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VN-top Nairobi: 370 miljard dollar nodig voor zorg vrouwen en meisjes
Er is zo’n 370 miljard dollar nodig om de ontwikkelingsdoelen voor vrouwen en meisjes
op het gebied van reproductieve zorg en gendergelijkheid te halen. Dat bleek tijdens de
internationale bevolkingsconferentie in Nairobi.
Voor elke 830 vrouwen die dagelijks sterven door complicaties tijdens de zwangerschap en
bevalling, kampen naar schatting 20 anderen met ernstige verwondingen, infecties of
handicaps. Op de International Conference on Population and Development (ICPD25) die
van 13-15 november werd gehouden in Nairobi, stonden drie doelen centraal: het
terugdringen van onnodige moedersterfte tot nul, goede gezinsplanning en het voorkomen
van gendergeweld en schadelijke praktijken zoals genitale verminking. Om deze doelen te
halen, is in totaal 370 miljard dollar nodig, zei Achim Steiner, hoofd van de VNOntwikkelingsorganisatie (UNDP). Momenteel is slechts 42 miljard dollar beschikbaar.
Elke dollar die wordt uitgegeven aan anticonceptie in ontwikkelingslanden, leidt tot een
vermindering van de kosten van pre- en postnatale zorg met 2,20 dollar. Uit schattingen van
de Wereldbank blijkt ook dat elke dollar die geïnvesteerd wordt in gezinsplanning, zichzelf
terugbetaalt met 120 dollar aan uitgespaarde kosten. Volgens Steiner kan het investeren van
de benodigde 370 miljard dollar potentieel duizenden miljarden dollars vrijmaken. Dat kan de
vooruitgang van de andere SDG’s versnellen.
Volgens sommigen heeft Afrika de financiële mogelijkheden de drie doelen te halen, maar is
er gebrek aan politieke wil. Maar een nieuwe generatie leiders, zoals president Uhuru
Kenyatta in Kenia, toont ambitie. Hij verklaarde tijdens de top, dat Oost-Afrikaanse landen
genitale verminking zullen reduceren tot nul voor 2022. Ook gendergeweld zal volgens hem
uitgeroeid worden. (Bron: IPS, 13/11/2019)

Financiële problemen bij VN dreigen vredesmissies in Afrika te treffen
De Verenigde Naties kampen momenteel met financiële problemen. Dat brengt met
name vredesmissies in gevaar.
De VN kijken aan tegen een tekort van 1,7 miljard dollar, omdat een derde van de lidstaten de
bijdrage niet op tijd heeft betaald. Daardoor zullen sommige van de huidige activiteiten
mogelijk teruggeschroefd moeten worden. De begroting wordt opgesteld door de Algemene
Vergadering, die ook verantwoordelijk is voor het bepalen van de individuele bijdragen door
elke lidstaat. Daarbij wordt rekening gehouden met de economische capaciteit van elk land.
De VS is de belangrijkste financier, momenteel goed voor 22 procent van het totale budget.
Het land gebruikt die positie continu als drukmiddel om toegevingen af te dwingen. Het is

erin geslaagd een vermindering van de Amerikaanse bijdrage uit te onderhandelen en drukte
tegelijk hervormingen en besparingen door binnen de organisatie.
Vredesmissies zijn de belangrijkste kostenpost voor de VN, het budget daarvoor bedraagt 6,5
miljard dollar per jaar. De VN leiden momenteel dertien vredesmissies in de wereld, zeven
daarvan zijn in Afrika: Westelijke Sahara, Darfur, Abyei, Zuid-Soedan, de CentraalAfrikaanse Republiek, Mali en de DR Congo. Afrikaanse landen leveren bijna de helft van
alle blauwhelmen wereldwijd. De begrotingstekorten van de VN zijn reden tot zorg, want als
vredesmissies worden afgebouwd of stopgezet, kan geweld oplaaien.
Afrikaanse staten hebben via de Afrikaanse Unie en regionale organisaties zoals de
Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten grote inspanningen gedaan om de
capaciteit te versterken om problemen dicht bij huis aan te pakken. Gezien de onzekere
financiële staat van de Verenigde Naties kan dat alleen als een goede zaak bestempeld
worden. (Bron: IPS, 9/11/2019)

Gezonde voeding is de ultieme investering voor Afrika
Voedzaam eten ligt voor veel Afrikanen nog buiten bereik. Als er al voldoende te eten is,
ligt de focus nog te weinig op de voedzaamheid ervan. Afrikaanse economieën hebben er
veel bij te winnen als ze inzetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit.
De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) definieert gezond eten
als voldoende, veilige, voedzame en diverse voeding voor elk individu met een actief leven.
Zo’n divers en gezond voedingspakket bevat fruit, groenten, zaden, noten, volkorenproducten, en voedsel met een laag gehalte aan vet, zout en suiker. Voedingsmiddelen die op
een gezond menu staan, zijn echter voor veel Afrikanen te duur of gewoon niet te verkrijgen.
Volgens experts is er een duidelijke correlatie tussen landen met hoge aantallen ondervoede
kinderen, en politieke instabiliteit en/of frequente blootstelling aan natuurrampen. Recente
statistieken van de FAO laten zien dat meer dan 237 miljoen Afrikanen chronisch ondervoed
zijn. De meeste regeringen in Afrika maken zich meer zorgen over de hoeveelheid
beschikbaar voedsel (brood, maïs, rijst) dan over de kwaliteit ervan. Hoewel studies uitwijzen
dat veel landen in Centraal-Afrika vanouds gezonde eetpatronen hebben, kiezen stedelingen
met een laag inkomen voor de foute voedingsmiddelen, zoals frisdrank en witte zoete
broodjes als lunch.
Dankzij het overweldigende bewijsmateriaal dat investeren in voedzaam eten een positief
effect heeft op de economie, stellen steeds meer Afrikaanse landen een voedselbeleid op.
Overgaan tot actie impliceert het verbeteren van de algemene kennis rond voeding, les geven
over voedzaam eten in de scholen en informatie over voedzame eetpatronen als onderdeel van
prenatale zorg voor zwangere vrouwen.
Goed voedselbeleid kan het BNP van Afrikaanse economieën met 3 tot 16 procent vergroten.
Volgens World Food Prize-winnaar Lawrence Haddad is overgaan tot efficiënte en meetbare
actie de grootste uitdaging. “Hoe zorg je ervoor dat landen en mensen zelf willen dat de
voedingskwaliteit verbetert?” Het doel mag volgens hem niet meer enkel om honger uit te
bannen, maar het kwalitatief voeden van de bevolking. “Afrika kan nog volop nieuwe
voedselsystemen ontwikkelen, het continent heeft niet af te rekenen met vastgeroeste
patronen of eeuwenoude belangen.” (Bron: IPS, 1/11/2019)

