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Bodemverarming vormt een drievoudige bedreiging voor Afrika
De warme zomer in Europa toont hoe kwetsbaar de landbouw is voor een veranderend
klimaat. In Afrika leidt klimaatverandering nu al tot landbouwtekorten en migratie.
Afrikaanse milieuministers en ambtenaren van de VN staken de koppen bijeen in het kader
van het Initiatief voor Duurzaamheid, Stabiliteit en Veiligheid, ofwel ‘3S’ (Sustainability,
Stability and Security). Ze willen de migratiestromen en instabiliteit aanpakken, veroorzaakt
door de achteruitgang van de bodemkwaliteit op het Afrikaanse continent. Eén van de doelen
is de risicogebieden te stabiliseren door nieuwe duurzame banen te creëren voor de meest
kwetsbare gemeenschappen. Dat wil men bereiken door te investeren in de verbetering van de
grondkwaliteit en door duurzaam bodembeheer.
Sinds 1950 is twee derde van Afrika’s vruchtbare akkergebied, waar het leven van miljoenen
mensen van afhangt, aangetast door verkeerde landbouwmethodes, illegale houtkap en
mijnbouw. Dat is extra ernstig als je bedenkt dat in de volgende 15 jaar naar schatting 375
miljoen jonge Afrikanen op de arbeidsmarkt komen, onder wie 200 miljoen op het platteland.
Het is niet moeilijk te voorspellen dat daardoor sociale onrust zal toenemen door een gebrek
aan banen en een degelijk inkomen. Daarbovenop is er het reële risico van een toenemende
blootstelling aan extremistische groeperingen.
Ghana ondervindt momenteel al veel problemen. Ongeveer 35 procent van het WestAfrikaanse land wordt bedreigd door woestijnvorming, vooral in het noorden waar
bodemverval en klimaatverandering geleid hebben tot toenemende armoede en
drinkwaterschaarste. “Die omstandigheden hebben ertoe geleid dat veel inwoners migreren
naar het zuiden van Ghana, maar daar nu in erbarmelijke omstandigheden leven, ” stelt
Patricia Appiagyei, Ghana’s viceminister van Milieu en Wetenschap. “Het is hoog tijd dat
we manieren vinden om het voortschrijdende bodemverval te stoppen. Daarom is 3S een heel
belangrijk initiatief waar we samen de problemen proberen aan te pakken. Want de
oprukkende woestijn treft niet enkel de landbouwgrond. Ook drinkwater, voeding en het
welzijn van de mensen in de lokale gemeenschappen komt in het gedrang.”
Gambia heeft met gelijkaardige uitdagingen te maken. Bijna 80 procent van het bosgebied is
in verval, terwijl de productiviteit van de akkers snel achteruitgaat. Gezien 64 procent van de
bevolking bestaat uit jonge mensen, trokken veel Gambianen naar de steden of naar het
buitenland, op zoek naar een beter leven. Gambia hoopt nu - met steun van het Great Green
Wall initiatief, een grootschalig project van de Afrikaanse Unie om woestijnvorming tegen te
gaan - 25.000 milieuverantwoorde banen te creëren voor jongeren in hun eigen, lokale
gemeenschappen in de sectoren van de landbouw, het toerisme en het natuurbehoud.

Ministers van beide landen benadrukken het belang van onderwijs. “We moeten veel meer ter
plaatse in de lokale gemeenschappen inzicht creëren in de klimaatverandering en haar
oorzaken en gevolgen. Daarom gaan we voor een geïntegreerd initiatief – we willen in de
gemeenschappen zelf het welzijn van de mensen verzekeren,” aldus Appiagyei. (Bron: IPS,
11/8/2018)

President Xi ziet een gedeelde toekomst voor China en Afrika
Tijdens de openingsceremonie van de China-Afrikatop van begin september pleitte
Chinees president Xi Jinping voor meer samenwerking.
De Chinese president sprak in de openingstoespraak van het Forum on China-Africa
Cooperation (FOCAC) in Beijing over een ‘Chinees-Afrikaanse community’ met een
gedeelde toekomst. Xi pleitte voor een toename van de politieke dialoog op verschillende
niveaus: niet alleen op politiek vlak, maar ook op het vlak van de wetenschap, kunst,
veiligheid en duurzaamheid. Hij riep onder meer op om het Belt and Road Initiatief – ook wel
de 21e-eeuwse Zijderoute genoemd om Azië, Afrika en Europa te verbinden met het oog op
meer samenwerking – af te stemmen op de Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie, op de VNAgenda 2030 rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de ontwikkelingsprogramma’s van verschillende Afrikaanse landen. “Beide partijen moeten de verbetering van
de levensomstandigheden van hun mensen als fundament van de samenwerking nemen”, zei
Xi, die eraan toevoegde dat China in de toekomst meer zal doen om de armoede in Afrika te
helpen bestrijden en de werkgelegenheid te doen toenemen.
De FOCAC-top heeft als doel de samenwerking tussen China en Afrika verder te versterken.
Deze werd achttien jaar geleden opgezet. Sindsdien is het handelsvolume tussen China en
Afrika gestegen tot 170 miljard dollar in 2017. In 2000 lag dit volume nog op een waarde van
10 miljard dollar. (Bron: IPS, 4/9/2018)

Honger in de wereld neemt opnieuw toe
Het aantal mensen met honger wereldwijd stijgt voor het derde jaar op rij, met name in
Latijns-Amerika en Afrika. Volgens de Verenigde Naties heeft nu 1 op de 9 mensen in
de wereld honger.
De laatste cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) tonen aan dat
de strijd tegen de honger in de wereld nog lang niet gewonnen is. Wereldwijd hebben nu 821
miljoen mensen honger, een stijging voor het derde jaar op rij. Vooral de klimaatverandering
gooit roet in het eten. Veranderende neerslagpatronen, verschuivende seizoenen, droogte en
overstromingen eisen hun tol van gewassen zoals tarwe, rijst en maïs in tropische en
gematigde gebieden. Als de wereld daar geen antwoord op vindt, zal die invloed nog
toenemen. De FAO roept op om de strijd tegen honger en malnutritie te versterken en
speciale aandacht te geven aan de meest kwetsbare groepen: baby’s en jonge kinderen, jonge
meisjes en vrouwen. Daarbij moet de inzet om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan
verder worden geïntensiveerd. (Bron: IPS, 13/9/2018)

