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Honger in vijf landen ‘alarmerend tot zeer alarmerend’
Vijf landen wereldwijd kampen met alarmerende voedsel-problemen. Het gaat om
Tsjaad, Madagaskar, Jemen, Zambia en de Centraal Afrikaanse Republiek.
Dit blijkt uit het rapport dat de Global Hunger Index publiceerde aan de vooravond van
Wereldvoedseldag op 16 oktober. Het rapport rangschikt 117 landen op basis van data over
ondervoeding, groeiachterstand en kindersterfte. De vijf landen waar de situatie alarmerend
is, behoren tot een groep van 47 landen waar honger een ernstig probleem is. Voor niet alle
landen kon een volledige score berekend worden, omdat er gegevens ontbraken. In negen van
die landen zijn echter wel ondervoedingsproblemen, zeggen de opstellers van de index. Het
gaat om Burundi, de DR Republiek Congo, Eritrea, Libië, Papoea-Nieuw-Guinea, Somalië,
Zuid-Soedan, en Syrië.
De auteurs constateren dat wereldwijd in de afgelopen twintig jaar vooruitgang is geboekt in
de strijd tegen honger. Tegelijkertijd is er reden tot zorg, want het aantal ondervoede mensen
stijgt en veel landen zijn in gewelddadige conflicten verwikkeld. Daarnaast worden de
voedselproductie en voedselzekerheid gehinderd door extreme weersomstandigheden als
gevolg van de klimaatverandering. “Er is vindingrijkheid, toewijding, volharding nodig om
het hongerprobleem op te lossen. Tegelijkertijd moeten we de ongekende uitdaging van de
klimaatverandering het hoofd bieden”, staat in het rapport.
De auteurs pleiten voor investeringen in kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden om de
voedselzekerheid te verbeteren. Het gaat dan onder meer om diversifiëring van de
landbouwproductie, betere toegang voor boeren tot diensten en markten en het creëren van
niet-agrarische banen op het platteland. Daarnaast doen ze de aanbeveling om te investeren in
rampenpreventie en risicovermindering, vooral in gebieden die kwetsbaar zijn voor extreme
weersomstandigheden. Ze pleiten voor transformatie van productie en consumptie om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en roepen rijke landen op zich te houden aan de
afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. (Bron: MO*, 16/10/2019)

Eerste smartphone uit Afrika is ‘Made in Rwanda’
‘Made in Africa’ is een label dat weinig voorkomt als het om hoog-technologische
producten gaat. Daarom is Rwanda uitermate trots op de lancering van de eerste
Afrikaanse smartphones: de Mara X en de Mara Z.
De president van Rwanda, Paul Kagame, opende begin oktober in de hoofdstad Kigali de
fabriek van Mara Phones met tweehonderd werknemers. Het is de eerste stap naar zijn droom
om van Rwanda een hightech industrieel land te maken. Er worden in diverse Afrikaanse

landen wel telefoons geassembleerd, maar een eigen Afrikaanse smartphone ontwikkelen en
produceren was er tot nu toe niet bij. Het moederbedrijf, de Mara Group, zetelt in Dubai,
maar de smartphone-dochter is Afrikaans.
Mara ziet een grote potentie voor de Afrikaanse markt vanwege de vrijhandelszone die vanaf
juli volgend jaar in werking treedt op het continent. Regeringen van 52 staten hebben het
verdrag al ondertekend. En in 22 landen is het al in het parlement geratificeerd, waarmee de
open markt een feit wordt. Mara verwacht dat door dit economische blok de handel enorm zal
toenemen en dus ook de verkoop van telefoons. Groeipotentieel is er ook in het aantal
telefoongebruikers. In Afrika wordt namelijk steeds meer betaald per smartphone. Het
internetgebruik op het continent loopt vooral via mobiele apparaten. In Rwanda heeft
momenteel circa 15 procent van de bevolking een mobiele telefoon.
De prijzen van de Mara X en Z zijn respectievelijk 172 en 118 euro. Bij aanschaf heeft Mara
met lokale banken geregeld dat het geld voor de koop kan worden geleend en dan in twee jaar
wordt afbetaald. Toch zijn de telefoons duur vergeleken bij die van Samsung van circa 50
euro of telefoons zonder merk van ongeveer 34 euro. Mara gelooft dat de Afrikaanse koper
best iets meer wil betalen voor een kwalitatief betere telefoon.
De fabriek in Kigali kan iets meer dan vierhonderdduizend smartphones per jaar produceren.
Bedoeling is door te groeien naar meer dan twee miljoen per jaar. Mara opent dit jaar nog een
nieuwe fabriek in Zuid-Afrika. (Bron: Trouw, 11/10/2019)
Omkoping Shell in rechtszaak van Nigeriaanse weduwen
Vier Nigeriaanse weduwen van Ogoni-leiders hebben begin oktober voor de Haagse
rechtbank Shell beschuldigd van omkoping van getuigen, en daarmee van
medeverantwoordelijkheid aan de executie van de ‘Ogoni 9’ in 1995.
Eén van de negen Ogoni-leiders was Barinem Kiobel. Diens weduwe Esther Kiobel begon in
2017 met drie andere weduwen van de ‘Ogoni 9’ een civiele zaak in Nederland tegen Shell,
dat ze aansprakelijk achten voor de arrestatie en executie van hun echtgenoten. Deze werden
samen met Ken Saro Wiwa en vier anderen in 1995 opgepakt en ten onrechte beschuldigd
van de moord op vier Ogoni-leiders. Na een oneerlijk proces werden zij schuldig bevonden
en opgehangen. In de Haagse rechtbank werden getuigen gehoord die zeggen dat ze destijds
mede door Shell werden omgekocht om valse verklaringen af te leggen. Met deze rechtszaak
wordt Shell ter verantwoording geroepen voor de rol die het bedrijf speelde in
mensenrechtenschendingen in de Niger-delta in de jaren negentig.
Van de vier eiseressen in de zaak was alleen Esther Kiobel bij de zittingen aanwezig. Na
zeventien jaar procederen – al in 2002 spande ze in de VS een zaak aan tegen Shell – is dit de
eerste keer dat een zitting niet over bevoegdheden of procedures ging, maar over de inhoud.
De advocaten van de weduwen kregen eindelijk de kans om specifieke getuigen op te roepen
om aan te tonen dat Shell mensen had omgekocht om valse verklaringen af te leggen over de
Ogoni Nine.
De advocaten van Shell hebben de getuigen geen enkele vraag gesteld. In een verklaring
benadrukt het concern dat er “geen gronden zijn voor de aantijgingen.” Het proces wordt in
februari volgend jaar voortgezet. (Bron: Amnesty International en NRC, 8/10/2019)

