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Advies over de Nota Landbouw en Voedselzekerheid  

1- Algemene opmerking 
 
De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling (CVO) dankt de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) voor de uitwerking van de sectorale strategienota 
“Landbouw en voedselzekerheid”, een groot project. Het is een grondige, interessante en 
evenwichtige nota. De gebruikte documentatie is relevant. Zoals de nota signaleert, benadrukken 
we dat de financiering van de boerenlandbouw een fundamentele uitdaging is. 70 % van de 1,2 
miljard mensen die onder de armoededrempel leven en moeten rondkomen met minder dan 1 euro 
per dag,  wonen immers op het platteland, en landbouw is voor hen de belangrijkste bron van 
inkomsten. De genderkwestie is ongetwijfeld sterk aanwezig in de analyse. Toch hebben we 
enkele opmerkingen over de strategieën en aanbevelingen, en over de algemene presentatie van 
het synthetisch overzicht.  

De nota vermeldt weliswaar voortdurend de te bereiken doelstellingen, maar niet echt uitleg over 
de verwachte concrete impact op vrouwen. Dat zou nochtans nuttig zijn, aangezien een duidelijke 
voorstelling van de impact een concreet beeld geeft van de nagestreefde doelstellingen en het 
gemakkelijker maakt om na te gaan of de doelstellingen zijn verwezenlijkt.  

We onderschrijven punt (6) van het advies van de FRDO:  

[6] De Raad stelt ook vast dat de strategienota grotendeels voldoet aan de wettelijke 
verplichtingen die terzake zijn geformuleerd: zie de wet van 25 mei 1999 betreffende de 
Belgische internationale samenwerking en het koninklijk besluit van 17 september 2000 houdende 
uitvoering van artikel 6, §2 en de artikelen 7 en 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de 
Belgische internationale samenwerking. Het koninklijk besluit van 2000 bepaalt evenwel dat de 
strategienota een bondige evaluatie moet bevatten van de verwachte impact. De nota vermeldt 
weliswaar voortdurend de te bereiken doelstellingen, maar bevat niet echt uitleg over de 
verwachte concrete impact. Een duidelijke voorstelling van de impact zou nochtans een concreet 
beeld geven van de nagestreefde doelstellingen en het gemakkelijker maken om na te gaan of de 
doelstellingen zijn verwezenlijkt.  

 
2- Commentaar over het synthetisch overzicht  
 
We moeten duidelijk benadrukken dat vrouwen tijdens alle ontwikkelingsprocessen beschouwd 
moeten worden als onmisbare en volwaardige partners. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is 
een essentiële voorwaarde om armoede en honger uit de wereld te helpen en duurzame 
ontwikkeling te bevorderen. Het moet duidelijk zijn dat het hier niet alleen gaat om een 
minimalistische aanpak die doeltreffendheid beoogt, maar om een erkenning van de universele 
mensenrechten (deze opmerking geldt ook voor p.18, einde van de eerste paragraaf).  
 
 
3- Commentaar en aanbevelingen         
 
We onderschrijven de punten van de nota van de FRDO (0A) over voedselsoevereiniteit en het 
recht van volkeren om zich te voeden.  
 
(OA) Belangrijke kwesties zoals voedselsoevereiniteit en het recht om zich te voeden, komen in 
de nota niet aan bod. DGOS zou mechanismen moeten bevorderen om de landbouwprijzen 
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geleidelijk te doen stijgen, België moeten aansporen om op alle niveaus van het internationale 
toneel te pleiten voor de internalisering van de sociale en milieukosten, en erop moeten wijzen 
dat het tegenstrijdig is om de landbouwsector in het Noorden te blijven steunen en tegelijk van 
de ontwikkelingslanden te eisen dat ze hun markten openstellen voor de internationale 
concurrentie van de landen van het Noorden en de andere landen van het Zuiden.  

Bij het behandelen van die kwesties is het essentieel om te wijzen op de belangrijke en 
primordiale rol die vrouwen vervullen als producenten in de landbouw en voor de 
voedselzekerheid van hun familie en hun gemeenschap (soms zijn die families zeer uitgebreid, 
en vaak fungeren vrouwen als tussenpersoon tussen het deel van de familie dat op het platteland 
woont en het deel dat uitgeweken is naar de stad). Vandaar dat in de eerste plaats de teelt van 
voedingsgewassen moet worden ondersteund.  
 
Gezien de economische omstandigheden en het BBP van de ontwikkelingslanden, zoals de huidige 
situatie van sommige landen in Zuidelijk Afrika, is het misschien voorbarig om te stellen p.7: 
“Nationale voedselzelfvoorzienendheid mag geen doel op zich worden”. Temeer omdat op p.9 te 
lezen is: “Het rapport van het IFAD schat dat op wereldvlak 60 % van de uiterst arme personen 
hoofdzakelijk van landbouw leven (..)”. Dat bevestigt dat het belangrijk is om de plaatselijke 
landbouwsector en de mannen en vrouwen die erin werken, te steunen. Daarbij moet de nadruk 
gelegd worden op de familiale boerenlandbouw (zie punt 3).  
 
We onderschrijven het advies van de FRDO (17) over de zin van het behoud van de subsidies voor 
landbouwproducten.  Het probleem van de tegenstrijdigheid tussen het behoud van de subsidies 
voor nationale landbouwproducten en de vraag aan de landen van het Zuiden om hun markten 
open te stellen, moet absoluut geregeld worden.  
 
[17]  De Raad merkt op dat het tegenstrijdig is om enerzijds de landbouwsector in het 
Noorden te blijven steunen en tegelijk te erkennen dat er een structurele oplossing moet worden 
gevonden voor het probleem van de landbouwsector, en om anderzijds van de ontwikkelingslanden 
te eisen dat ze hun markten openstellen voor de internationale concurrentie van de landen van 
het Noorden en de andere landen van het Zuiden. De strategienota zou melding moeten maken 
van die tegenstrijdigheid en er moeten op aandringen dat dit probleem opgelost wordt op basis 
van de principes van duurzame ontwikkeling en voedselsoevereiniteit. De noodzaak om dit 
probleem te regelen, werd trouwens herhaald op recente internationale forums (Ministeriële 
Conferentie van de WTO in Doha, Wereldvoedseltop, Wereldtop over duurzame ontwikkeling in 
Johannesburg).  

We stellen de definitie van de rol van de Staat op p.10 in vraag: “Vandaag concentreert de Staat 
zich echter op zijn kerntaken: een essentiële faciliterende en regulerende rol vervullen om de 
privé-sector te stimuleren”. Voor ons heeft de Staat andere functies dan een faciliterende en 
regulerende rol te vervullen, onder meer het verlenen van bepaalde publieke diensten zoals 
onderwijs, gezondheidszorg, transport enz. Dezelfde opmerking geldt voor p.25.  
 
Als op p.12 gesproken wordt van kleine landbouwers, is dat niet neutraal. Vandaar dat we 
voorstellen om over landbouw(st)ers te spreken. 
 
Bij de verstedelijking als verschijnsel is het belangrijk om de impact na te gaan van de 
toenemende plattelandsvlucht van de mannen op de situatie van vrouwen en kinderen die 
bijdragen tot de landbouwproductie.  
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Specifieke doelstellingen p.20:  Prioriteit geven aan de ondersteuning van vrouwen en in het 
bijzonder van vrouwelijke gezinshoofden.  
 
Strategische assen p.26. “De versterking van de capaciteiten van nieuwe actoren …” We stellen 
voor om daaraan toe te voegen: “met name de vrouwen”.  
 
Op p.23 dringen we erop aan dat DGOS spreekt van billijke en gendergevoelige sociale 
ontwikkeling.  
 
Zich de tijd geven om de reële representativiteit van de civiele maatschappij te waarborgen,      
is een fundamenteel element in de armoedebestrijding. Vandaar dat we de Poverty Reduction 
Strategy Papers (PRSP) in vraag stellen en betreuren dat de nota dat niet doet. De nota had 
zich kunnen inspireren op het Belgische standpunt voor Johannesburg, dat uitgaat van de 
vaststelling dat de strategieën van de PRSP niet de nadruk leggen op duurzame ontwikkeling, die 
de integratie van drie pijlers veronderstelt: een economische, een sociale en een ecologische.  
 
De samenwerking houdt vaak geen rekening met de eigen acties en initiatieven van de vrouwen 
aan de basis, verenigd in bewegingen, omdat de activiteiten te kleinschalig en de budgetten te 
laag zijn, terwijl ze vrouwen in staat stellen om te overleven. Zo kan de samenwerking haar 
steun verlenen aan die vrouwengroepen aan de basis, die werken met zeer beperkte 
middelen, om de Millenniumdoelstellingen te bereiken: de armoede uitroeien.  
 
De technische capaciteiten van de landbouwers versterken p.25: het is belangrijk dat de 
opleiding zich rechtstreeks richt tot de betrokken actoren - mannen en vrouwen - en rekening 
houdt met de specifieke behoeften van vrouwen. Opleiding is immers niet genderneutraal.  
 
Nieuwe hulpmiddelen en technologieën ontwikkelen die afgestemd zijn op de behoeften van 
de landbouwers.  
 
De toegang van de plattelandsbevolking, en in het bijzonder van vrouwen, tot de nieuwe 
informatie- en communicatietechnologieën moet speciaal aangemoedigd worden. Deze 
technologieën bieden toegang tot informatie en zijn instrumenten om het isolement van de 
plattelandsbevolking te doorbreken.  
 
In het deel strategie van DGOS: DGOS moet duidelijk benadrukken dat ze bijzondere aandacht 
wil besteden aan de toegang van vrouwen tot en hun controle op de natuurlijke, technische, 
financiële en landbouwhulpbronnen enz.  
 
Op p.32: “De verschillen tussen de geslachten integreren (…)” . Eraan toevoegen: het belang om 
over genderspecifieke statistische gegevens en een gendergevoelige budgetanalyse te 
beschikken. Strijden tegen de onverschilligheid van de beleidsmakers.  
 
"Het statuut van vrouwen verbeteren (…)” p.32. Eraan toevoegen: samenwerken met de 
representatieve organisaties (landbouworganisaties, vrouwenorganisaties enz.) en de traditionele 
leiders op lokaal niveau, om vrouwen te informeren en opleiding te geven over hun rechten. De 
organisaties ondersteunen die deze rechten willen doen naleven.  
 
Agronomisch onderzoek p.35.: Steun aan interdisciplinaire en gendergevoelige 
onderzoeksprojecten.  
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Landbouwvulgarisatie p.38. Vulgarisatie is zeker niet neutraal: het is belangrijk om, wanneer 
men zich tot de actoren richt, het specifieke doel van de opleiding voor ogen te houden 
(mannen, vrouwen, meisjes, jongens, …). De opleidingen op het platteland zijn immers nog al te 
vaak gericht op mannen, ook al behandelen ze een domein waarin vrouwen actief zijn (bv. bij 
kleine veeteelt richt de veearts zich tot mannen, terwijl het de vrouwen zijn die het werk doen).  
 
Het is belangrijk om in de eerste plaats de traditionele systemen (zoals de tontines) te 
versterken die vrouwen niet met een te hoge schuldenlast opzadelen. Talrijke onderzoeken 
hebben de beperkingen aangetoond van systemen van solidair krediet, type Grameen Bank.  
 
Wanneer men in het algemeen spreekt over specifieke acties met betrekking tot teelten, 
veeteelt, agrobosbouw, aquacultuur, … is het belangrijk om te wijzen op de gedifferentieerde 
impact van die sectoren op mannen en vrouwen, en bijgevolg ook op hun specifieke behoeften en 
strategieën.  
 
Het is belangrijk om steun te geven aan ambachtelijke initiatieven, die vaak de landbouwsector 
ondersteunen (diversificatie van de inkomsten).  
 
De grondkwesties, die tot conflicten leiden en vrouwen marginaliseren, zijn niet uitgediept, 
terwijl ze een belangrijke rol spelen bij de keuze van de teelten en de grootte van de 
landbouwbedrijven. De samenwerking zal hier een bemiddelende rol moeten spelen, om overleg op 
gang te brengen tussen de administratieve en gewoonterechtelijke autoriteiten en de bevolking, 
met oog voor de gelijkheid mannen/vrouwen. Bewustmakingsacties lijken interessant om mannen 
en vrouwen gelijke toegang te bieden tot grond.  
 
Het document zou de belangrijke rol moeten belichten die vrouwen vervullen als beschermsters 
van de biodiversiteit.  
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