiele 



last van dat beleid dragen, is niet rea- 
listisch. 

Rijke landen en voedselcrisis 
Rijke landen in Oost en West hebben de 
verantwoordelijkheid Afrikaanse regerin- 
gen die de armen voorop willen stellen 
bij te staan. Te helpen met aanzienlijke 
middelen, op gunstige voorwaarden, 
voor herstel en ontwikkeling. Het ant- 
woord dat de rijke landen tot nu toe ge- 
ven is op z'n best halfslachtig. Veel extra 
geld komt er tot nu toe niet. Veel van de 
noodhulp wordt gegeven uit bestaande 
potten, die voor ontwikkelingshulp wa- 
ren bestemd. Dat is gevaarlijk, want de 
eigenlijke nood, de langdurige achteruit- 
gang, zit veel dieper, zoals we gezien 
hebben. 
'Pleisters plakken' moet, dat is nu over- 
duidelijk. Maar daar mag het niet bij blij- 
ven, voor regeringen niet en voor ons 
ook niet. 'Een voor Afrika' mag niet gaan 
betekenen: 'Eenmalig voor Afrika'. 

Noodhulp en structurele hulp 
In het bovenstaande werd duidelijk dat 
oorzaken van rampen te maken hebben 
met de sociale, economische en politie- 
ke inrichting van de samenleving. 
Pleisters plakken zonder de oorzaken 
aan te pakken biedt geen werkelijke 
oplossing. Het gaat juist om het opne- 
men van de verantwoordelijkheid die 
voortkomt uit het verlenen van nood- 
hulp. Noodhulp kan niet losgemaakt 
worden van structurele oplossingen en 
dus ook niet van structurele hulp. Hulp 
om andere beslissingen te nemen, de 
samenleving anders in te richten. 
Dus gaat het niet aan om met potjes te 
schuiven. Nu noodhulp nodig is, mag 
structurele hulp niet minder worden. 

Andere hulp 
In het bovenstaande werd ook duidelijk, 
dat andere hulp ten dele averechts heeft 
gewerkt. Mede de oorzaak werd van de 
crisis. Is meer hulp dan wel een bijdrage 
aan een oplossing? 
Niet, als meer hulp betekent: meer van 
hetzelfde, van het gangbare. 
Wel, als ontwikkelingsorganisaties en wij 
die hen steunen bereid zijn andere we- 
gen te zoeken. Dat is niet gemakkelijk. 
Ontwikkelingsorganisaties behoren tot 
de 'tussenpersonen' tussen machtigen 
en uitgebuiten. Dat geldt voor hulporga- 
nisaties hier en voor ontvangende orga- 
nisaties daar. 

Projectbemiddelaars tussen 
machtigen en stemmelozen 
Ontwikkelingsorganisaties worden be- 
dreigd door twee gevaren. Allereerst, 
dat ze in wezen kiezen voor de machti- 
gen en de belangen van de machtigen 
in Noord en Zuid dienen ten koste van 
de armen. In de tweede plaats, dat ze 
handelen 'namens' de doelgroep. 
Van die gevaren wordt een aantal Ne- 
derlandse en internationale hulporgani- 
saties zich gelukkig steeds meer bewust; 
ze willen daar ook naar handelen. Maar 
dat kan lang niet van alle 'tussenperso- 
nen' worden gezegd. Hier niet en ginds 
ook niet. Daarom nog twee voorbeelden 
waarin de uitdaging om het beter te 
doen is vervat. 

Uitdaging vanuit de Afrikaanse kerken 
De Raad van Kerken van Afrika heeft na 
een studieweek over voedselproblemen 
een verklaring afgelegd. De samenvat- 
ting daarvan zegt: 
- 'We zien in dat het probleem van ge- 

brek hebben in wezen een kwestie 
van macht is. 



- De machtigen - economisch, politiek, 
militair, kerkelijk, enzovoort - staan 
aan de top van menselijke bouwsels 
die hun macht in stand houden. Dit 
zijn de bouwsels, de structuren, van 
overheersing. 

- De uitgebuitenen voeren een voortdu- 
rende strijd voor bevrijding en voor 
een eerlijk delen van hulpbronnen. 

- De tussenpersonen, als praktijkmen- 
sen, hebben geholpen de bestaande 
toestand te handhaven. Maar als be- 
wustwordingswerkers kunnen zij er- 
aan bijdragen om bouwsels en ge- 
meenschappen om te vormen ten be- 
hoeve van recht en gerechtigheid.' 

- 'De uitdaging aan tussenpersonen is: 
zelf te veranderen, zodat ze zinvol 
kunnen bijdragen aan verandering 
van structuren en opbouw van ge- 
meenschappen.' 

Uitdaging uit de Sahel 
Temidden van de grootschalige niet-uit- 
geprobeerde ontwikkelingsprojecten die 
mensen in de Sahel tot proefkonijnen 

' maakten, klinkt hier en daar een ander 
geluid. Anders dan het gangbare 'bij u, 
over u en zonder U'. 

- In een project gericht op nomaden werd 
.: het ongewone besluit genomen niets te 

ondernemen voordat aan de nomaden 
zelf was gevraagd wat ze nodig hadden. 

nomaden in staat te stellen hun eigen 
problemen aan te pakken. Het zag de 
herders als de sleutelfiguren. Hun acties 
bepalen of de woestijn voortschrijdt of te- 
ruggedrongen wordt. Maar dat kan de 
herders pas een zorg worden, als ze 
weer hoop hebben voor de toekomst. 
Het project besloot de herders zelf de 
middelen in handen te geven (krediet- 
fonds), hen zelf te laten beslissen. 

Ook dit project is niet vlekkeloos en pro- 
bleemloos, niet in opzet (rol van de vrou- 
wen) en niet in uitvoering (onvoldoende 
voorzorgsmaatregelen voor droogte) - 
dat is eigen aan alle projecten. Wel zijn 
de donors overtuigd, dat hun geld op 
deze manier meer oplevert. Meer helpt 
in termen van ontwikkeling. Dat is be- 
moedigend. Vooral omdat het voorbeeld 
niet alleen staat. 

Uitdaging aan ons 
'Wat wij willen is onszelf ontwikkelen, niet 
ontwikkeld worden door anderen.. ..' Wat 
doen wijzelf daarmee? 
Ook wij proberen te helpen, als individu- 
ele kerken, individuele mensen. Via ver- 
schillende hulporganisaties. Onze hulp is 
nodig, zelfs onmisbaar. Als die van de 
goede soort is. Onze hulp begint met 
luisteren naar de slachtofferslsleutelfigu- 
ren zelf. Dat is moeilijk, want in Afrika zijn 
die vrijwel stemmeloos gemaakt. En niet 
allen, die spreken 'namens', hebben ook 
eerst echt geluisterd. Het is moeilijk, ook 
omdat je als je luistert te horen krijgt dat 
van ons meer wordt verwacht dan hulp 
alleen: ook politieke druk ten behoeve 
van recht en gerechtigheid. 
Laten we kieskeurig zijn, maar wel mee 
blijven doen. Anders wordt ook bij ons 
het beetje macht dat we hebben om soli- 
dair te zijn, 'namens ons' uitgeoefend. 

Overbeweiding en verwoestijning waren 
de hoofdproblemen zoals de experts die 
zagen. Die kwamen op de lijst van de no- 

h - maden niet-voor! Hun problemen waren 
terug te voeren op armoede. Het project 
zei gelukkig behalve 'a' ook 'b1. Het be- 
gon vanuit het besef dat een eerste on- 
misbare stap in een proces van hulp is: 
de mening van de doelgroep vragen. 
Het zette toen door en besloot eerst de 
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De armsten hebben er niets aan dat er meer voedsel op de mrkt komt. omdat ze &f.nog steeds niet kun- 
nen betalen. 



/va an lange vernaal: pra~tyrc? steld door de haad van de Kerken in 
- Pak op wat u aansprak, zet zelf wat Afrika ... 

feiten op een rij, vertel door op een - Vraag hun, of u erbij mag zijn als ze 
visite. overzeese bezoekers ontvangen, 

- Bel de landelijke organisatie van de die spreken namens uw doelgroep. 
kerk, of van de organisatie die u - Vraag hun, hoe ze leiding geven 
steunt, vraag materiaal waaruit blijkt aan een proces waarin wij leren 
dat ze met het geld (uw geld? ...) dat meer druk te zetten op eigen macht- 
ze overdroegen in het afgelopen hebbers hier, en dat verder gaat 
jaar, ook meer macht overdroegen dan een brief aan ministers en ka- 

merleden ... 
- Vergeet niet, dat dit onze enige weg 

is - blijf goede vragen stellen aan de 
machthebbers en de bemiddelaars 

steunen. 



Afrikaanse schulden en het IMF 

Schulden: Soedan als voorbeeld 
Soedan heeft in betrekkelijk korte tijd een 
schuld opgelopen van 9 miljard dollar. In 
de Nederlandse kranten lezen we daar 
niet veel over. Wel over het Latijns- 
amerikaanse schuldenprobleem. Brazilie 
moet 100 miljard dollar terugbetalen. Die 
bedragen - denk ook aan Argentinie, 
Mexico - zijn zo hoog, dat ze het hele 
westerse banksysteem bedreigen. In 
verhouding daarmee is Soedans schuld 
een schijntje. Maar niet voor Soedan. 
Juist nu hulp van buitenaf extra hard no- 
dig is, wil niemand meer geld aan Soe- 
dan lenen. De economie is een puin- 
hoop. Het aflossen van de bestaande 
schuld zou 8 tot 9 keer de hele exportop- 
brengst van een normaal jaar kosten. 
De schuldeisers verschuilen zich achter 
het . Internationale Monetaire Fonds 
(IMF): bereik daar eerst maar over- 
eenstemming mee! 

Een dreigende wolk boven Afrika 
Het IMF is vandaag de dag misschien 
wel de grootste bedreiging van voedsel- 
zekerheid voor allen. Zowel op korte als 
op lange termijn. 
Dit 'zusterinstituut' van de Verenigde Na- 
ties pakt met de 'linkerhand' meer terug 
dan wat de rest van het VN-systeem met 
de 'rechterhand' heeft weten te geven. 

Door de bezuinigingsprogramma's die 
het IMF oplegt moeten de armen nu 
(enorme) schulden terugbetalen die hun 
regeringen zijn aangegaan. 
De stand van de IMF-leningen per eind 
1983 betekende, dat Afrika tussen 1985 
en 1987 3.500.000.000 dollar aan het 
Fonds moet terugbetalen. Daarvoor zal 
Afrika opnieuw moeten lenen. Het Fonds 
zelf geeft nooit uitstel van betaling en z'n 

leningen worden verstrekt op harde 
voorwaarden. 

Het standaard IMF-recept bevat steeds 
een forse verlaging van de- lonen, af- 
schaffing van de meeste sociale dien- 
sten en van alle subsidies, in het bijzon- 
der die op voedsel. De zwaksten lijden 
het meest onder dit soort maatregelen. 
Op korte termijn vooral in de stad (lonen, 
diensten, subsidies...). Maar op termijn 
treft het alle zwakken. Want het IMF 
dringt altijd aan op exportverhoging om 
daarmee de leningen terug te betalen 
aan regeringen en banken van de rijke 
landen. Meer exportproductie betekent 
minder investeringen ten behoeve van 
het voeden van mensen, en een beslag 
op land, water en bossen, zo groot dat 
de natuur het niet kan bijbenen. Dus 
wordt dan ook de toekomstige voedsel- 
voorziening bedreigd. 

Kritiek 
Er is veel kritiek op de aanpak van het 
IMF. Vooral, en al iang, van'de kant van 
de ontwikkelingslanden. Maar ook van 
westerse deskundigen. Zo zegt de Com- 
missie Brandt, dat het IMF de laatste tijd 
zijn eigen doelstellingen uit het oog ver- 
liest. Wrang genoeg zijn die doelstellin- 
gen: 'Hoge niveaus van werkgelegen- 
heid, inkomen en economische ontwik- 
keling'. In werkelijkheid legt het Fonds 
aan alle ontwikkelingslanden die klem 
komen te zitten een beleid op dat - als 
het wordt uitgevoerd - tot het omgekeer- 
de leidt. Als alle ontwikkelingslanden 
worden aangezet meer te exporteren 
van een beperkte reeks goederen, kan 
de een slechts winnen ten koste van de 
ander. 



Een ander hoofdpunt van kritiek is dat 
het Fonds zich ten onrechte een hoofdrol 
toeeigent. Het gaat hier niet om econo- 
mieen die in tijdelijke moeilijkheden zit- 
ten. Hulp bij tijdelijke moeilijkheden is het 
erkende doel van aanpassings-program- 
ma's van het IMF. 

In werkelijkheid worden de meeste met 

het Fonds afgesproken programma's in 
Afrika niet uitgevoerd. Niet alleen omdat 
ze niet populair zijn, maar vooral omdat 
ze domweg niet passen op de proble- 
men van lange-termijn herstel waar Afri- 
ka voor staat. 

Meedraaien in de wereldeconomie is 
voor Afrika wel erg duur geworden. 
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