Het Belgisch beleid tegen de honger?

La politique belge contre la faim?

Betreft: beleidsvoorstellen van de Coalitie tegen de Honger n.a.v. Wereldvoedseldag 2010

Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Beste parlementslid,

Op 16 oktober 2010 is het wederom Wereldvoedseldag. De Verenigde Naties kondigen aan
dat in 2010 het aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt, in één jaar tijd met 98 miljoen is
gedaald. Maar er blijven ook nog 925 miljoen mensen over die wel honger moeten lijden,
een cijfer dat identiek is aan dat van 2007.
Bijna een miljard mensen dat honger lijdt... Te weinig energie om te werken. Geen kracht om
initiatief te nemen. Mannen, vrouwen, kinderen die doodgaan van niks.
De eerste millenniumdoelstelling die staatshoofden wereldwijd in 2000 ondertekenden,
voorziet de halvering van honger tegen 2015. Nee, het ontbreekt de wereld niet aan straffe
verklaringen. Maar veel zicht op beterschap is er anno 2010 niet. Nochtans hoeft honger niet
uitzichtloos te zijn.
Tweederde van die hongerigen leeft in een boerenfamilie, en is voor een inkomen afhankelijk van de landbouwsector. In de eerste plaats moeten boeren en boerinnen daarom hun
werk kunnen doen, én ervan kunnen leven. Daar is geld en technische ondersteuning voor
nodig, maar ook méér dan dat. Er is goed beleid voor nodig. En daar kan U als parlementslid
een belangrijke rol in spelen, want ook ons land moet zijn rol en verantwoordelijkheid opnemen.
Daarom vragen wij U om in het komende parlementaire jaar bijzondere aandacht te hebben
voor:

Het Belgisch beleid tegen de honger?

La politique belge contre la faim?

- De beleidscoherentie die nodig is tussen ontwikkelingsbeleid en andere beleidsdomeinen zoals buitenlandse handel, landbouw, financiën, klimaat en energie.
Maatregelen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking ter promotie van
duurzame landbouwontwikkeling en voedselzekerheid in onze partnerlanden moeten
ondersteund worden door Belgisch en Europees handels- en landbouwbeleid. Een
parlementair debat zou hiertoe zeker kunnen bijdragen.
- De volatiliteit van de landbouwprijzen en de speculatie op voedselproducten
zorgen voor té onzekere inkomens voor boeren, in het Zuiden, maar ook in eigen
land. Voedsel is geen koopwaar zoals een ander, er zijn maatregelen nodig om de
landbouwmarkten te stabiliseren en te beschermen. Een goed beheer van voedselstocks kan hierin een voorname rol spelen. België moet op internationale fora
hieromtrent een duidelijk standpunt vertolken en een degelijk beleid verdedigen.
-De administratie Ontwikkelingssamenwerking heeft net een nieuwe strategienota 'Landbouw en Voedselzekerheid' voorbereid, die de krijtlijnen van het
Belgisch beleid rond landbouwontwikkeling en voedselzekerheid vastlegt. Volgens
de wet van 1999 over de Belgische ontwikkelingssamenwerking is het de taak van
het parlement om toe te zien op de naleving van deze nota. Wij vragen u om deze
nota, zodra de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking deze aan het parlement zal overmaken, grondig te bestuderen en toe te zien of deze ook wordt
nageleefd. Bijvoorbeeld in RD Congo, een van de belangrijkste partnerlanden van
België, is landbouw sinds 2010 een van de prioritaire sectoren in het Indicatief
Samenwerkingsprogramma, maar op het terrein gebeurde er nog niets met de
voorziene budgetten…
Ook vele andere maatregelen zijn uiteraard nodig om honger de wereld uit te bannen en kleine,
familiale boeren wereldwijd een leefbaar inkomen te geven. U vindt een overzicht van onze
beleidsvoorstellen in het bijgevoegde document "Het Belgisch beleid tegen de honger?".
Wij vragen u om in uw parlementaire werk aandacht te hebben voor deze problematiek en met
ons mee te zoeken naar oplossingen. Wij zijn steeds bereid om u in een gesprek de problematiek nader toe te lichten, en samen te bekijken welke de volgende beleidsstappen kunnen
zijn in de strijd tegen de honger.

Met de meeste hoogachting,

Namens de Coalitie tegen de Honger,
Stefaan Bonte, Trias
Saartje Boutsen, Vredeseilanden
Carmelina Carracilo, Entraide et Fraternité
Sophie Charlier, Le Monde selon les Femmes
Jo Dalemans, Broederlijk Delen
Xavier Delwarte, FUGEA
Stéphane Desgain, CNCD-11.11.11
Jean-Jacques Grodent, SOS Faim
Thierry Kesteloot, Oxfam Solidariteit
Piet Vanthemsche, Boerenbond

Contact :
Saartje Boutsen, Vredeseilanden, Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven
saartje.boutsen@vredeseilanden.be, 016 31 65 92

