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DISCLAIMER
De artikels in dit magazine werden geschreven in juni en juli 2020. Aangezien de situatie van de COVID-19pandemie zich snel ontwikkelt, is het mogelijk dat sommige informatie in de artikels inmiddels verouderd is.

Herziening van de cijfers over honger in de wereld: de doelstelling van “Zero Hunger” in 2030 ligt nog veraf.
Op 13 juli 2020 publiceerden de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en andere
VN-agentschappen het laatste rapport over de hongersituatie in de wereld: “State of Food Security and Nutrition in the World” (SOFI). De cijfers bevestigen de alarmerende trend van toenemende aantallen mensen die
wereldwijd worden getroffen door honger en alle vormen van ondervoeding1.
We onderstrepen drie belangrijke punten uit het rapport: Ten eerste hebben actualiseringen van de gegevens,
met name wat betreft de ramingen van de ondervoeding in China, geleid tot een neerwaartse bijstelling van
de wereldhongercijfers. Ten tweede zien we, ondanks deze neerwaartse bijstelling, een continue stijging van
het aantal mensen die honger lijden in de wereld sinds 2014. Naar schatting hadden in 2019 bijna 690 miljoen
mensen in de wereld honger, oftewel 8,9 procent van de wereldbevolking. Bovendien liepen bijna 750 miljoen
mensen, bijna één op de tien mensen in de wereld, het risico op ernstige voedselonzekerheid. Ten slotte suggereert een voorlopige schatting dat de COVID-19-pandemie, afhankelijk van het economische groeiscenario,
tussen 83 en 132 miljoen mensen zou kunnen toevoegen aan het totale aantal ondervoede mensen in de wereld
in 2020. Het rapport is dan ook duidelijk: « de wereld is niet op weg om de duurzame ontwikkelingsdoelstelling
‘Zero Hunger’ tegen 2030 te bereiken. Als de recente trends zich doorzetten, zal het aantal hongerige mensen
in 2030 meer dan 840 miljoen bedragen. »
Na de publicatie van het SOFI 2020-rapport besloten we de cijfers in deze publicatie te actualiseren. De artikels
werden namelijk geschreven voor de publicatie van het rapport.

1 FIAN International, Press Release : SOFI report acknowledges urgent need for food systems transformation, 16th of july 2020.
https://www.fian.org/en/press-release/article/sofi-report-acknowledges-urgent-need-for-food-systems-transformation-2531
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INLEIDING
Door Margot Vermeylen, economiste en onafhankelijk onderzoekster
en Manuel Eggen, onderzoeker en beleidsmedewerker bij FIAN

Dit jaar buigt ons magazine Beet The
System! zich over de verbanden die
bestaan tussen onze voedselsystemen, voedzame voeding en onze
gezondheid. Voedsel is een basis-behoefte en -recht dat ons in staat
moet stellen ons fysiek en psychologisch te ontwikkelen om een gezond
en waardig leven te kunnen leiden.
De globalisering van het industriële
agro-voedingsmodel ging en gaat
echter steeds meer gepaard met
negatieve gevolgen voor onze gezondheid: het bevorderen van een onevenwichtig dieet bestaande uit ultrabe
werkt voedsel dat obesitas en andere
niet-overdraagbare ziekten in de hand
werken; besmette voedingsmiddelen
en de verspreiding van epidemieën;
blootstelling aan milieuvervuiling;
slechte arbeidsomstandigheden voor
boer·inn·en en werknemers in de
agrovoedingssector die tot gezondheidsproblemen leiden; enz.
Bovendien wordt het agro-industriële voedingssysteem sterk ge
kenmerkt door ongelijkheden. De meest
gemarginaliseerde en achtergestelde
bevolkingsgroepen worden onevenredig
zwaar getroffen door voedingsproblemen

zoals ondervoeding, maar ook obesitas ten gevolge van consumptie
van junkfood, wat goedkoper is dan
voedzaam voedsel. Financiële on
zekerheid is niet de enige oorzaak.
De agressieve marketing van de
voedings
industrie, de voedings
omgeving, het opleidingsniveau en de
psychosociale context zijn ook bepalende factoren waarmee rekening
moet worden gehouden.
LINK MET DE ACTUALITEIT
De COVID-19 pandemie en de vele
gevolgen ervan hebben het jaar
2020 diep getroffen en alles wijst
erop dat deze crisis jarenlang zijn
sporen zal nalaten in onze samenleving. De pandemie heeft weliswaar
de kwetsbaarheid van onze gezondheidsstelsels aan het licht gebracht,
maar evengoed het falen van het industriële agro-voedselsysteem. Het
agro-industriële voedselsysteem is
namelijk een van de belangrijkste
oorzaken van de vernietiging van
ecosystemen, waarvan is bewezen
dat het ontstaan en de verspreiding
van dierziekten (ziekten die afkomstig
zijn uit de dierenwereld) in de hand
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werkt. Daarnaast werd vastgesteld
dat zwaarlijvigheid en hart- en
vaatziekten, die vaak een gevolg zijn
van datzelfde voedselsysteem, de
eerste comorbiditeitsfactoren waren
die in verband werden gebracht met
ernstige vormen van infecties van
het virus. De pandemie heeft ook het
gebrek aan veerkracht naar voren
gebracht van een productie- en consumptiemodel dat gebaseerd is op
steeds langer wordende geglobaliseerde ketens. Leren van de crisis zal
nodig zijn om onze voedselsystemen
te transformeren.
NAAR EEN TRANSFORMATIE
VAN ONZE VOEDSELSYSTEMEN
De drie onderwerpen die in dit ma
gazine aan bod komen - voedselsystemen, voedzame voeding en gezondheid - zijn actueler dan ooit in het
kader van de sociale, economische en
gezondheidscrisis die de COVID-19
pandemie heeft voortgebracht. De
gezondheids- en agrovoedingssector
bevonden zich al langer in een crisis
modus, maar de pandemie heeft
nu een nieuw licht geworpen op de
structurele problemen die verband
houden met onze industriële samen-

Starglide

levingen. De uitdagingen lijken mis
schien ontmoedigend, maar verandering is zeker mogelijk. Denk maar
aan de veelheid aan solidaire burgerinitiatieven die tijdens de COVID-19
crisis tot stand kwamen. Dit toont
aan dat veel mensen bereid zijn te
vechten voor hun recht op voedsel
en gezonde voeding en klaar zijn om
de gebrekkige fundamenten van onze
samenlevingen te transformeren.
Deze transformatie zal zich dan ook
ontplooien via een sterk en ondersteunend beleid, door en voor burgers.
Met dit nummer van Beet the System!
brengen we verschillende stemmen
samen die oproepen tot een geïntegreerd beleid voor gezonde en duur
zame voedselsystemen. Voedsel
systemen gebaseerd op de principes

van de agro-ecologie, die zowel een
eerlijk inkomen voor de boer·inn·en
als gezond, adequaat en toegankelijk
voedsel voor iedereen mogelijk ma
ken. Want het is tijd om onze voeding
weer in eigen handen te nemen!
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DEEL 1: VOEDSELSYSTEMEN, VOEDING EN GEZONDHEID: EEN SYSTEEM IN CRISIS

1. Obesitas, ondervoeding en klimaatverandering:
gemeenschappelijke oorzaken en oplossingen
Door Dr. Stefanie Vandevijvere, Senior onderzoeker voeding en gezondheid bij Sciensano
(Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid); co-auteur van het rapport
“The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change”
gepubliceerd in The Lancet in 2019

De drie pandemieën - obesitas,
ondervoeding en klimaatverandering - treffen de meeste mensen in
alle landen en regio’s ter wereld.
De beleidsacties genomen door
nationale overheden over de laatste decennia om deze pandemieën
apart aan te pakken zijn traag en
ontoereikend geweest. ‘Double-duty’ of ‘triple-duty’ acties, gericht op
het heroriënteren van voedsel- en
landbouwsystemen, transportsystemen en landgebruik zullen nodig
zijn, zowel op lokaal, nationaal als
internationaal niveau om de synergie1 van pandemieën aan te pakken.
1 “Het rapport waarop dit artikel gebaseerd
is verwijst naar een “syndemic” of “syndemie”.
Syndemie is een concept dat wordt gebruikt
in de volksgezondheids- en sociale gezond
heidswetenschappen en door medische onderzoekers om te verwijzen naar de gevaarlijke
interactie van twee of meer ziekten in een
bevolking en die leidt tot slechtere gezondheidsresultaten. De term werd gevormd door
het verenigen van “synergie” (de interactie of
samenwerking van twee of meer entiteiten) en
“-emie” (dat gebruikt wordt voor de vorming van
woorden die op bloed betrekking hebben.

Malnutritie in al zijn vormen, met inbegrip van ondervoeding, obesitas en
andere voedingsrisico’s voor chronische ziektes, is veruit de grootste
oorzaak (19% van de totale ziektelast
wereldwijd; Figuur 1) van een slechte
gezondheid en vroegtijdige sterfte
wereldwijd2.

In de nabije toekomst zullen de gezondheidseffecten van de klimaatverandering deze ziektelast nog aanzienlijk verhogen. Net zoals obesitas
en ondervoeding, kan de klimaatverandering ook gezien worden als
een pandemie (i.e. wereldwijde epidemie), vanwege de grote invloed ervan
op de gezondheid van de planeet.

Figuur 1 :
Internationale ziektelast door malnutritie in al zijn vormen
(in vergelijking met de ziektelast van andere grote bijdragers)

Bron : Merrill Singer, les syndémies et la santé,
juin 2020, https://definingmomentscanada.ca”
2 Alle gegevens in dit artikel zijn afgeleid van
het volgende rapport: Swinburn et al (2019).
The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition,
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and Climate Change: The Lancet Commission
Report. 393(10173):791-846.

EFFECTEN VAN OBESITAS,
ONDERVOEDING EN KLIMAATVERANDERING OP GEZONDHEID
EN OMGEVING
Deze drie pandemieën - obesitas,
ondervoeding en klimaatverandering - treffen de meeste mensen in
alle landen en regio’s ter wereld. We
kunnen spreken van een synergie van
pandemieën die samen voorkomen in
tijd en plaats en gemeenschappelijke
onderliggende oorzaken delen.
Bijvoorbeeld, onze huidige voedselsystemen veroorzaken niet alleen
obesitas, door een stijging in marketing en consumptie van ultrabewerkte voedingsmiddelen, en ondervoeding, maar genereren ook tussen
21-37% van de broeikasgasemissies
(IPCC 2019), en de productie van vee
is goed voor meer dan de helft daarvan. Door auto’s gedomineerde transportsystemen3 ondersteunen fysieke
inactiviteit en een grotendeels sedentaire levensstijl en genereren tussen
de 14% en 25% van de broeikasgas
emissies. De onderliggende oorzaken
van deze synergie van pandemieën
zijn zwakke politieke systemen, het
onbetwiste economische streven
naar groei van het Bruto Binnenlands
Product en de krachtige commerciële
stimulatie van overconsumptie.
De maatschappelijke kosten van de
synergie van pandemieën zijn om3

GIEC 2019

vangrijk en treffen armere mensen
en arme landen in hogere mate.
1. Obesitas: Overgewicht treft meer
dan 2 miljard mensen wereldwijd en is goed voor ongeveer 4
miljoen sterfgevallen per jaar.
De huidige geschatte economische kosten van obesitas zijn
ongeveer 2,8% van het globale
Bruto Binnenlands Product.
2. Ondervoeding: In Azië en Afrika kost ondervoeding 4-11%
van het Bruto Binnenlands Product. In 2017 waren er 155 miljoen kinderen te klein voor hun
leeftijd en 52 miljoen kinderen
hadden een te laag gewicht
voor hun lengte. Twee miljard
mensen lijden bo
vendien aan
tekorten aan micronutriënten
en 690 miljoen mensen waren
chronisch ondervoed in 20194.
3. Klimaatverandering:
Schattingen van de toekomstige economische kosten van de klimaatverandering waren 5-10% van
het mondiale Bruto Binnenlands
Product, inlusief de kosten.

4 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2020.
Résumé de L’État de la sécurité alimentaire et
de la nutrition dans lemonde 2020. Transformer
les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable. Rome, FAO. https://doi.
org/10.4060/ca9699fr
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GEMEENTSCHAPPELIJKE
DRIJFVEREN VAN OBESITAS,
ONDERVOEDING EN KLIMAAT
VERANDERING
Figuur 2 laat de gemeenschappelijke
drijfveren van de synergie van pandemieën zien. Zo zal de klimaatverandering ondervoeding doen stijgen
door een toename in voedselonzekerheid, extreme weersomstandigheden,
droogtes en verschuivingen in de
landbouw. Verder is geweten dat
ondervoeding bij foetussen en
zuigelingen het risico op obesitas bij
volwassenen verhoogt. De gevolgen
van de klimaatverandering voor obesitas en vice versa zijn momenteel
nog onzeker. Acties die de onderliggende systemen (zoals voeding,
transport, landgebruik, ruimtelijke
ordening) heroriënteren, bijvoorbeeld
landbouwbeleid om zowel gezondheid als duurzaamheid te stimuleren,
zullen nodig zijn om de synergie van
pandemieën aan te pakken.

Figuur 2 : Synergie van drie pandemieën: obesitas, ondervoeding en klimaatverandering

DOUBLE-DUTY
EN TRIPLE-DUTY BELEIDSACTIES
De beleidsacties genomen door nationale overheden over de laatste
decennia om obesitas, ondervoeding
of klimaatverandering apart aan te
pakken zijn traag en ontoereikend
geweest. Deze inertie van het beleid
heeft verschillende oorzaken en komt
onder andere voort uit de terughoudendheid van beleidsmakers om een
effectief beleid te voeren, krachtige
oppositie door gevestigde commerciële belangen, en onvoldoende vraag
naar verandering door het publiek
en het maatschappelijk middenveld.
Ondervoeding neemt veel te langzaam af om de wereldwijde doelstellingen te halen, geen enkel land
heeft zijn obesitas-epidemie kunnen terugdraaien en alomvattende

beleidsacties om de klimaatverandering aan te pakken zijn amper begonnen.

internationaal niveau plaatsvinden.
Enkele voorbeelden worden gegeven
in Tabel 1.

Acties die de onderliggende maat
schappelijke, politieke, sociaaleco
nomische en commerciële drijfveren
van de synergie van pandemieën
aanpakken zijn nodig. Veel van de huidige internationale aanbevelingen om
obesitas en ondervoeding te verminderen zijn ook gunstig voor klimaatverandering mitigatie en aanpas
sing, en vice versa. Deze worden dan
‘double-duty’ of ‘triple-duty’ acties
genoemd omdat ze meerdere pandemieën tegelijk kunnen beïnvloeden.
Dergelijke acties, die gericht zijn
op het heroriënteren van voedselen landbouwsystemen, transport
systemen en landgebruik moeten
idealiter zowel op lokaal, nationaal en

In vergelijking met acties die het
individu responsabiliseren via gezondheidsbevorderingsprogramma’s
of dienstverlening in de gezond
heidszorg is het implementeren van
beleid of acties om de diepere drijf
veren aan te pakken politiek moei
lijker te bereiken, maar de uitvoering
ervan is essentieel voor transformatieve, systemische veranderingen.
Naast nationale en lokale overheden,
kunnen ook de civiele maatschappij, financierders en internationale
organisaties verschillende acties
ondernemen om de synergie van
pandemieën aan te pakken (Tabel 2).

10

TABEL 1
‘Double’ en ‘Triple’ duty acties om de synergie van pandemieën aan te pakken

ONDERVOEDING

OBESITAS

KLIMAATVERANDERING

Meer land voor efficiënte,
duurzame landbouw

Gezondere voedingspatronen
om kanker en hart – en
vaatziekten te voorkomen

Lagere
broeikasgasemissies
via de landbouw

Aanbevelingen voor duurzame
en gezonde voedingspatronen
ontwikkelen
en implementeren

Stijging in vrouwen die
borstvoeding geven,
gemakkelijkere toegang tot
gezonde voeding

Gezondere
voedingsproducten promoten
en ongezondere producten
afraden

Gedaalde vraag naar minder
duurzame voedingsmiddelen

‘Recht op welzijn’ wetgeving

Voedselzekerheid
voor iedereen

Restricties op marketing
voor ongezonde
voedingsmiddelen en
substituten voor moedermelk

Rechten het kind
respecteren en rekening
houden met van toekomstige
generaties in het beleid

Beperken van
commerciële invloeden
op ontwikkeling van beleid
(i.e. belangenconflicten)

Reductie van corruptie en
armoede

Verminderde oppositie
tegen aanbevolen
beleidsopties om een
gezondere voedingsomgeving
te creëren

Verminderde oppositie tegen
aanbevolen beleidsopties
om uitstoot van broeikasgassen
te verminderen

Verduurzaming
van transportsystemen
(via infrastructuur, taks,
campagnes, etc.)

Goedkoper transport,
betere toegang tot gezonde
voeding voor kwetsbare
groepen

Meer fysieke activiteit,
minder sedentair gedrag

Lagere uitstoot van
broeikasgassen
door transport

BELEIDSACTIE
Vleesconsumptie
verminderen
(via taks, labeling,
campagnes, etc.)
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TABEL 2
Acties voor verschillende actoren om de synergie van pandemieën aan te pakken

• De armoede en ongelijkheden verminderen op nationaal niveau om de tol
van de synergie van pandemieën, die een onevenredig groot effect heeft op meer
kwetsbare mensen en arme landen, terug te dringen. Het implementeren van
doelstelling 1 (SDG1) van de duurzame ontwikkelingsdoelen is hierbij cruciaal.
• Het volledig implementeren van de mensenrechtenverdragen om kwetsbare be
volkingsgroepen te beschermen, en om acties te ontwikkelen om een gezonde en
actieve omgeving voor alle mensen te creëren. De in het internationaal recht erkende
rechten, waaronder het recht op gezondheid en het recht op voedsel, culturele rechten,
de rechten van het kind, en het impliciete recht op een gezonde omgeving, in nationale grondwetten opnemen onder het verenigende concept van het ‘recht op welzijn’.

LOKALE EN NATIONALE
OVERHEDEN

• De invloed van commerciële belangen bij de ontwikkeling van beleidsacties verminderen om overheden in staat te stellen om beleid uit te voeren in het belang
van de volksgezondheid, de gelijkheid en de duurzaamheid van de planeet.
• Het elimineren van subsidies voor producten die bijdragen aan de synergie van
pandemieën (vb. bestaande overheidssubsidies voor rundvlees, zuivel, suiker, mais, rijst
en tarwe; de subsidies voor fossiele brandstoffen) en deze heroriënteren voor duurzame
landbouw en energie en duurzame transportmiddelen en gezonde voedingsproducten.
• De consument duidelijk informeren over de gevolgen voor de gezondheid en
het milieu van voedselproducten om geïnformeerde keuzes mogelijk te maken.
• De kosten van schade aan de gezondheid en het milieu als gevolg van bedrijfs
processen en producten direct in rekening brengen in plaats van deze door te schuiven
naar de belastingbetalers of toekomstige generaties.
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CIVIELE
MAATSCHAPPIJ

• Civiele coalities opzetten om te pleiten voor specifiek beleid, zoals gezonde voeding op
scholen, infrastructuur voor openbaar vervoer, het inperken van commerciële invloeden
op de beleidsvorming en het opnemen van wetgeving op het gebied van mensenrechten.
• Het opvolgen en in kaart brengen van acties van verschillende actoren om verdere
acties te stimuleren.

• Gebruik van ontwikkelingshulp en leningen als een mechanisme om ‘double duty’ of
‘triple duty’ acties aan te moedigen.

FINANCIERDERS

• Ontwikkeling van een wereldwijd “Voedselfonds” ter ondersteuning van de inspanningen van maatschappelijke organisaties om de druk op te voeren om gezonde, duurzame en rechtvaardige voedselsystemen te creëren.
• Oprichting van een ‘Zeven Generaties Fonds’ op basis van het Iroquois-concept zodat
kennis van inheemse volkeren in rekening kan worden gebracht in ontwikkeling van
beleid om gezondheid, gelijkheid en duurzaamheid van het milieu te bevorderen.

INTERNATIONALE
ORGANISATIES

• Een kaderverdrag inzake voedselsystemen opstellen als alomvattend, juridisch kader
om nationale overheden te stimuleren om voedselsystemen te creëren die gezondheid,
gelijkheid, en een duurzaam milieu bevorderen. Een dergelijk verdrag moet belangenconflicten van grote levensmiddelenbedrijven aanpakken, gelijkaardig aan het Verdrag
inzake de bestrijding van tabaksgebruik (FCTC).
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2. Eten in armoede:
« low-cost » en kortzichtig beleid
Door Olivier De Schutter, professor aan de KU Leuven, voormalige Speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel (2008-2014)
en Speciale VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten sinds mei 2020.
Co-voorzitter van het Internationale experten panel voor duurzame voedselsystemen (IPES-Food).

Terwijl België en de lidstaten van
de EU zich ertoe engageerden om
tegen 2020 het aantal mensen met
risico op armoede te verminderen,
zijn de armoedecijfers nauwe
lijks
gekrompen. Voeding is vaak de
eerste kostenpost waarop arme
huishoudens proberen te bespa
ren. Ze worden zo “dubbel gestraft”.
Enerzijds hebben ze enkel toegang
tot voedsel van slechte kwaliteit
gezien de minst gezonde producten
vaak de goedkoopste zijn. Anderzijds
is het niet mogelijk om de voedings
voorschriften voor een goede gezondheid op te volgen. Hoog tijd om
«low-cost voedsel» op de rooster
te leggen en voeding opnieuw een
centrale plaats te geven in onze cultuur.

VERBANDEN TUSSEN ARMOEDE
EN ONGEZONDE VOEDING
In 2010 werd de strategie « Europe
2020 » gelanceerd, voor een « intelligente, duurzame en inclusieve groei ».
De lidstaten van de Europese Unie
engageerden zich toen om het aantal
mensen met risico op armoede tegen
2020 met 20 miljoen te verminderen.
Aan het eind van dit traject staan we
echter ver van deze doelstelling: volgens de laatste beschikbare cijfers
van het Europees bureau voor statistiek Eurostat die betrekking hebben
op 2018, lopen er nog steeds 110
miljoen mensen risico op armoede of
sociale uitsluiting in de EU (inclusief
het Verenigd Koninkrijk). Dat bete
kent een daling van amper 8 miljoen
ten opzichte van 2010, nochtans een
piekjaar van de economische en financiële crisis van 2008-2010. Meer
dan een vijfde van de Europese be
volking (21,8%) is dus kwetsbaar, dat
is amper 2 % minder dan wanneer
de strategie « Europe 2020 » aangenomen werd.
In België leeft 1 persoon op 7 onder
de armoedegrens. Die is vastgesteld
op 1.139€ netto per maand voor een
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alleenstaande en 2.392€ voor een
koppel met twee kinderen. Een vierde
van de Belgische huishoudens (en 38 %
in Brussel en Wallonië) zou een onverwachte uitgave niet het hoofd kunnen bieden. De cijfers zijn vooral hoog
in Brussel, waar één huishouden op
vijf te maken heeft met « materiële en
sociale deprivatie », wat wil zeggen
dat zij bepaalde uitgaven die essentieel zijn voor een waardig leven niet
kunnen bekostigen1.
Nu besparen de armste huishoudens
vaak het eerst op de aankoop van
voedsel, de enige redelijk flexibele
uitgavenpost in het huishoudelijke
budget. Wanneer dit ook niet meer
volstaat kloppen ze uiteindelijk aan
bij liefdadigheidsinstellingen. In heel
Europa is men het gewend geraakt
dat voedselbanken deel uitmaken van
het sociale vangnet: in België is het
beroep op voedselhulp tussen 2013
en 2016 met 17,3 % gestegen2; momenteel maken zo’n 450.000 mensen
hier gebruik van.
1 In Brussel bedraagt dit cijfer 21,5%;
in Wallonië 15,3% en in Vlaanderen 6,6%.
2 http://www.luttepauvrete.be/chiffres_banques_alimentaires.htm

Jean-Louis Zimmerman

Maar wat doen we met deze dagelijkse realiteit van armoede en de
gevolgen ervan voor het eetpatroon van huishoudens met een laag
inkomen? Men is het inmiddels eens
over een dubbele, schijnbaar paradoxale vaststelling: voor veel gezinnen met een laag inkomen blijft gezonde voeding ontoegankelijk, maar
de voedselprijzen verder omlaag blij
ven halen en een betere toegang tot
voedselhulp leidt ons echter in het

moeras. Lage prijzen en voedselhulp
zijn hoogstens hulpmiddelen, geen
duurzame oplossingen.
Al vijftig jaar probeert men tegemoet
te komen aan de meest kansarme
gezinnen door in te zetten op massavoedselproductie: grootschalige landbouw die daarom ook schaalvoordeel
kan opleveren, een logistiek van grote
volumes, gestandaardiseerde productie, grootdistributie via “hyper”- en
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“super”-markten. Men wilde het goedkoop houden en zo moeilijke politieke
keuzes omzeilen: “low-cost” voeding
werd verkozen als vervangoplossing
boven een robuuster sociaal beleid
dat de armste huishoudens tegen
voedselarmoede in bescherming had
kunnen nemen.

TOCH NIET ZO « LOW-COST »
Toch neemt de bewustwording toe.
Bijna alle waarnemers zijn het er
vandaag over eens dat deze low-cost
voeding, als gevolg van de producti
vistische beleidskeuzes sinds de jaren
zestig, een flagrante mislukking is.
Men koos ervoor arme huishoudens te
helpen via betaalbare voedselprijzen
om geen werk te hoeven maken van
een sociaal beschermingssysteem
dat echt komaf maakt met armoede.
Doordat de kwaliteit van het voedsel
in naam van kostenreductie werd
verwaarloosd, zijn het nu deze huis
houdens die een onredelijke prijs
betalen voor de gemaakte keuzes.
Want wat weet men vandaag? Dat lowcost voedsel in werkelijkheid alleen
maar goedkoop lijkt. Dat het eigen
lijk gigantische kosten met zich meebrengt, zowel voor de consumenten
die er afhankelijk van zijn - met name
mensen met een laag inkomen3 - als
voor de gemeenschap. Een recente
studie schat dat de in voedsel aanwezige hormoon-ont
regelaars – afkomstig van het gebruik van pesticiden in de conventionele landbouw,
3 In rijke landen, waar arme mensen
uitzonderlijk hard worden getroffen door
overgewicht, zijn vrouwen extra kwetsbaar.
Hun inkomen is namelijk gemiddeld lager dan
dat van mannen; mannen uit de lagere sociale
klassen hebben trouwens vaak een fysieke professionele activiteit waardoor zij veel energie be
steden. Vrouwen met overgewicht hebben vaak
kinderen die zelf ook neigen tot overgewicht: ze
zijn minder productief en vaker slachtoffer van
discriminatie. Overgewicht zorgt er dus voor
dat socio-economische ongelijkheden zich verhalen op toekomstige generaties: voy. F. Sassi,
L’obésité et l’économie de la prévention: objectif
santé (Paris: OCDE, 2010), pp. 83 en 84.

Alain Elele
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verpakkingen, groeihormonen in de
industriële veeteelt en bewaarmiddelen – zo’n 217 miljard € per jaar
kosten aan de EU-landen, oftewel
1,48% van het Europese BBP, of 428 €
per jaar en per persoon4.

supermarkt. Maar wat de consument
niet aan de kassa betaalt, betaalt ze
via belastingen, namelijk door de
kostprijs van de gevolgen van dit industriële voedsel voor het milieu en
de gezondheid.

De consumptie van sterk verwerkt
voedsel door industriële processen
is bovendien één van de hoofdoorzaken van de explosie van het aantal
mensen met obesitas en hieraan verbonden niet-overdraagbare ziekten
zoals diabetes, hart- en vaatziekten,
gastro-intestinale kankers en uiteindelijk een lagere levensverwachting5. 80% van het Europese budget
voor gezondheidszorg gaat naar de
behandeling van deze chronische
ziekten, waarvan de ontwikkeling
grotendeels bepaald wordt door onze
voedingspatronen6. In feite worden
de consumenten voorgelogen. De
prijzen van de grote voedingsindustrie kunnen enkel zo « laag » zijn omdat wat economen ‘negatieve externe
effecten’ noemen, niet worden weerspiegeld in de productprijzen in de

Het « low-cost beleid » is een vergissing gebleken. De diagnose is juist,
en het werd tijd om hem te stellen.
Maar om het tij te keren volstaat het
niet om de signalen die deze prijzen
sturen te veranderen. De prijzen van
suikerhoudende frisdranken7, suikerwaren en energierijke snacks moeten we welteverstaan verhogen door
middel van een verhoging van de btw
op deze producten, die we moeilijk als
voeding kunnen beschouwen. België
deed dit in navolging van steeds meer
staten en dit maakt zeker deel uit van
de oplossing8. Parallel moeten we

4 Trasande, L., Zoeller, R.T., Hass, U., Kortenkamp, A., Grandjean, P., Myers, J.P., DiGangi,
J., Hunt, P.M., Rudel, R., Sathyanarayana, S.,
Bellanger, M., Hauser, R., Legler, J., Skakkebaek,
N.E., Heindel, J.J., « Burden of disease and costs
of exposure to endocrine disrupting chemicals
in the European Union: An updated analysis »,
Andrology, 4 (2016), pp. 565–572. doi:10.1111/
andr.12178.
5 B. Swinburn et al., « The Global Syndemic
of Obesity, Undernutrition, and Climate Change:
The Lancet Commission report », The Lancet, 27
January 2019, S0140-6736(18)32822-8,
http://dx.doi.org/10.1016.
6 Deze en andere gegevens over de impact van
de industriële voedselketens op de gezondheid
worden opgelijst in het rapport van IPES-Food
van 9 oktober 2017, beschikbaar op
www.ipes-food.org

7 Het aandeel van gesuikerde frisdranken in
de toenemende zwaarlijvigheid is bewezen: voy.
L. R. Vartanian et al., «Effects of soft drink consumption on nutrition and health: a systematic
review and meta-analysis», American Journal
of Public Health, vol. 97, no 4 (2007), pp. 667 tot
675; G. Woodword-Lopez and others, «To what
extent have sweetened beverages contributed to
the obesity epidemic?», Public Health Nutrition,
vol. 14, no 3 (2011), pp. 599 tot 609.
8 De Globale strategie betreffende voeding,
fysieke activiteit en gezondheid die in 2010
aangenomen werd door de Wereldgezondheidsorganisatie nodigt de regeringen uit om belastingen te heffen op voeding, en gezonde eetpatronen te subsidiëren (doc. VN A/66/83, par. 42).
Hier bestaan al verschillende voorbeelden van
in de EU: in Denemarken, zie wet no 247 van 30
maart 2011 (belastingswet op vetten), (A. Astrup
et al., «The role of reducing intakes of saturated
fat in the prevention of cardiovascular disease:
where does the evidence stand in 2010?»,
American Journal of Clinical Nutrition, vol. 93,
no 4 (2011), p. 684 tot 688) ; In Hongarije wordt
er sinds 1 september 2011 belasting geheven op
producten die « te veel » zout, suikers of vetten
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echter ook de productie van fruit en
groenten subsidiëren en investeren
in de logistiek om de distributie ervan
te vergemakkelijken. Ook producten
uit de biologische landbouw moeten toegankelijker gemaakt worden
door de certificeringskosten en de
controles te financieren. De dure re
putatie van « BIO » is namelijk enkel
te wijten aan een dubbele rekenfout:
producenten van industriële voeding
werden tot nu toe nooit verplicht om
de omvangrijke kosten op te nemen
die zij de gemeenschap opdringen
zoals milieuschade en gezond
heidskosten door slechte voeding en
plattelandsontvolking. De biologische
landbouw, en duurzame en agro-eco
logische landbouw in het algemeen,
worden daarentegen niet beloond
voor hun diensten. Biologische productie democratiseren en komaf
maken met het hieraan gekoppelde
elitaire imago moet een prioriteit zijn.

bevatten, kortom op « slechte voeding », en de
belasting op frisdranken werd verhoogd met 10
%; Finland verhoogde de btw op suikerwaren en
gesuikerde frisdranken; Frankrijk stelde belastingen in op dranken met toegevoegde suikers;
wel heeft de Franse regering in november 2012
moeten afzien van het project belasting te heffen
op palmolie (de zogenaamde « Nutella-taks »).
Zie het rapport dat ik heb voorgesteld als
Speciale rapporteur voor het recht op voedsel
tijdens de negentiende sessie van de Mensenrechtenraad (doc. VN A/HRC/19/59 (26 dec.
2011), para. 39), en E. van Nieuwenhuyze,
Regulating Nutrition and Health Claims: EU Food
Law’s Poisoned Chalice?, doctoraatsthesis aan
de Katholieke Universiteit Leuven (dir. P. Nihoul),
niet gepubliceerd, maart 2015, pp. 489-490.

EEN « DUBBELE STRAF »
VOOR ARME HUISHOUDENS
Al deze maatregelen zijn dringend.
Als de prijzen niet beter afgestemd
worden op de reële maatschappelijke
kost - dat wil zeggen, op de milieuen gezondheidskosten van verwerkte voedingsproducten uit de industriële sector - dan blijven de armste
huishoudens geneigd te kiezen voor
de ogenschijnlijk meest betaalbare
oplossingen. Deze worden vooralsnog
aangeboden door de industriële
voedselcircuits,
kampioenen
in
schaalvoordeel en massaproductie.
Hun aanbod, bestaande uit ultrabewerkte voedingsmiddelen, ingeblikt
voedsel en bereide maaltijden, bevat
over het algemeen echter te veel ca
lorieën, vetten, toegevoegde suikers
en zout9 .
Zoals een studie van ATD Quart
Monde over de voeding van gezinnen
in grote armoede opmerkte, worden
deze gezinnen zo veroordeeld tot een
“dubbele straf”. Zolang de minst gezonde producten ook de goedkoopste
zijn, kunnen zij zich enkel voedsel van
slechte kwaliteit veroorloven. Tege
lijkertijd blijven zij zich ook « schuldig
voelen dat zij slecht eten en lichame
9 Beschikbare studies tonen daarentegen aan
dat een belastingsinvoering op de minst gezonde
dranken en voedingsmiddelen een duidelijke
impact kan hebben op de consumptie: zo leidt
een taks van 10 % op frisdranken gemiddeld tot
een deling van 8 tot 10 % in de aankoop van deze
dranken ; deze daling doet zich vooral voor bij
armere gezinnen: voy. T. Andreyeva et al.,
«The impact of food prices on consumption:
a systematic review of research on the price
elasticity of demand for food», American Journal
of Public Health, vol. 100, no 2 (2010), p. 220.

lijk niet voldoen aan de verwachtingen
van gezondheidswerkers, medebur
gers en het overheidsbeleid »10 . Als
industriële voedingsproductieketens
gedwongen worden de kosten die zij
met hun productie
wijzen opleggen
aan de gemeenschap voor hun re
kening te nemen - zoals economen
het stellen « om de negatieve externe
effecten te internaliseren » – dan
zouden duurzamere sectoren ook
beter kunnen concurreren. De inzet
van belastingen en de oriëntatie van
subsidies spelen daarom een essentiële rol.
Deze inspanningen mogen ons echter niet afleiden van de essentie: de
noodzaak van een verhoging van het
minimumloon en de sociale bijstand
en een gelijkere verdeling van de arbeidstijd, zodat iedereen zich volledig
in de maatschappij kan integreren.
Maar hoe belangrijk deze inspanningen ook zijn, zij zullen enkel tot tastbare resultaten en een echte koers
wijziging leiden als ze hand in hand
gaan met een ambitieuzere aanpak,
die een ware culturele revolutie in
onze voedingspatronen moet gene
reren.
De verbanden tussen sociaalecono
mische onzekerheid, voeding en
gezondheid zijn immers complex
en kunnen niet enkel worden teruggebracht tot het aanbod dat wordt
gestimuleerd, de vraag die wordt
gecreëerd of de hieraan verbonden
prijzen. Afgezien van biologische pro10 « Se nourrir lorsqu’on est pauvre.
Analyse et ressenti de personnes en situation de
précarité », Revue Quart Monde. Dossiers
et documents, n° 25 (2014), p. 170.a

18

ducten, is gezond eten door middel
van het koken met verse en seizoensgebonden producten en het beperken
van de consumptie van gefrituurd
voedsel, zoetwaren en rood vlees,
niet per se duurder. Wel vraagt het
tijd en organisatie. Meer dan eens
ontbreekt dat aan mensen met een
precair statuut die soms verschillende kleine jobs en lange pendeluren
aan elkaar rijgen. Het vereist ook een
zekere culinaire kennis - hoe groen
ten te bereiden - die snel aan het ver
dwijnen is. En ook motivatie is nodig,
wat niet altijd gemakkelijk is als men
alleen woont of in een eenouder
gezin, vooral als de gezinsleden verschillende en variabele uren hebben.
Voedselarmoede is soms een kwes
tie van koopkracht, maar ook en mis
schien vooral een kwestie van levensstijl, van evenwicht tussen gezins- en
beroepsleven en van informatie.
OOK EEN GEOGRAFISCHE KWESTIE
Dat de prijs niet de enige verklaring
is, daar is nog een andere reden voor.
Niet alleen de sociaaleconomische
situatie van het gezin bepaalt de
voedingskeuzes en de gevolgen hiervan op de gezondheid, ook de buurt
waar ze woont heeft hier een invloed
op. Zelfs financieel meer welgestelde
huishoudens lopen een groter risico
op obesitas en diabetes als ze in een
sociaaleconomisch achtergestelde
stedelijke omgeving wonen. Dit kan
aan verschillende factoren liggen.
Zo kan het voedings
aanbod in zulke wijken van mindere kwaliteit zijn.
Hoewel we in continentaal Europa niet
echt gewag kunnen maken van de

« food deserts » die bepaalde steden
in Noord-Amerika of Groot-Brittannië
kenmerken, worden bepaalde wijken
in het centrum van middelgrote steden, zoals Luik, minder goed bediend. Ook in dorpen op het platteland11
is het vaak moeilijk om verse, gevarieerde kwaliteitsproducten te vinden12.
Ook heeft men niet altijd de tijd om
zich te verplaatsen om elders te gaan
winkelen, vooral wanneer het openbaar vervoer schaars is, of te duur.
Daarnaast zorgen sociale normen
er soms voor dat kwaliteitsvoeding
minder aantrekkelijk is, en worden
slechte eetgewoonten lokaal van de
een op de ander doorgegeven. Men
spreekt daarom soms over obesitas als een “epidemie”, ook al is dit
woordgebruik slechts metaforisch.
Ten slotte zijn achtergestelde wijken
buurten waar werk vaak schaars is
en de meeste werkenden veel tijd
verspillen - soms meerdere uren per
dag - met woon-werkverplaatsingen.
Hoe kan je met zo’n druk schema en
wanneer je ‘s avonds uitgeput thuiskomt van je werk, aan de bereiding
van het avondeten de aandacht geven
die het verdient?

11 http://www.ufapec.be/nos-analyses/2916-alimentation-saine-pour-tous.html
12 http://www.alimentationdequalite.be/accessibilite/determinants/accessibilite-pratique/offre-alimentaire.html; http://www.fooddeserts.org/
; https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jul/05/five-a-day-cities-shortage-affordable-fruit-veg

VOEDING WEER CENTRAAL STELLEN
IN ONZE CULTUUR
Het is onaanvaardbaar dat in het Europa van vandaag armoede een risico betekent voor de gezondheid. Om
uit de voedingscultuur te stappen die
vijftig jaar productivisme ons heeft
opgeleverd, die onze smaak tot en
met onze tafelgewoonten heeft ver
anderd, is er echter meer nodig dan
een heroriëntering van subsidies,
een intelligent fiscaal beleid en enkele informatiecampagnes. Opnieuw
leren koken. Er plezier aan beleven
en het beschouwen als een moment
van ontspanning en niet als een karwei. Zich herinneren dat de maaltijd
een moment van gezelligheid is. Te
rug plezier vinden in het proeven van
smaken. Tijd nemen om vergeten
groenten te ontdekken. Sociale contacten aangaan rondom koken en
eten. Kortom, van voeding opnieuw
een centraal element maken in onze
cultuur, en niet enkel een fysieke
noodzaak. Niet door voeding te medi
caliseren, maar door het ons weer
eigen te maken en het een plaats te
geven in ons leven13.

13 over de medicalisering van honger, zie
artikel n°6, door Jasper Thys.
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Dit vraagt om lange-termijninspanningen. Het is hoog tijd dat we ver
der gaan dan voedselhulp en nood
oplossingen voor de mensen in de
meest precaire situaties, zodat iedereen, ongeacht het inkomen, de
scholing of de professionele status
toegang kan hebben tot voldoende en
voedzame voeding. Daarvoor moe
ten we voeding weer deel maken van
onze samenleving, en haar de centrale plaats geven die het verdient.
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DEEL 2: RECHT OP VOEDZAAM VOEDSEL IN BELGIË:
UITDAGINGEN IN TIJDEN VAN COVID-19

3. Het recht op voedzaam voedsel in België: het rapport dat FIAN
indiende bij het VN-Comité voor Economische, Sociale en Culturele rechten
Door Manuel Eggen,
Medewerker onderzoek en beleid bij FIAN Belgium en actief lid van de beweging Agroecology in Action.

Van 17 tot 20 februari 2020 onderging België zijn vijfde periodieke
evaluatie voor het VN-Comité voor
Economische, Sociale en Culturele
Rechten (ESCR-Comité) in Genève.
Bij deze gelegenheid hebben middenveldorganisaties de kans om
parallelle rapporten te presenteren
en zo de belangrijkste problemen
en tekortkomingen van staten te
belichten. FIAN maakte van de gelegenheid gebruik om te wijzen op de
problemen met betrekking tot het
recht op voedzaam voedsel in België1. Dit artikel vat de belangrijkste
bevindingen samen.
GEBREK AAN WETTELIJKE VERANKERING VAN HET RECHT OP VOEDSEL IN BELGIË
Hoewel het recht op voedsel is ver
ankerd in verschillende mensenrechtenverdragen die door België
1 Om ons volledige rapport te lezen, zie :
http://www.fian.be/FIAN-Belgium-presenteerthaar-schaduwrapport-aan-de-VN-Commissievoor?lang=nl

zijn geratificeerd, waaronder het Internationaal Verdrag inzake econo
mische, sociale en culturele rechten
(artikel 11), is het nog steeds niet
expliciet opgenomen in de Grondwet
en het Belgische wetgevende ka
der. In artikel 23 van onze grondwet
zijn een reeks economische en sociale rech
ten vastgelegd (recht op
werk, recht op huisvesting, recht op
sociale zekerheid, enz.), maar wordt
het recht op voedsel niet expliciet ge
noemd. Als gevolg hiervan wordt het
recht op voedsel zelden ingeroepen
in rechtbanken en hoven en zijn de
verplichtingen met betrekking tot het
recht op voedsel slecht geïntegreerd
in het overheidsbeleid.
In 2014 diende de Ecolo-Groen
groep een voorstel voor een kader
wet “ter verplichting van een effectieve
uitvoering van het recht op voedsel door België” in bij het Fede
rale Parlement2. De doelstellingen
van het wetsvoorstel waren in het
bijzonder gericht op:
2 DOC 54 0518/001. Zie: http://www.lachambre.
be/FLWB/PDF/54/0518/54K0518001.pdf
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•
•
•
•
•
•

het uitwerken van een nationale
voedselstrategie op basis van
breed sociaal overleg;
de specificatie van verplichtingen
inzake voedselhulp;
het ondersteunen van duurzame
voedselsystemen;
de strijd tegen verspilling;
het versterken van de voedings
kwaliteit van voedsel en het recht
op informatie van de consument;
voorkomen dat de praktijken van
Belgische actoren het recht op
voedsel in ontwikkelingslanden
schenden.

Helaas is dit wetsvoorstel nooit in
het parlement besproken bij gebrek
aan een politieke meerderheid. Het
voorstel lijkt nu vergeten te zijn. Dit
is duidelijk een gemiste kans om het
recht op voedzaam voedsel in België
te bevorderen.

Aantal personen (per duizend)

Grafiek 1 : Realisatie van doelstellingen omtrent armoedebestrijding in België

AROPE populatie

Doelstelling Europa 2020

Tabel 1 : Aantal mensen dat voedselhulp zoekt in BelgiëA
2014

2015

2016

2017

225.549

273.121

300.526

311.205

A Belgisch nationaal rapport bij het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten.

ARMOEDE EN VOEDSELHULP
Volgens de Europese statistieken
loopt ongeveer 20% van de Belgische
bevolking een risico op armoede of
sociale uitsluiting, en bevindt 5%
(meer dan 575.000 inwoners) zich
in een toestand van materiële deprivatie3 . Deze mensen hebben te weinig
middelen om in hun basisbehoeften
te voorzien, zoals onderdak, energie,
gezondheidszorg en voedsel. Het armoedeniveau stagneert al ongeveer
vijftien jaar, ondanks de toezeggingen
van België om tegen 2020 380.000
mensen uit de armoede en sociale
uitsluiting te halen (in vergelijking
met 2008).
3

Wat de voedselhulp betreft wijzen officiële gegevens over België op een
zorgwekkende toename van het ge
bruik van voedselhulp in de afgelopen
jaren (zie tabel). Deze situatie toont
een tendens van onzekerheid van de
meest kwetsbare bevolkingsgroepen,
waarschijnlijk als gevolg van de afbraak van het sociale vangnet en de
bezuinigingsmaatregelen die werden
opgelegd na de economische crisis
van 2008. Vooral alleenstaande vrouwen met kinderen worden zwaar ge
troffen.

Voedselhulporganisaties
schatten
het aantal mensen die regelmatig
beroep doen op voedselhulp in
België op 450.0004 . We weten dat
deze situatie nog erger is geworden
tijdens de lockdown en dat de aangekondigde economische crisis nieuwe risico’s met zich meebrengt voor
kwetsbare bevolkingsgroepen.
Op het terrein proberen diensten
die voedselhulp aanbieden zo goed
mogelijk aan de groeiende vraag
te voldoen, maar er is een gebrek
aan middelen en ze zijn voorname
lijk afhankelijk van vrijwilligers
4 Federatie van sociale diensten.
https://www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire/laide-alimentaire-en-belgique/

EUROSTAT, SILC
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Grafiek 2 : Body mass index (BMI) onder de bevolking van
18 jaar en ouder, per geboortejaar en regio

België

(de diensten bestaan voor 70 %
uit vrij
willigers). Bovendien klagen
voedselhulpverenigingen
regelmatig de slechte voedingskwaliteit
aan van producten die met over
heidsgeld worden gekocht alsook
hun afhankelijkheid van schenkingen
en onverkochte goederen. Mensen in
een précaire situatie worden zo de
vuilnisbak van de agro-industrie en
“ worden gevoed met de verspilling van
de rijken en de overschotten van de industriële voedselproductie“5. Deze si
tuatie werd overigens verder geïllustreerd tijdens de COVID-19-crisis. Zo
werden met publieke middelen voorraden aardappelen teruggekocht die
5 Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
(RWLP), “Les personnes précarisées sont la
poubelle de l’agro-industrie”, opinie gepubliceerd
in Revue Tchak!, 29 april 2020.
https://tchak.be/index.php/2020/03/23/les-personnes-precarisees-sont-la-poubelle-de-lagro-industrie/

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

de voedingsindustrie niet meer kon
exporteren. Deze voorraden werden
vervolgens royaal “ geschonken “ aan
voedselbanken6.
Voor organisaties die vechten tegen
armoede moet de prioriteit liggen op
de structurele strijd tegen armoede
en de overgang naar een duurzaam
en inclusief voedselsysteem, in plaats
van het creëren van particuliere, pa
rallelle en stigmatiserende systemen
voor de mensen in de meest précaire
situatie.
6 • RTBF « Vingt-cinq tonnes de pommes de
terre seront livrées chaque semaine aux banques alimentaires », 23 avril 2020.
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_vingtcinq-tonnes-de-pommes-de-terre-serontlivrees-chaque-semaine-aux-banques-alimentaires?id=10487898
• Over voedselhulp, zie artikel nr. 4 door Anne
Leclercq
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ONDERVOEDING EN OBESITAS
Het recht op voedzaam voedsel re
aliseren betekent niet alleen toegang
hebben tot voldoende voedsel.
Voedsel moet ook geschikt zijn om
een gezond leven te leiden. Helaas
is er een alarmerende toename van
overconsumptie en zwaarlijvigheid
in België, waardoor het risico op
niet-overdraagbare ziekten (hart- en
vaatziekten, hypertensie, diabetes,
bepaalde soorten kanker, …) aanzienlijk toeneemt. De laatste gezondheids
enquête bij de Belgische bevolking
toont een significante en lineaire
stijging van het percentage van de
bevolking met overgewicht in de afgelopen decennia. Overgewicht nam
toe van 41,3 % van de bevolking in
1997 tot 49,3 % in 2018, terwijl obesitas 15,9 % bereikte in 2018 (vergele

ken met 10,8 % in 1997)7 . Vandaag
is bijna een op de twee Belgen te
dik.
Deze situatie is een direct gevolg
van de evolutie van onze levensstijl
en de steeds verder gevorderde industrialisering van onze voedings
patronen: fastfoodproducten, ultrabewerkte producten van slechte
kwaliteit (te vet, te zoet en te zout).
Het is vooral zorgwekkend dat
overgewicht en obesitas de meest
kwetsbare segmenten van de be
volking onevenredig zwaar treffen.
Er is bijvoorbeeld een verschil van
bijna 20 punten afhankelijk van het
opleidingsniveau (42 % overgewicht
onder degenen met een diploma
hoger onderwijs vergeleken met
61,8% onder afgestudeerden in het
basisonderwijs en degenen zonder
diploma)8.
In een poging om de trend te keren
heeft België sinds 2005 verschillende voedings- en gezondheidsplannen opgesteld, zowel op federaal
als op regionaal niveau. Maar de
voortdurende verslechtering van
de voedingsstatus van de bevol
king toont aan dat deze plannen
ondoeltreffend zijn gebleken om de
plaag van junkfood te stoppen. Een
van de belangrijkste redenen voor
dit falen is de moeilijkheid om een
7 S. Drieskens , et al. (2018): Gezondheids
onderzoek 2018: Nutritional status . Brussel,
België: Sciensano ; Rapportnummer: D / 2019
/ 14.440 / 62
8 Voor meer informatie over de factoren die
de toegang tot kwalitatieve voeding beïnvloeden, zie artikel nr. 5 door Jonathan Peuch.

alomvattende en coherente aanpak te
ontwikkelen in het gefragmenteerde
Belgische institutionele veld. Maar
bovenal het feit dat dit voedingsbeleid
in wezen vrijwillig blijft en niet bin
dend is voor de voedingsindustrie. Er
is dringend behoefte aan de ontwikkeling van een ambitieus beleid, ter
aanvulling van vrijwillige maatregelen
met beperkende maatregelen voor
de agrovoedingsindustrie (verbod op
reclame, belastingen op junkfood,
belastingvoordelen voor gezonde
producten, verplichting om voedings
informatie te verstrekken door de
generalisatie van de nutri-score, etc.).
Deze maatregelen worden aanbevolen door internationale instellingen,
maar werden tot nu toe succesvol
tegengewerkt door de lobby van de
voedingsindustrie.
OVERGANG NAAR DUURZAME,
LOKALE EN VEERKRACHTIGE VOEDSELSYSTEMEN
De verwezenlijking van het recht op
voedzaam voedsel voor iedereen zal
niet gebeuren zonder een wereld
wijde transitie naar een duurzamer
en veerkrachtiger landbouw- en
voedselsysteem dat in staat is om de
sociale, klimaat en milieu uitdagin–
gen van onze tijd het hoofd te bieden.
In die zin drong professor Olivier De
Schutter er tijdens zijn ambtstermijn
als speciaal rapporteur van de Vere
nigde Naties voor het recht op voedsel (2008-2014) bij de staten op aan
om van industriële landbouw over te
schakelen op duurzamere modellen,
vooral agro-ecologie9.
9

O. De Schutter, “ Agro-ecologie en het recht
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Deze aanbeveling werd vervolgens
overgenomen door zijn opvolger Hilal Elver, maar ook door de belangrijkste internationale instellingen
met betrekking tot voeding, zoals
het Comité voor Wereldvoedsel
zekerheid en het FAO10.
Deze agro-ecologische transitie is
bijzonder urgent in België, waar de
industrialisering van de landbouw
onze boer·inn·en en ons milieu
grotendeels heeft vernietigd. De
industriële landbouw heeft sinds
1980 68 % van onze boer
derijen
weggevaagd, en heeft altijd de
schaalvergroting van boer
derijen
en de intensivering van de productie gestimuleerd. Tegenwoordig
stelt de landbouw minder dan 1 %
van de beroepsbevolking te werk,
maar draagt ze voor 12 % bij aan
onze uitstoot van broeikasgassen.
Industriële landbouw is ook de
belangrijkste oorzaak van de ineenstorting van de biodiversiteit en de
vervuiling van het grondwater. En de
Belgische voedingsindustrie wordt
vaak geïllustreerd als het epicentrum van gezondheidsschandalen
op Europees niveau (eieren besmet
met fipronil, de Veviba-affaire, kippen
met dioxine).

op voedsel “, [A/HRC/16/49 ]
10 Zie bijvoorbeeld de tools die door de FAO
zijn ontwikkeld om de agro-ecologische transitie van staten te ondersteunen : http://www.
fao.org/agroecology/home/fr/

Luttes Paysannes

De COVID-19-pandemie heeft nog
maar eens de kwetsbaarheid aangetoond van het geglobaliseerde agrovoedingssysteem, dat gebaseerd is
op steeds langere toeleveringsketens.
Op het moment dat dit artikel werd
geschreven, vreesden internationale
instellingen een nieuwe wereldwijde
voedselcrisis, vooral in de armste
landen11. In België heeft de crisis al
verschillende exportsectoren zwaar
getroffen die vanwege de inperkings
maatregelen hun (over)productie
niet op internationale markten kunnen verkopen. Dit is vooral het geval
11 RTBF, “Coronavirus: op weg naar een
wereldwijde voedselcrisis? », Https://www.rtbf.
be/info/societe/detail_coronavirus-l-onu-et-l-omcmettant-en-garde-contre-un-risque-de-crise-alimentaire-mondiale?id= 10472948

bij aardappelen en melk. De crisis
vormt ook ernstige problemen voor
veel boerderijen die van buitenlandse
laagbetaalde seizoensarbeid afhankelijk zijn.
Deze crisis herinnert nog maar eens
aan de urgentie om duidelijke en
samenhangende politieke keuzes te
maken ten gunste van de herlokalisering van onze voedselsystemen en
de agro-ecologische transitie, zoals
veel experts en maatschappelijke organisaties hebben aangekaart12.
12 Zie het opiniestuk ondertekend door FIAN en
45 andere organisaties, “ Le Covid-19 montre
l’urgence de relocaliser dès maintenant les
systèmes alimentaires “, Le Soir, 12 april 2020.
https://plus.lesoir.be/294025/article/2020-04-12/
le-covid-19-montre-lurgence-de-relocaliser-des-maintenant-les-systemes
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4. De armen voeden met de verspilling van
het kapitalistische systeem
Door Anne Leclercq, coördinator terugdringen ongelijkheid
en armoedebestrijding bij RWLP (Waals Netwerk voor Armoedebestrijding).

“Ik ben vrijwilliger bij een organisatie die voedselpakketten verdeelt. Ik nam afstand van de bedeling.
Ik zet me liever in voor het onthaal, waar we dankzij directe interactie dichter bij de mensen kunnen
staan. Het is gezelliger, warmer. We verdelen een
deel van het voedsel via voedselpakketten: het zijn
de mensen in de meest precaire situaties die de
overschotten ontvangen van de agro-industrie, met
name bijna of helemaal vervallen voedsel. En toch
doen deze mensen de moeite om te komen, vroeg
op te staan om in de rij te gaan staan, terwijl ze
reeds gedwongen werden om langs het OCMW te
passeren, hun leven bloot te geven, verantwoording
af te leggen, ... Deze stappen zijn al vernederend.
Daarnaast worden ze soms ook nog veroordeeld en
krijgen ze opmerkingen te horen van het type “ze
moeten gewoon ...”
In augustus deelden we nog via de voedselbank
chocolade paaseieren uit, ook fabrieksoverschotten: we hadden Tic-tac’s in gigantische hoeveelheden, limited edition chips die niet waren verkocht.
Alles wat de anderen niet willen. Uiteindelijk raakt
men van de overproductie en overconsumptie af via
deze weg, via mensen in een precaire situatie. Ze
zijn de “vuilnisbak” van de overproductie. Kinderen
komen met hun ouders. Het doet me verdriet als ik
denk aan het beeld van de samenleving dat deze
kinderen krijgen. Ik ben al getuige geweest van gedrag dat mensen vernedert en degradeert, van de
kant van de vrijwilligers.
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“Ik wil niet in dit
armoedenetwerk terecht
komen”
Ze kennen de realiteit niet van de mensen die de
pakketten komen ophalen, het menselijke leed van
deze mensen.
Ik heb een vriendin die weigerde om paketten te
gaan halen. Ze zei dat ze weigerde om een label te
hebben, om herkend te worden in het kleine stadje
waar ze woont. Ze zei: “Ik wil niet in dit armoedenetwerk terecht komen.” Een armoedenetwerk
zou niet moeten bestaan: ergens is het een op mi
serie gebouwde business, een parallelle economie.
Mensen worden onzichtbaar. Ze worden niet langer
gezien als volwaardige mensen. En het gaat gewoon lekker door! Dit systeem wordt niet in twijfel
getrokken ... De regering onttrekt zich aan haar ver
antwoordelijkheid. De structuren die hulp bieden,
zijn op dit moment nodig omdat ze compenseren.
Maar er zijn grote gaten in het systeem. De be
volking moet toegang hebben tot huisvesting, ener
gie en voedsel. Dit zou voor iedereen toegankelijk
moeten zijn, het is ook een kwestie van democratie.
Als ik degene was die zo in de problemen zat dat ik
een voedselpakket moest gaan halen, denk ik niet
dat ik dat zou doen. Ik weet dat men op een bepaald
moment geen andere uitweg heeft, dat men geen
keuze heeft. Het is beter dan niets, maar toch ...

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

Als we niet genoeg inkomen hebben, als we ge
dwongen worden om keuzes te maken, kijken we
eerst naar ons eten om op te besparen. Men predikt gezond te eten. We zijn ons er maar al te goed
van bewust dat goede voeding leidt tot een goede
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Je voelt je
beter in je vel als je goed eet en als je eet wat je
wilt. Maar het is niet zo eenvoudig wanneer je de
broeksriem moet aanhalen. Voorheen was ik een
klant van Delhaize. Nu ga ik naar discount supermarkten. Ik probeer gezond te eten. Ik kook veel.
Ik koop nooit kant-en-klaarmaaltijden. Ik zou graag
naar de groentekwekers gaan... Maar hoe moet ik
dat doen, zonder auto? Als ik eerst naar de ene
plaats moet en dan naar de andere, zijn dat te veel
kilometers. Het kost ook tijd, die moet je hebben. We
hebben hoe dan ook de neiging om onze aankopen
te groeperen, uit gewoonte en gemak.
Er wordt vaak gezegd dat biologisch voor hipsters
is. Het is enigszins waar, het is voor een elite, het
is niet voor iedereen toegankelijk. Als het budget

te krap is, is het gewoon niet mogelijk. Het is jammer, het zou moeten kunnen. Je moet een bepaald
inkomen hebben om tegen jezelf te kunnen zeggen
dat je de dingen anders gaat organiseren en anders
gaat eten. Ik probeer gezond te eten, niet biologisch,
maar gezond. Af en toe verwen ik mezelf en koop
ik een lokaal product. Ik begrijp het en ik vind het
normaal dat producenten eerlijk verloond moeten
worden, dat hun prijzen niet overschat zijn. Ook ik
steun hun zaak. Grootschalige distributie heeft een
deel van de verantwoordelijkheid. Zij bepalen de
prijs. Het systeem herdenken is essentieel. Uit
eindelijk is de hele voedselketen pervers: boer·inn·en kunnen niet meer van hun werk leven, prijzen
worden gecomprimeerd, maar ten gunste van wat?
Van wie? De consument merkt dat hij een prijs
koopt ... geen kwaliteit, geen eten ... een prijs. En
degene die de prijs niet kan betalen, zal geen kwali
teit hebben. Die zal genoegen moeten nemen met
kortingen, voedselbanken, overschotten ... “
Getuigenis van J., activiste bij RWLP.
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OVERPRODUCTIE IN DE LANDBOUW
BEHEREN, OF HOE WE RESTJES
EN OVERSCHOTTEN AAN
DE ARMEN GEVEN.
Deze getuigenis werd enkele maanden geleden verzameld, ruim voor
de COVID-19-crisis. Schokkende zinnen om een schokkende realiteit te
vertalen. De crisis heeft de bestaande ongelijkheden blootgelegd voor
het grote publiek. Wat onzichtbaar
was, werd zichtbaar, veel efficiënter
en sneller dan wat elke vereniging
of ngo al jarenlang probeert te doen.
Deze crisis en deze ongelijkheden
hebben nog iets anders veroorzaakt:
een explosie van aanvragen voor
voedselpakketten, die de institutiona
lisering van de voedselhulp in België
zeker verder zal versterken.
Natuurlijk moesten we reageren op
de sociale noodsituatie. We moesten
mensen in moeilijkheden te hulp
komen. Maar wanneer de urgentie
ervoor zorgt dat een antwoord dat
slechts tijdelijk hoort te zijn steeds
meer een structurele oplossing
wordt, moeten we ons vragen stellen. Deze vragen bestonden al, en de
crisis heeft ze verder aangescherpt.
De “pasklare” oplossing die - onder
voorwaarden! – wordt voorgesteld
aan mensen in moeilijkheden, be
staat eruit om hen te voeden met de
overschot en de overproductie van de
mondiale levensmiddelenindustrie.
Dit moet ons de vraag doen stellen:
waar is het recht op gezond en onafhankelijk voedsel?

Enkele jaren geleden vond een nieuwe verschuiving plaats: onder het
mom van het tegengaan van voedselverspilling kunnen verenigingen
nu onverkochte producten op het
randje van de vervaldatum ophalen
in supermarkten, waardoor de verantwoordelijkheid voor het beheer
van de grootschalige distributie van
deze onverkochte items wordt doorgeschoven. Vaak zijn het vrijwilligers
die dit werk doen. Dit is daarom de
jackpot voor de distributiesector, die
gierig met salarissen omspringt.
VOEDSEL, DE VARIABELE DIE MOET
INBINDEN BIJ EEN KRAP BUDGET
Als we ons in een situatie van armoede bevinden, beginnen we te
bezuinigen op het voedselbudget. Te
vaak worden mensen gedwongen om
goedkoop eten te kopen... en daarom
dus niet altijd kwaliteitsvolle of diverse voeding. En toch, net als iedereen weten mensen die in armoede
leven heel goed het verschil! Eten volgens onze eigen keuzes geeft vrijheid,
laat je ademen. Het komt ook voort uit
een zekere intimiteit. A., een andere
activiste bij RWLP, vertelde me hoe
belangrijk het voor haar is om elke
week een beetje te genieten, ook al is
het moeilijk en betekent het dat er op
iets anders moet worden bezuinigd.
Die week was haar plezier een belegd
broodje.
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Een anonieme getuigenis van een
persoon met inkomensverlies, verzameld door de RWLP tijdens de
Covid-19-crisis, geeft dit weer: “We
hebben op duizend manieren pasta
klaargemaakt om onszelf te kunnen
voeden. Ik kon met de winkel naast
mijn huis afspreken om het brood en
de licht beschadigde groenten aan het
eind van de dag voor me te bewaren.
De verkoper verkoopt ze aan mij voor
de helft van de prijs, soms geeft hij mij
zelfs het brood. […] Ook al houden we
van pasta, het was een beetje moeilijk
om niet te kunnen genieten van kleine
pleziertjes. Het is frustrerend”. Als je
je keuzes moet beperken tot goedkope, consistente en weinig diverse
voeding, dan heeft dat een impact
op de moraal. Vooral omdat de vele
voorschriften, die zeker zinvol zijn,
zoals evenwichtige voeding of het eten
van 5 groente en fruit per dag, nog
wat meer druk en stress veroorzaken.
Enkel pasta met een bouillonblokje
kunnen aanbieden aan je kinderen, en
ze nooit een doos met hun favoriete
ontbijtgranen kunnen geven omdat
het te snel op raakt in vergelijking met
de prijs die het kost, ... dat helpt niet
om je goed te voelen bij wat door de
samenleving als “goed” wordt gezien,
noch om je goed te voelen over jezelf
en je leven. Als je weer gedwongen
wordt om voedselpakketten te gaan
vragen, zal het je gevoel van eigenwaarde waarschijnlijk geen goed
doen. De getuigenis van J. illustreert
dit goed: “... deze mensen, ze doen al
de moeite om te komen, om vroeg op te
staan om in de rij te staan, ze werden

gedwongen om langs het OCMW te
passeren, om hun leven bloot te geven,
verantwoording af te leggen, … Al deze
stappen zijn al vernederend. Daarnaast
worden ze soms beoordeeld en krijgen
ze opmerkingen te horen van het type
“Ze moeten gewoon”.
EN HET RECHT OP GEZONDE
VOEDING IN DIT ALLES?
Steeds vaker is er een educatieve afwijking die tot doel heeft mensen in
moeilijkheden te leren hoe ze moeten
consumeren. Vaak voelt dit publiek
zich aangesproken of gedwongen om
deze cursussen te volgen. Soms nemen ze er aan deel uit loyaliteit aan
hun maatschappelijk werker. We leren hen hoe je restjes klaarmaakt,
hoe je divers kan koken met twee
keer niets… Zelfs grote retailers doen
het door goedkope recepten aan te
bieden. We zeggen ook dat het beter
is om zelf een hele reeks dingen te
bereiden. Dit klopt ongetwijfeld: je
weet wat je in je bereidingen ge
bruikt als je ze zelf maakt. Maar dit
zou vragen moeten oproepen over
een mogelijke terugkeer van vrouwen
naar de keuken, omdat het bereiden
van voedsel een mentale belasting is
die vaak op vrouwen rust. De onge
lijkheden tussen mannen en vrouwen
gelinkt aan voedsel en het huishouden
runnen, zijn belangrijk en zijn soms
prominenter aanwezig naargelang de
sociale klasse.

Het bevorderen en waarborgen van
het recht op gezond en kwalitatief
hoogstaand voedsel voor iedereen,
in volledige autonomie, is de ver
antwoordelijkheid van staten en
regeringen. Het is een kwestie van
fysieke, fysiologische en mentale gezondheid. Het is preventie, het is de
sociale zekerheid die de overheid zou
moeten uitkeren, en waar soms min
der vraag naar is dan er zou moeten
zijn vanwege het werk van voedselhulpverenigingen. De urgentie vereist
dat we vasthouden aan de curatieve
oplossing in de vorm van voedsel
pakketten door kleine verbeteringen
aan te brengen op vlak van toegang
en inhoud. Het is echter essentieel
om deze aanpak in een tijdelijke logica te plaatsen en te houden. Terwijl er
ondertussen maatregelen genomen
worden die mensen in staat stellen
hun autonomie te herwinnen. Tege
lijkertijd is het van essentieel belang
dat de overheid de nodige middelen
voorziet en werkt aan een beleid rond
toegang tot gezond en duurzaam
voedsel als onderdeel van een sociaal
rechtvaardige transitie, ten gunste
van mensen, het klimaat, de biodiversiteit, boer·inn·en, lokale banen, enz.
HOE DOE JE DAT?
Het is absoluut noodzakelijk om het
recht op gezond en kwaliteitsvol
voedsel voor iedereen te zien als deel
van het tegengaan van ongelijkheid.
Het verhogen van het inkomen van
de zwakste bevolkingsgroepen zal
natuurlijk een directe impact hebben

29

op hun algemeen welzijn. Het is een
essentiële hefboom, maar er zijn er
nog meer.
Een idee zou kunnen zijn om gratis maaltijden te ontwikkelen in gemeenschappen en vooral op scholen.
Waarom scholen? Omdat het ook de
eerste plek in het leven is waar een
kind met deze ongelijkheden te ma
ken krijgt, en ziet ten opzichte van een
ander wat het wel of niet heeft. Het
maakt het ook mogelijk om verschillende sociale en milieudoelstellingen
te halen als onderdeel van de transitie
die nodig is om klimaatverandering te
beperken. Als elk kind een gezonde
maaltijd krijgt, beantwoordt dit aan
een
volksgezondheidsdoelstelling:
gezond eten kan worden geleerd, het
liefst zo vroeg mogelijk, zodat er een
gewoonte ontstaat, en het is meer
motiverend als iedereen in hetzelfde
schuitje zit. Deze maaltijden moeten
worden bereid met voedsel van lokale voedselsystemen, van kwaliteit, geproduceerd door lokale producenten,
door mensen die lokaal tewerkgesteld
zijn. Het is natuurlijk noodzakelijk om
publieke middelen aan te wenden
om deze dynamiek te ondersteunen
en ervoor te zorgen dat iedereen die
aan het werk is, inclusief boer·inn·en,
een inkomen kan krijgen waardoor
ze een waardig leven kunnen leiden,
dat werkgelegenheid kwalitatief is en
dat producenten eerlijk worden verloond.

Door in deze logica van korte ketens
te werken is het ook mogelijk om de
ecologische voetafdruk te verkleinen
door de impact van transport te minimaliseren. Het leidt tot de creatie van
lokale zinvolle werkgelegenheid, die
voldoening geeft.
Het ontvangen van gratis maaltijden
kan ook een groot verschil maken
in het budget van gezinnen met een
laag inkomen. Het stelt iedereen in
staat om tijd te vinden om zich aan
iets anders te wijden dan het ma
ken van maaltijden op doordeweekse
avonden: minder stress, minder
angst, minder druk om alles gedaan
te krijgen en meer tijd om te besteden
aan elkaar, om voor elkaar te zorgen.

Resto du Coeur de Gembloux
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5. Slechte voeding en obesitas in België:
hoe kunnen we de situatie verbeteren?
Door Jonathan Peuch,
onderzoeker aan de UCL en lid van de raad van bestuur van FIAN

De voedingssituatie in België, ge
kenmerkt door een toename van
overgewicht en obesitas, is zeer
zorgwekkend. Om hieraan het
hoofd te bieden en de noodzakelijke
beleidswijzigingen te identificeren
is het nuttig om de determinanten
van voedselkeuzes op verschillende niveaus te analyseren: op indi
vidueel niveau, op het niveau van de
voedselomgeving en op het niveau
van het voedselsysteem in zijn geheel. Alleen door het onderwerp op
een transversale manier te bena
deren kunnen we hopen om doel
treffend te handelen1.
Het recht op voedsel kan niet worden
teruggebracht tot een recht om niet
te verhongeren, of tot een recht op
het verkrijgen van de nodige calorieën om te overleven. Toegang tot
“voedzaam” en geschikt voedsel
moet worden begrepen als het recht
op voedsel dat alle voedingsstoffen
bevat die nodig zijn voor een gezond
en actief leven.
1 Dit artikel is met name gebaseerd op het
volgende rapport : In kaart brengen van maat
regelen ter bestrijding van zwaarlijvigheid in
het Waalse Gewest , Jonathan Peuch & Olivier
De Schutter, 2019, Eindrapport van het Food4Gut-project, T5.

IN BELGIË ETEN MENSEN
NAUWELIJKS GOED
In Europa, en in het bijzonder in België, is de voedingssituatie verre van
schitterend en is het voedselvraagstuk nog lang niet opgelost. Dit
lijkt misschien verrassend als je kijkt
naar de enorme keuze in supermark
t
en of het weelderige koopwaar in
buurtwinkels. Dit is de paradox van
voeding: terwijl de keuze in voedings
producten nog nooit zo groot is geweest, neemt een groot deel van de
bevolking potentieel ernstige risico’s
tijdens het eten.
Meerdere indicatoren geven duide
lijke signalen. Vooral de percentages
zwaarlijvigheid en overgewicht zijn
zorgwekkend. De helft van de bevol
king (49,3 %) heeft overgewicht, oftewel obesitas2. En naar schatting
had minstens 15,9 % van de Belgische
bevolking in 2019 een Body Mass Index (BMI) gelijk aan of groter dan 30,
wat overeenkomt met een morfologische toestand die een risicofactor is
voor verschillende gevaarlijke chronische ziekten. De cijfers stijgen li
neair sinds 1997. Chronische ziekten
2 Voedingstoestand. Gezondheidsenquête.
Sabine Drieskens , SCIENSANO- rapport, 2019.
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zijn de belangrijkste doodsoorzaak
in België, Europa en de wereld. 30%
van de sterfgevallen in 2004 hield
verband met een voedingsrisico, en
de situatie is sindsdien alleen maar
verslechterd.3 Merk wel, obesitas
hebben betekent niet dat men ziek
is: het is een risicofactor. Bovendien
zijn chronisch zieke mensen kwetsbaarder voor andere ziekten, zoals
COVID-19 heeft aangetoond.
Een andere indicator is de opvallende kloof tussen eetpatronen en de
aanbevelingen rond voeding. Zo eet
slechts 14% van de bevolking de aanbevolen hoeveelheid van minstens
400 gram fruit en groenten per dag.

3 Hypertensie, koolhydraatwaarden,
cholesterolwaarden, overgewicht en obesitas
en een lage consumptie van fruit en groenten
combineren en veroorzaken mogelijk beroerte,
diabetes, kanker, maar ook depressie of vormen
van handicaps.

Grafiek 1 : Percentage van de bevolking boven of onder de nationale en internationale
voedingsaanbevelingen, per voedingsgroep en per jaar, België 2004-20141

1 Voedselconsumptiepeiling (FCS) 2014 , Sciensano , https://fcs.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx.

Bovendien verergeren andere factoren deze situatie nog. Opleidings
niveau en inkomen zijn cruciaal: voor
mensen met de laagste inkomens is
het risico op zwaarlijvigheid drie keer
zo hoog als voor de mensen met de
hoogste inkomens (ongeveer 25 %
tegenover 8 %). Geslacht lijkt niet erg
relevant te zijn op dit gebied, maar
leeftijd is dat wel: zwaarlijvigheids
cijfers zijn hoger onder senioren dan
onder jongeren, zelfs nu obesitas bij
kinderen toeneemt. Ten slotte moet
worden benadrukt dat obesitas niet
alleen een meetbare morfologische
toestand is. Sociaal wordt obesitas

beschouwd als een vorm van abnormaliteit en worden personen met
obesitas vaak gediscrimineerd (ook
wel “vetfobie” genoemd), zodanig
dat zware mensen dit als beschamend ervaren en hun gevoel van eigenwaarde aangetast wordt, wat de
vicieuze cirkel van armoede kan versterken.
HANDELEN OP DRIE NIVEAUS:
INDIVIDU, VOEDSELOMGEVING,
VOEDSELSYSTEEM
Ook al is de situatie buitengewoon
problematisch, we moeten eerst de
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oorzaken van deze situatie begrijpen
voordat we eventuele wijzigingen
overwegen die moeten worden doorgevoerd in het kader van het recht op
voedzaam voedsel. De meest omvattende manier om deze vraag te benaderen zou zijn om de determinanten
van voedselkeuzes in drie niveaus te
verdelen: het individu in het centrum,
de voedselomgeving eromheen en
uiteindelijk de macrofactoren.

1. Op individueel niveau, en in een
vrije markt systeem - zoals de interne markt georganiseerd door
de Europese Unie en de gerelateerde verdragen - is de uitdaging
om de consument te informeren
zodat die vrije en geïnformeerde
keuzes kan maken. Het is ook
noodzakelijk dat men weet welke
producten te kiezen en samen te
stellen om op lange termijn een
evenwichtig voedingspatroon op
te bouwen. Het Europese consumentenrecht zegt dat een
consument moet worden geïnformeerd omtrent alle essentiële kenmerken van het product
zodat deze een bewuste keuze
kan maken en zonder te worden
misleid. Verscheidene elementen moeten duidelijk, zichtbaar
en ondubbelzinnig aan consumenten worden gepresenteerd:
het type en de aard van de producten, de prijs, de betalings- of
leveringsvoorwaarden en andere specifieke informatie, zoals
onder meer de oorsprong van
vlees en groenten en het alcoholpercentage per liter. De voe
dingswaarde-informatie
moet
worden weergegeven, al is het
duidelijk dat ze niet opvalt, enkel
informatie bevat over bepaalde
voedingsstoffen en de consumenten geen duidelijk idee geeft
van de voedingsinname van een
product. Vandaar het belang van
maatregelen ten gunste van een
duidelijke en begrijpelijke nutritionele weergave in één oog

opslag, zoals de nutri-score.
Een eerste mogelijke maatregel.
Toch zal het niet voldoende zijn
om consumenten op de hoogte te
brengen over de voedingswaarde
van producten als deze de hele
dag lang commerciële fabeltjes
horen, hetzij in de straat, aan de
kant van de weg, op het internet,
via de telefoon, in de krant, via
de post of in de mailbox. Advertentie-informatie is bedoeld om
de voordelen van een product te
benadrukken, de belofte die het
wil waarmaken. Voedingswaren
worden geruststellend, gezond,
lekker, snel, praktisch, luxueus,
goedkoop, technologisch, artisanaal of lokaal, en ze zorgen voor
een authentiek, gelukkig, sociaal
rijk of gezond leven. Slogans en
foto’s nemen de bovenhand in
de geest van de consumenten.
We moeten hierbij wijzen op de
kracht van de roofzuchtige relatie
die bedrijven met hun klanten onderhouden. Een tweede mogelijke
maatregel is daarom het regu
leren van reclame voor voedings
middelen die te vet, te zout of te
zoet zijn, geïnspireerd door de regelgeving rond tabak of alcohol.

hele sociologie van voedsel. De
individualisering van het eten en
de presentatie ervan als een persoonlijke keuze brengt vrijheid en
flexibiliteit voor de consumenten,
maar gaat tegelijkertijd gepaard
met verschillende vormen van
angst als gevolg van die verantwoordelijkheid. Sterker nog, de
individualisering van de keuze is
in tegenstrijd met de culturele
en traditionele normen die lokale en evenwichtige voedings
patronen promoten, maar ook
met een vorm van interactie
met de ander gestructureerd
rond de maaltijd. Het moderne
individu kan zich nauwelijks te
rugvinden in dit arsenaal aan
aan
bevelingen, stijlen, tegen
strijdige adviezen en onvolledige
en verspreide informatie, die
dagelijks op hen afkomt. “Goed
eten” kan problematisch worden,
zelfs obsessief in het geval van
orthorexia. Met andere woorden,
we zijn wat we eten: voedsel is
een fundament van onze identiteit,
een manier om zichzelf en anderen te ontwikkelen. Nutritio
neel is het niet anders, en goede
wil is misschien niet genoeg om
een gezond dieet op te bouwen.

2. Op het niveau van de voed
selomgeving kunnen we de
ruimte-tijddimensies en de sociale dimensies onderscheiden.
Sociaal gezien wordt de indivi
dualisering van voedselkeuzes
en -praktijken opgemerkt in de

De ruimte-tijd dimensies ver
–
s
chijnen wanneer het individu
zich in de praktijk naar een winkel begeeft om boodschappen
te doen of naar een snackbar of
restaurant om een hapje te eten, of
dat hij online een maaltijd bestelt.
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Ten eerste moeten de meest praktische winkels vers voedsel aanbieden, wat niet altijd het geval
is: we spreken van “voedselwoes
tijnen” als er geen winkels binnen
een redelijke afstand bereikbaar
zijn, of “voedselmoerassen” als
de enige winkels die beschikbaar zijn alleen ultra-verwerkte
voedingsmiddelen aanbieden, of
onvoldoende voedzame bereide
maaltijden. Vervolgens, eens in de
winkel, zijn de ingezette marke
tingtechnieken om de consument
te overtuigen een bepaald pro
duct te kopen beangstigend: het
parcours doorheen de winkels is
gepland, promoties en producten
komen in een precieze volgorde,
de producten zijn zo gerangschikt
dat sommige beter zichtbaar zijn
dan andere, de prijsspelletjes
versterken of devalueren be
paalde producten, de wacht
tijden voor de schappen worden
berekend, de zintuigen worden
gemobiliseerd door de geuren,
de muziek, beelden, voorwerpen
om aan te raken, etc. In de “grote”
ketens zijn gedragingen gemillimeterd, zijn sociale regels streng
en is iedereen bezorgd om het
optimaliseren van zijn tijd. Men
dringt aan op impulsaankopen en
legt ons gewoonten en normen
op. Al deze beïnvloedingstechnieken zijn natuurlijk niet gericht
op het behoud van de gezondheid
van de klant, maar op de winstgevendheid per vierkante meter
van de winkel.

3. Het macroniveau, ten slotte,
is vooral dat van het voedselsysteem in brede zin. Ook hier
zijn de uitdagingen op vlak van
voeding groot. De principes
van de vrije markt worden nu
wereldwijd toegepast: territoriale specialisatie in grondstoffen,
veelvoorkomende en verwerkte producten of kwaliteitsproducten; de wereldhandel in landbouwproducten die moeite heeft
om verse producten te integreren die kwetsbaar zijn en dure
logistieke voorzorgsmaatregelen vereisen; industrialisatie van
productie, verwerking, logistiek
en distributie. Monocultuurproducten, die in grote hoeveelheden op afgebakende plaatsen
worden geteeld, zijn het meest
bevorderlijk voor schaalvoordelen (rijst, tarwe, maïs, sojabonen, aard
appelen, plantaardige
oliën van zonnebloem, raapzaad,
palm, rundvlees, kippen, varkens,
suikerriet of suikerbiet). De meest
praktische producten die op industrieel niveau te produceren
zijn, zijn echter niet noodzakelijk
de meest voedzame, integen
deel. Het bepalende criterium is
ook hier de winstgevendheid. De
globalisering van het voedselsysteem leidt ruwweg tot de homogenisering van onze voedingspatronen. In deze context, kan de
herlokalisering van de productie
van groenten en fruit, zoals gepromoot door de lokale voedsel
strategieën die overal opduik-
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en, een doeltreffende oplossing
zijn om groenten te promoten bij
stedelingen, op voorwaarde van
een gediversifieerde productie.
Radicaler als oplossing is productregulering om de agro-industrie ertoe aan te zetten het
suiker-, zout- en vetgehalte in
de verkochte producten te verlagen. Regulering kan met betrekking tot productspecificaties,
inkomsten of prijzen via Pigouviaanse belastingen (die de
prijs verhogen van producten met
grote maatschappelijke schade).
EEN COMPLEET EN
SAMENHANGEND POLITIEK PLAN
Het rapport waarop dit artikel is ge
baseerd, belicht verschillende kern
boodschappen. Ten eerste hebben
we een overheidsbeleid nodig: je kunt
niet alleen de consument de verantwoordelijkheid geven om evenwichtige voedingspatronen op te bouwen
in een vrije markt. Sterker nog, als de
mensen die de hoogste inkomens ontvangen en het meeste opleiding genoten erin slagen om hun weg te vinden in het kluwen, lukt dit zeker niet
voor iedereen. Bovendien versterkt
slechte voeding gezondheids- en sociale problemen, waarbij men in een
vicieuze cirkel terecht komt die onmogelijk te doorbreken is. Er is nood
aan een structureel beleid waar
bij
een samenhangend plan wordt uitgewerkt dat een invloed heeft op de
beschikbare producten en bijgevolg
hun productiewijze, op de informatie

die beschikbaar wordt gesteld aan
de consumenten (reclame regule
ren, aanbevelingen versterken) en op
de manier waarop prijzen tot stand
komen (door promoties te reguleren
of in te spelen op belastingen en btwtarieven). Een transversale opvolging
door alle betrokken actoren moet
worden verzekerd met behulp van
geschikte
bestuursinstrumenten.
Het rapport onderzoekt 68 moge
lijke maatregelen en benadrukt hun
sterke en zwakke punten. Ze moeten
coherent zijn en min of meer gelijktijdig worden uitgevoerd, maar ook
geleidelijk aan, zodat consumenten
en economische actoren zich kunnen
aanpassen aan deze veranderingen.
Ondanks het feit dat private actoren
zelf, op basis van hun maatschappe

lijke verantwoordelijkheid, beslissin
gen kunnen nemen ten gunste van
betere voeding, was dit tot nu toe
onvoldoende om systeemverandering teweeg te brengen. Er moet
met andere woorden geen voorkeur
gegeven worden aan vrijwillige initiatieven, want die volstaan niet.
Om ervoor te zorgen dat de Belgen
in waardigheid kunnen eten, in overeenstemming met het recht op voed
sel, moeten zij beter geïnformeerd
worden, aangemoedigd worden bewustere keuzes te maken, maar moe
ten ze ook beter beschermd worden.
De huidige capaciteiten om burgers
te respecteren, hen te beschermen
tegen technieken die voedingsproducten promoten die ontoereikend
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zijn voor een gezond leven; privé-,
burger- en publieke initiatieven aanmoedigen die ieders voedingspatroon
verbeteren: dit zijn enkele van de vele
verplichtingen die serieuze aandacht
verdienen omdat ze een antwoord
bieden op een ernstig en onderschat
probleem. Een probleem dat maar al
te vaak gezien wordt als een jammere
maar onvermijdelijke bijwerking van
onze maatschappelijke overvloed. In
een wereld waar chronische ziektes
de belangrijkste doodsoorzaak zijn,
moeten we dit beeld dringend herzien.

DEEL 3: INTERNATIONALE PERSPECTIEVEN

6. Medicalisering van de honger: UNICEF,
Plumpy’nut en de markt voor voedingssupplementen
Door Jasper Thys,
beleidsmedewerker bij Viva Salud

Terwijl de honger in de wereld hand
over hand toeneemt, presenteren
UNICEF en de voedingsindustrie
Ready to Use Therapeutic Foods als
wondermiddel voor het probleem.
Structureel veranderen die echter
bedroevend weinig.
TOENEMENDE HONGER
Wereldwijd neemt de honger toe. Dat
stelt een rapport van de Voedsel- en
Landbouworganisatie van de Vere
nigde Naties. In 2019 steeg het aantal ondervoede mensen in de wereld
naar schatting tot 690 miljoen1. Dat
wil zeggen dat 8,9 procent van de
wereldbevolking chronische honger
lijdt. De COVID-19-crisis zal die trend
met grote waarschijnlijkheid nog versterken. Niet alleen voor chronische
honger, maar ook voor ernstige en
acute gevallen van ondervoeding. Volgens sommigen zou het aantal acuut
ondervoede personen tegen het einde
1 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2020.
Résumé de L’État de la sécurité alimentaire et
de la nutrition dans lemonde 2020. Transformer
les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable. Rome, FAO.
https://doi.org/10.4060/ca9699fr

van 2020 kunnen verdubbelen tot 265
miljoen2.
De meest kwetsbare groepen, en
kinderen in het bijzonder, dreigen de
grootste slachtoffers te worden. Al
voor het begin van de crisis bedroeg
het aantal ondervoede kinderen, zo
wel door stunting (groeiachterstand)
als door wasting (laag gewicht voor
de leeftijd), bijna 200 miljoen. Dat
is meer dan één op vijf. Het cijfer is
een verbetering ten opzichte van het
recente verleden, maar de kans is
groot dat die vooruitgang door de impact van de pandemie ongedaan zal
worden gemaakt.
RUTF, EEN WONDERMIDDEL …
Om deze onrustwekkende trend af
te remmen, lanceerden UNICEF en
het Wereldvoedselprogramma begin
april een plan om de inspanningen
tegen de ondervoeding van kinderen
op te drijven3. Een belangrijk element
in het plan is het gebruik van therapeutische melk, micronutriënten en
2 https://www.visualcapitalist.com/
covid-19-global-food-insecurity/
3 https://www.unicef.org/media/68521/
file/Supporting-children%E2%80%99s-nutrition-during-COVID-19-2020.pdf
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kant-en-klare therapeutische voeding (Ready to Use Therapeutic Food,
RUTF). RUTF zijn energierijke voe
dingssupplementen met toegevoegde
mineralen en vitaminen die worden
aanbevolen bij ernstige en acute vormen van honger. Ze worden meestal
aangewend voor een periode van 6
tot 8 weken en zijn erg nuttig om in
een humanitaire noodsituatie, zoals
bij een conflict of langdurige droogte,
de acute fase van ondervoeding door
te komen.
RUTF worden al enkele jaren ijverig
verdeeld door UNICEF, het Wereldvoedselprogramma en andere internationale ngo’s, zoals Artsen Zonder
Grenzen (AZG). Vooral het gepatenteerde Plumpy’nut is erg populair.
Plumpy’nut werd in de jaren 1990
ontwikkeld door de Franse kinderarts
André Briend, die er in gesprekken
naar verwees als het ‘Nutella voor de
armen’. Niet veel later verkocht hij de
know-how aan het Franse bedrijf Nutriset, dat tot vandaag over de intellectuele eigendomsrechten beschikt.
Toen na de hongersnood in Niger
van 2005 bleek dat 90% van de kin-

UNICEF - Ethiopië

deren volledig herstelde na het ge
bruik van Plumpy’nut, noemden de
Wereldgezondheidsorganisatie
en
UNICEF dit de beste behandeling tegen acute ondervoeding bij kinderen
tussen de 6 maanden en 2 jaar. In de
New York Times verscheen een artikel met de kop ‘Could A Peanut Paste
Called Plumpy’nut End Malnutrition?’4.
De winsten van Nutriset schoten de
hoogte in – het bedrijf haalde in 2017
een twaalfvoud van de omzet in 2005
– en UNICEF werd de grootste afnemer van het bedrijf.

4 https://www.nytimes.com/2010/09/05/magazine/05Plumpy-t.html

… OF CONTROVERSIEEL PRODUCT?
Met de populariteit nam ook de controverse rond Plumpy’nut toe. Zo belette
het patent van Nutriset bijvoorbeeld
gedurende lange tijd heel wat landen
om op basis van lokale ingrediënten
een eigen product te ontwikkelen. Het
patent was niet alleen van kracht voor
het specifieke product, maar ook voor
een hele reeks afgeleide bereidingen.
Iedereen die een gelijkaardig product
wilde maken, werd verplicht om hetzelfde recept te volgen. Ook als de
ingrediënten te duur en niet lokaal
be
schikbaar waren. Geconfronteerd
met dit ethisch dilemma breidde Nutriset de toegang tot het patent uit,
maar nog steeds alleen maar voor
bedrijven uit 26 lage- en middenin-
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komenslanden5. Meer dan de helft
van de landen op het Afrikaanse continent mag door het patent nog geen
eigen type van het product ontwikke
len6.
De omzet van Nutriset is bovendien
niet gedaald sinds de uitbreiding van
het patent. Hoewel er ondertussen
andere leveranciers van RUTF zijn,
blijft de verkoop van Nutriset aan
UNICEF toenemen. Tot 2007 was Nutriset de enige leverancier van RUTF
bij UNICEF. Een levensbelangrijk contract voor het bedrijf als je weet dat
5 https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/Nutrition-Products-Briefing-and-Position-Paper-FINAL.pdf
6 https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2015/06/defis_sud_malnutrition_manuel_eggen.pdf

UNICEF voor 80% van de wereldwijde
vraag naar RUTF verantwoordelijk is.
Sinds de uitbreiding van het patent
en door een toename van het aantal
acute gevallen van honger is UNICEF
op zoek gegaan naar alternatieve
producenten. Ondertussen neemt
UNICEF RUTF af bij 21 verschillende
leveranciers, waarvan er 17 gevestigd zijn in landen met een hoge mate
van ondervoeding. Dat heeft echter
geen impact gehad op de verkoop van
Nutriset.
Het totale volume RUTF dat UNICEF
sinds 2007 jaarlijks wereldwijd afneemt is namelijk explosief gestegen.
En daardoor ook het aandeel dat uit
Europa van Nutriset komt. Tussen
2007 en 2018 verdriedubbelde de
verkoop van Nutriset aan UNICEF.7
In 2009 stuurde de Indiase regering
daarnaast nog een volledige vracht
Plumpy’nut terug die UNICEF zonder
medeweten van de bevoegde mini
steries in het land aan kinderen wilde
voeden. In een reactie aan een Indiase krant legde een ambtenaar van
het ministerie van Volksgezondheid
de vinger op de wonde. Hij stelde dat
‘RUTF wordt gebruikt in door oorlog
verscheurde landen in Afrika. Wij zijn
het niet eens met deze strategie, omdat er andere goedkope alternatieven
in het land zelf beschikbaar zijn.’8 Een
van de bezorgdheden die is ontstaan
rond de enthousiaste verdeling van
7 https://www.unicef.org/supply/sites/unicef.
org.supply/files/2019-06/RUTF-market-and-supply-update.pdf
8 http://archive.indianexpress.com/news/govtstops-unicef-from-giving-french-protein-paste-tochildren/496844/

Plumpy’nut is dus dat de gecentraliseerde productie en distributie van
RUTF een lokale aanpak dreigt te verstoren en op die manier een situatie
in de hand werkt die het zelf claimt te
bestrijden.
EEN GIGANTISCHE AFZETMARKT
Het Indiase voorbeeld is geen alleenstaand geval, maar een goede illustratie van de manier waarop zowel
grote internationale organisaties als
commerciële actoren naar honger
kijken. In plaats van ondervoeding te
zien als een gevolg van chronische
honger, herleiden ze het tot een tekort
aan vitaminen en mineralen, dat met
kleine hoeveelheden supplementaire
voedingsstoffen kan worden rechtgezet. De complexe socio-econo
mische en politieke wortels van
honger worden volledig genegeerd.
Door hun supplementaire voedings
stoffen voor te stellen als quick fix
voor ondervoeding in de wereld,
hopen bedrijven uit de voedings
industrie zich de gigantische afzetmarkt van de 821 miljoen personen
op de wereld die chronisch honger
lijden toe te eigenen. Hoewel RUTF
zoals Plumpy’nut uitsluitend dienen
om een acute fase van ondervoeding
te overbruggen, promoot de voedsel
industrie de producten al jaren als
wondermiddel tegen elke vorm van
honger, ook chronische. De Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN),
een alliantie met partners zoals Unilever en Danone, lobbyt bijvoorbeeld
actief bij overheden om het gebruik
van supplementaire voedingsstoffen
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te implementeren in nationaal voe
dingsbeleid. Ze vertroebelen doelbewust de verschillen tussen acute
en chronische vormen van honger
en maken er een medisch probleem
van dat met een aantal technische
ingrepen uit de wereld geholpen kan
worden9.
Zowel AZG als het Wereldvoedselprogramma maakten al gebruik
van Plumpy’nut om andere vormen dan acute honger te bestrijden.
UNICEF heeft GAIN bovendien een
belangrijke plaats gegeven in haar
besluitvormingsprocedures, ondanks
de zonneklare banden met de private
sector. UNICEF kondigde de lancering
van GAIN met veel trots aan op haar
website door te stellen dat de alliantie ‘zal werken aan kostenefficiënte
initiatieven voor het verrijken van
voedingsmiddelen die de gezondheid
en de productiviteit van de armste
landen beloven te verbeteren.10’
GEEN DUURZAME OPLOSSING
De neiging om honger te gaan medicaliseren en te focussen op kant-enklare recepten biedt absoluut geen
duurzame oplossing. Tussen 2001 en
2005 voerde UNICEF een programma uit om ondervoeding bij kinderen
in 11 West-Afrikaanse landen aan te
pakken. Toch kon de evaluatie geen
zichtbaar verschil aantonen tussen
de gebieden waar UNICEF actief was
9 Global Health Watch 3 (2011). UNICEF and
the ‘medicalisation’ of malnutrition in children.
London: Zed Books.
10 Global Health Watch 3 (2011). UNICEF and
the ‘medicalisation’ of malnutrition in children.
London: Zed Books.

geweest en daar waar de organisatie
geen activiteiten had ontplooid. In verschillende actiegebieden verslechterde de algemene socio-economische
toestand zelfs en nam de voedselonzekerheid nog toe. Het evalua
tierapport stelde zich vooral vragen
bij het bepalen van de prioriteiten in
het programma. Zo werd borstvoe
ding meer aangemoedigd in de gebieden waar UNICEF niet actief was dan
waar de organisatie wel aan het werk
was. En dat ondanks het overweldi–
gende wetenschappelijke bewijs voor
de voordelen van borstvoeding in de
eerste levensfase van kinderen. Het
evaluatierapport besloot met de aanbeveling om bij het opzetten van programma’s steeds al het beschikbare
bewijs over de oorzaken en factoren
van kindersterfte in acht te nemen11.

van 355 miljard euro, een absurd
hoog bedrag dat in schril contrast
staat met de inspanningen die nodig
zijn om de grondoorzaken van honger
in de wereld aan te pakken.

komen dat de structurele oorzaken
van ondervoeding aanpakt en dat sociale rechtvaardigheid en het recht op
voeding centraal plaatst.

In plaats daarvan moet de toegang
verzekerd worden tot reeds bestaande voedselvoorraden. Stijgende voedselprijzen moeten worden ingedamd,
handelen in voeding voor winst moet
worden tegengegaan, kleinschalige
boer·inn·en, die een groot deel van
de ondervoede bevolking uit
maken,
moeten worden ondersteund en
het telen van cash crops (commerciële gewassen die op grote schaal
gekweekt worden) moet verlaten
worden voor het telen van food crops.
Die kunnen families voldoende en de
noodzakelijke evenwichtige voeding
bieden. Kortom, er moet een beleid

Producten als Plumpy’nut zijn nuttig
in extreme noodsituaties, maar geen
wondermiddel om honger de wereld
uit te helpen. 37 euro per maand is
weinig om een kind van de dood te
redden, maar erg veel om miljoenen
mensen in een afhankelijkheidsrela
tie te duwen die structureel niets aan
de situatie verandert. Beeld je in dat
de meer dan 800 miljoen mensen die
chronisch honger lijden op een dieet
van Plumpy’nut worden gezet aan
een kost van 444 euro per jaar.12 Het
resultaat is een jaarlijkse kost
prijs
11 Bryce, J,. Gilroy, K., Jones, G., Hazel, E.
Black, RE. & Cesar, GV. (2010). The Accelerated
Child Survival and Development Programme in
West Africa: A Retrospective Evaluation.
The Lancet, 375(9714), pp.572-582.
12 https://www.unicef.be/nl/over-unicef/
onze-7-actiepunten/voeding/deze-pindakaas-heeft-de-wereld-veranderd/

UNICEF - Ethiopië

39

7. De Richtsnoeren over voedselsystemen en voeding van het
Comité voor Wereldvoedselzekerheid: inkijk in het ontwerpproces
Door Isa Álvarez Vispo,
netwerk URGENCI

Isa Alvarez Vispo is een activiste die
zich inzet voor rechtvaardige voed
selsystemen. In dit artikel geeft ze
een inkijk in het ontwerpproces
van de Vrijwillige richtsnoeren voor
voedselsystemen en voeding dat
momenteel loopt binnen het Comité
voor Wereldvoedselzekerheid (CFS)
van de FAO. Ze klaagt hierbij ook
de medicalisering van honger aan
en de pogingen tot “corporate capture”1 door de agro-industrie.
In 2014 was Rome de gaststad van de
Internationale conferentie over voeding (ICN2). Een van de resultaten was
de start van een proces van beleids
convergentie binnen het CFS door
het voedingsvraagstuk te behandelen
in de context van voedselzekerheid.
Omwille van haar inclusieve en convergente karakter werd het CFS gekozen als strategische plaats om dit
proces tot een goed einde te brengen.
Een proces binnen het CFS kan resulteren in twee soorten documenten:
1 Voor meer informatie over « corporate capture », zie Beet the System 2019 « Machtsgreep
door multinationals : hoe vrijwaren we democratische ruimtes van corporate capture ? »

advieskaders of richtsnoeren, waarbij
de laatstgenoemde een meer bindend
karakter hebben. Na 3 jaar zwoegen
werd in 2018 beslist dat dit proces
zou leiden tot richtsnoeren onder de
naam “Vrijwillige richtsnoeren voor
voedselsystemen en voeding”. Sinds
dien is en blijft dit proces veelbesproken, van de titel tot het proces zelf.
Hoewel het mandaat door de titel
duidelijk is, zijn er pogingen geweest
om de richtsnoeren te heroriënteren
op “voedselomgevingen”, waarbij de
aandacht wordt gericht op de laatste
schakel in de keten, namelijk de consument die koopt en beslist, terwijl
het onderdeel over productie geen
aandacht krijgt.
Het mechanisme van het maatschap
pelijk middenveld (CSM) heeft druk
gezet om te voorkomen dat de richt
snoeren zouden worden aangepast,
ten eerste omdat dit in strijd was met
het vooraf vastgestelde mandaat, en
ten tweede omdat de richts
noeren
hun alomvattend karakter zou
den verliezen, terwijl dit naar onze
mening essentieel is. De uitgeoefende
druk heeft zijn vruchten afgeworpen
en de titel van de richtsnoeren is
ongewijzigd gebleven, hoewel de pri-
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vate sector en sommige overheden
ook vandaag nog steeds proberen
enkele wijzigingen aan te brengen.
Het opstarten van een proces om de
richtsnoeren uit te werken is zeer belangrijk omdat het vereist dat de verschillende actoren betrokken worden.
Het voorziet in regionale en lokale
consultaties waarbij overheden, het
CSM en het mechanisme van de private sector (PSM) vanuit een lokale
realiteit kunnen bijdragen aan processen, die anders vaak zowel fysiek
als normatief ver van de gemeenschappen plaatsvinden. In dit geval
vonden de verschillende consultaties
plaats in 2019 in Panama City, Washington D.C., Boedapest, Addis Abeba,
Caïro en Bangkok.
Historisch gezien richtte het discours
over voeding zich steeds op voedings
patronen en kilocalorieën, met een
zeer “gemedicaliseerde” aanpak en
een mechanistische kijk op de rela
tie tussen lichaam en voedsel. Van
af de start van het proces was de
voornaamste uitdaging voor het CSM
om deze aanpak te verbreden en de
relatie tussen de voedingswaarde van
voedsel en de verschillende schakels
in de voedselketen zichtbaar te ma

ken door gebruik van het mensenrechtenkader. Om dit te bereiken,
moesten
meerdere
uitdagingen
worden aangepakt. De belangrijkste
uitdagingen lagen in de gefragmenteerde visie die de overheden hebben
op beleidsvormingsprocessen en de
vele belangen die gemoeid gaan met
voeding en de medicalisering ervan.
De medicalisering van voeding leidt
tot een reductionistische benade
ring die een agro-industrieel systeem
rechtvaardigt en tegelijkertijd valse
oplossingen produceert die uiterst
lucratief zijn voor enkele sectoren2.
Het CSM heeft vanaf het begin begrepen dat dit proces voedingspatronen
moet benaderen als een collectief
vraagstuk door de rol die de overheid
speelt in de voedingsgewoonten van
mensen zichtbaar te maken.
Om al deze redenen hebben de verschillende sectoren samen
gewerkt
om hun eigen visiedocument te
ontwikkelen, waarin een integrale en
holistische aanpak wordt voorgesteld
die rekening houdt met alle betrokken actoren. In dit document vertalen
we onze visie op hoe de richtlijnen er
moeten uitzien. Op die manier delen
we, vanaf de préambule, onze visie op
de elementen die deel uitmaken van
het voedselsysteem en de transformatie daarvan:

“Wij bekrachtigen dat voedsel de
uitdrukking van waarden, culturen, sociale relaties en de zelfbeschikking van volkeren vormt,
en dat onszelf en anderen voeden
een verwezenlijking van onze soe
vereiniteit en autonomie is. Wanneer we onszelf voeden en een
maaltijd delen met onze familie,
vrienden en gemeenschap, bevestigen we onze culturele identiteit,
onze onderlinge afhankelijkheid
van mens en natuur en de controle
die we hebben over onze toekomst
en onze menselijke waardigheid.
Voeding is essentieel voor onze
persoonlijke ontwikkeling en een
harmonieuze, gedeelde relatie met
de natuur. Deze benadering van
voeding creëert een plaats waarin
onze strijd voor voedselsoevereini
teit, gezondheid van de mens en
natuur en welzijn samenkomen.
Om het probleem van slechte
voedingspatronen in al haar vormen te begrijpen is daarom een
uitgebreide en multidisciplinaire
analyse nodig, waarbij politieke,
culturele en technische aspecten
aan bod komen. Dit vereist eerst
de erkenning van de nood aan
rechtvaardigheid, respect voor
diversiteit en waarden zoals
menselijke waardigheid, gelijkheid,
duurzaamheid en soevereiniteit. In
die zin kunnen we het probleem
van slechte voedingspatronen alleen oplossen als we in staat zijn
om onze gemeenschappen te mobiliseren en een grote beweging op
te zetten die de verschillende ruimtes en niveaus overstijgt.

2 Over de medicalisering van honger, zie
artikel n°6, door Jasper Thys.
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Wij zijn van mening dat het huidige
hegemoniale voedselsysteem en
agro-industriële productiemodel
er niet in geslaagd zijn om het
probleem van slechte voedingspatronen op te lossen, en daarenboven hebben bijgedragen aan het
ontstaan van verschillende vormen
van slechte voeding en de verslechtering van onze eetgewoon
ten - zowel op het vlak van variatie
en kwaliteit - als op vlak van aan de
milieuschade en de klimaatcrisis
waar we getuige van zijn. »3
Vanuit dit perspectief zijn wij van
mening dat de mens centraal dient te
staan
in
dit
proces.
Het
mensenrechten
kader lijkt ons dan
ook fundamenteel om het voedselsysteem en de problemen die ermee
gepaard gaan in al hun complexiteit
aan te pakken. Hierbij moeten de
mensenrechten, vertrekkende van de
ondeelbaarheid van deze rechten, de
voorrang krijgen op de verschillende
belangen die naast elkaar kunnen
bestaan.
Wij vinden het noodzakelijk dat cruciale aspecten als biodiversiteit,
de gezondheid van de planeet en
van de mens, de rechten van inheemse volker
en, vrouwenrechten,
het culturele aspect van voedsel en
agro-ecologie als veerkrachtiger
productiemodel in deze richtsnoeren
naar de voorgrond komen, en dat ze
3 Inleiding, Document de vision du MSC relatif
aux Directives du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition – Projet avancé, pg 1,
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CSM-vision-document-FS-N_draftJune-2019_FR.pdf
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niet zomaar voorgesteld worden als
een lijst van elementen, maar be
schouwd worden als onderling verbonden componenten van hetzelfde
systeem.
Deze visie staat in schril contrast
met de visies van de privésector en
tal van overheden. Ten eerste omdat
ze de wereldmarkt en commerciële
belangen boven de mensenrechten
blijven plaatsen, en ten tweede omdat
de zeer gefragmenteerde structuur
van institutionele ruimten het voor
hen moeilijk maakt om goed te be
grijpen wat we bedoelen als we het
over een holistische en geïntegreerde
visie hebben. In een tijd waarin de
bestaande ecologische, economische
en sociale crises groter zijn geworden door het coronavirus, is dit

holistische perspectief voor ons meer
dan ooit noodzakelijk.
De eigenlijke definitie van een gezond en duurzaam voedingspatroon
is in die zin een controversiële kwes
tie. We willen een definitie die deze
geïntegreerde visie op wat voedsel
voedzaam maakt omvat, terwijl andere stemmen proberen een meer
gemedicaliseerde kijk op voeding te
behouden om plaats te laten voor
voorstellen zoals voedselverrijking.
Bovendien wordt hier het woord
“duurzaam” zelf op een zeer dubbelzinnige manier gebruikt en staan
de pagina’s vol duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), waarbij duurzaamheid vaak als een vaag concept
wordt gebruikt om te voorkomen
dat er over mensenrechten wordt
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gepraat. “Duurzaam” koppelen aan
een concrete definitie wordt sterk afgewezen.
Een ander centraal element van dit
proces en van processen binnen het
Comité voor voedselzekerheid in het
algemeen is dat van het bestuur,
zowel tijdens het proces zelf als bij de
verwezenlijking van de richtsnoeren.
Het “multi-stakeholder” discours en
de tendens om “multi-stakeholder”
ruimtes en “publiek-private” samenwerking te promoten staan centraal in het debat, net als de daaruit
voortvloeiende belangenconflicten4.
Binnen dit proces worden de consu4 Voor meer informatie over de multistakeholderisme, zie artikel n°2 “Multistakeholderisme en Corporate capture” door Nora McKeon in
de Beet the System van 2019.

menten verantwoordelijk gehouden
voor hun voedselkeuzes, alsof ze niet
afhankelijk zouden zijn van het over
heidsbeleid en alsof de overheden
niet de verantwoordelijkheid hebben
om het recht op voedzame en ade
quate voeding te garanderen. Een
centraal onderdeel van ons discours
is dan ook het onderscheid tussen
belanghebbenden en rechthebben
den, evenals de verantwoordelijkheid
van verschillende actoren en de
noodzaak om binnen het kader van
de mensenrechten te werken.
Op het vlak van transparantie en inclusiviteit heeft COVID-19 een nega
tieve impact gehad. De COVID-pandemie heeft er namelijk toe geleid dat
er minder mogelijkheden bestaan
voor een face-to-face dialoog, waardoor zowel de agenda als gebruikte
methodes herdacht moesten worden.
Zo hebben verschillende landen, als
ook het secretariaat van de CFS zelf,
geprobeerd om het proces en de onderhandelingen te beperken tot virtuele ontmoetingen, zonder dat het
maatschappelijk middenveld op een
inclusieve manier zou kunnen deelnemen en met weinig mogelijkheden
om te reageren. Hoewel de pandemie
de tekortkomingen van een gegloba
liseerd voedselsysteem aan het licht
heeft gebracht en ons nog meer argumenten heeft aangereikt om onze
standpunten te verdedigen, stellen
we vast dat er minder ruimte is voor
dialoog en beperkte mogelijkheden
om deze elementen in het proces op
te nemen. We zijn rechtstreeks ge-

tuige van hoe het systeem reageert
wanneer het in vraag gesteld wordt,
en op dit moment kunnen we stellen dat het voor het maatschappelijk
middenveld zeer moeilijk is om tot
een bevredigend resultaat te komen.
Verder is het belangrijk erop te wijzen
dat er in het jaar 2021 een wereldtop over voedselsystemen gepland
staat die, voor zover we weten, wordt
georganiseerd door organisaties als
de Wereldbank, en waarbij de speciale gezant van de VN voor deze discussie de voorzitter van de Alliantie
voor een Groene Revolutie in Afrika
zal zijn. Dat geeft een goed beeld van
de prioriteiten van deze top. Boven
dien heeft deze top ook gevolgen voor
het opstellen van de richtsnoeren,
aangezien het de bedoeling is dat het
proces sneller verloopt zodat er een
resultaat geboekt wordt voordat de
top van start gaat – de urgentie geldt
dus als excuus voor alle voornoemde
onregelmatigheden.
Ondanks alle beschreven negatieve
aspecten en obstakels is het ook belangrijk om enkele positieve aspecten
te benadrukken. Ten eerste spreken
we vandaag, bij het opstellen van de
richtsnoeren over voeding, over productiemodellen, kleinschalige landbouw en zelfs agro-ecologie. Hoewel
niet alles verloopt zoals we zouden
willen, kunnen we wel stellen dat we
vandaag verder verwijderd zijn van
de benadering die enkel focust op
kilocalorieën. We zijn erin geslaagd
het actiegebied te verbreden en dat is
deels te danken aan de huidige om-
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standigheden.
Aan de andere kant hebben de consultatie van het maatschappelijk
middenveld en het opstellen van ons
eigen visiedocument een uitgebreid
proces mogelijk gemaakt waarbij alle
sectoren betrokken werden. Het leidde onder andere tot een eigen document dat we kunnen gebruiken, delen
en meenemen naar onze regio’s. We
zeggen altijd dat we het belangrijk
vinden om wat in Rome gebeurt te
koppelen aan wat er op lokaal niveau
plaatsvindt. In dit document hebben
we de realiteit uit onze regio’s gekoppeld aan wat in Rome gebeurt en
nu is het belangrijk dat we dit document, de vrucht van veel werk en tal
van bijdragen van al onze kameraden
en bondgenoten, delen. We moeten
blijven druk uitoefenen, werken en
opbouwen vanaf de basis, en tege
lijkertijd blijven proberen openingen
te creëren in het ontwerpproces van
de richtsnoeren. We zijn ons vandaag
meer dan ooit bewust van de machine
waar we tegen strijden. Nu de wereld
op zijn kop staat, we ons midden in
een pandemie bevinden en de klimaatproblemen en honger een falend
voedselsysteem blootleggen, is het
aan ons om te bouwen, druk te blijven
uitoefenen, samen te komen en ons
te verzetten, vertrekkend vanuit de
rechten van volkeren.

8. Blijf thuis, maar laat je horen: de COVID-19-pandemie
en de gevolgen ervan voor de landbouwsector in Europa
Door Ivan Mammana,
medewerker van de ECVC (European Coordination Via Campesina),
verantwoordelijk voor het thema grond.

In Europa heeft de Covid-19-crisis
de landbouwsector hard getroffen.
Boer·inn·en, die een leven in structurele crises gewoon zijn, slaagden
er echter in om tal van solidaire
initiatieven op te zetten om elkaar
te steunen en de samenleving te
blijven voorzien van kwaliteitsvoe
ding. Terwijl de Europese Unie
schippert tussen de hervorming
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het afsluiten van
vrijhandelsakkoorden, roepen de
boer·inn·en op om het voedsel- en
landbouwbeleid op lokaal, nationaal
en internationaal niveau te herzien
teneinde het principe van voedselsoevereiniteit erin te integreren.
De COVID-19-crisis had en heeft nog
steeds ernstige sociale, gezondheidsen economische gevolgen, met name
voor de meest kwetsbare mensen in
de samenleving. De crisis heeft ook
blootgelegd hoe kwetsbaar ons huidige gemondialiseerde economische
systeem is in bepaalde cruciale sectoren, zoals de gezondheidszorg.

In de maanden maart en april was
Europa, een van de rijkste delen
van de wereld, het centrum van de
pandemie en leed het aan een tekort aan medisch materiaal. Deze
tekorten hebben zich in de loop der
jaren opgebouwd als gevolg van een
grote afhankelijkheid van import, een
gebrek aan nationale voorraden en
over
heidsbesparingen. Het bekendste geval is wellicht dat van de mondmaskers en beademingstoestellen.
Tijdens de eerste maanden van de
pandemie was er in de Europese Unie
(EU) een duidelijk gebrek aan coördinatie en solidariteit tussen de lid
staten.
Voor sommigen zijn deze gebeur
tenissen een aanleiding om het gezondheidsbeleid te herdenken om
zo de interne opslag- en productiecapaciteit van strategische goederen
opnieuw op te schalen. Dit is na
tuurlijk alleen mogelijk indien be
leidsmakers de wet- en regelgeving
die de internationale handel regule
ren herschrijven en gezondheid hierin als een recht beschouwen, niet als
een handelswaar. De EU is zelf pas
heel laat in actie gekomen om de crisis aan te pakken.
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LANDBOUWSECTOR:
STRUCTURELE CRISES
EN SOLIDARITEIT
Maar de pandemie heeft ook de boer-inn·en en landarbeiders hard
getroffen. Hun situatie was voor de
pandemie al precair. In Europa heeft
het neoliberale handels- en landbouwbeleid van de afgelopen decennia grote gevolgen gehad voor
de landbouwsector. De gevolgen van
dit beleid zijn onder meer de grotere
prijsschommelingen, waardoor de
landbouwers niet in staat zijn een
waardig bestaan te leiden, een extreme terugval van het aantal landbouwers, de concentratie van grond
in de handen van enkele grondbezitters, de vergrijzing van de landbouw
bevolking, het verlies van landbouwgrond, de snelle bodemdegradatie en
aantasting van de ecosystemen en
de systematische schending van de
rechten van landarbeiders.
Door de COVID-19-crisis hebben de
eerdere kwetsbare punten van het
voedselsysteem een nieuwe en ver
ontrustende dimensie gekregen:
de sluiting van veel boerenmarkten
voor rechtstreekse verkoop; werkne-

La Via Campesina

mers in de landbouw die gedwongen
worden weer aan het werk te gaan
zonder dat veiligheidsmaatregelen
in acht worden genomen; het ver
dwijnen van verkoopkanalen zoals
restaurants, scholen en kantines die
van de ene op de andere dag moesten
sluiten.
De Europese boer·inn·en zijn echter
gewend om in structurele crises te
leven, en als er één ding is waar ze in
uitblinken, dan is het wel solidariteit
en organisatie onder elkaar en met
andere groepen in de samenleving.
De Europese leden van La Via Cam
pesina hebben, vaak in samenwerking
met burgergroeperingen, tal van initiatieven ontwikkeld om boer·inn·en te
ondersteunen en de samenleving te
voorzien van kwaliteitsvoeding.

Deze initiatieven omvatten bijvoorbeeld landbouwers die uit solidariteit
rechtstreeks in ziekenhuizen voedsel
leveren aan gezondheidswerkers,
aan andere essentiële werknemers
of aan gemarginaliseerde groepen
die sterk door de crisis getroffen zijn,
zoals mensen zonder papieren, ge
zinnen in armoede en daklozen. Een
ander voorbeeld is de ontwikkeling
van modellen voor een solidaire voedselketen die toelaten om landbouwproducten te verkopen langs verschillende wegen, zoals onlineplatforms,
CSA’s (Community Supported Agriculture - Voedselteams - GASAP1),
mobiele kruideniers, levering aan
huis en verkoop vanop de boerderij.

1

Inkoopgroep voor solidaire landbouw
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Er werd ook gemobiliseerd om de
boerenmarkten te heropenen alsook
om overheden en de privésector op
te roepen om te zorgen voor beschermingsmateriaal voor arbeiders actief in de landbouw en voedingssector, financiering van huisvesting en
re
gularisatie van mensen zonder
papier
en. Tegelijkertijd werden er
solidaire leveringen van voedsel
en beschermingsmateriaal georganiseerd voor werknemers in de
landbouw, en werden er financiële
steunmechanismen tussen groepen
landbouwers in het leven geroepen.
Al deze ervaringen zijn echter niet
meer dan een afspiegeling van de
dagelijkse realiteit van de boer·in·enbewegingen in hun verzet tegen de
industrialisering van de landbouw

en tegen het landbouwbeleid, die van
de boer·inn·en slechts een onderbe
taalde schakel in het voedselsysteem hebben gemaakt. Gezondheids
werkers ondergaan nu hetzelfde lot.
Daarom is het belangrijk dat overheden en Europese instellingen optreden om de structurele tekortkomin–
gen van het huidige voedselsysteem
aan te pakken, zeker gezien de reeds
bestaande klimaat- en economische
crisis waaronder de landbouwsector
te leiden heeft.
Ook nu nog verdedigen sommige
mensen het neoliberale landbouwmodel, vaak vanuit een zeer comfortabele positie. Deze mensen
zoeken hun heil in technologische
oplossingen en insinueren zo dat
complexe maatschappelijke, politieke
en economische problemen kunnen
worden opgelost door middel van
technologische innovatie. Anderen
pleiten voor meer autoritarisme.
VOEDSELSOEVEREINITEIT
De Europese Coördinatie Via Cam
pesina (ECVC), de enige Europese organisatie die kleine en middelgrote
landbouwers, boer·inn·en en landarbeiders vertegenwoordigt, roept
samen met haar bondgenoten op tot
een ander politiek project voor het Europese landbouwsysteem. Voor ECVC
heet dit project voedselsoevereiniteit.
Voedselsoevereiniteit heeft tot doel
de Europese bevolking toegang te
geven tot kwaliteits
voedsel en te
voorkomen dat nog meer Europese
landbouwbedrijven verd
wijnen. Het
staat voor steun aan nieuwe

boer·inn·en en op agro-ecologie ge
baseerde landbouwmethoden. Het
garandeert dat de boer·inn·en van
hun productie kunnen leven en biedt
bescherming aan de werknemers in
de landbouw. Dit project is geworteld
in de mensenrechten en natuurlijk in
het respect voor en de realisatie van
alle rechten van landbouwers, zoals
die sinds 2018 worden erkend in de
VN-Verklaring voor de rechten van
boer·inn·en en andere op het platteland werkzame personen (UNDROP). Er is dringend nood aan een
herziening van het voedsel- en landbouwbeleid, op lokaal, nationaal en
internationaal niveau in lijn met de
principes van voedselsoevereiniteit
en UNDROP.
De Europese Unie hervormt momenteel haar gemeenschappelijk
landbouwbeleid en ontwikkelt de
“Green Deal”, met de zogenaamde
van-boer-tot-bordstrategie (“Farmto-Fork”) die specifiek gericht is op de
voedings- en landbouwsector. Tege–
lijkertijd is de EU echter ook opnieuw
begonnen aan de handelsbesprekingen die leiden tot een verdere liberalisering van de landbouw. Op 27 mei
2020 stelde de Europese Commissie
een belangrijk stimuleringsfonds
voor om landen te helpen het hoofd te
bieden aan de economische gevolgen
van de crisis, waarover de lidstaten2
nog verder moeten onderhandelen.

2 Opmerking: na langdurige onderhandelingen
en verschillende toegevingen met betrekking
tot de ambities van het herstelfonds hebben
de lidstaten op dinsdag 21 juli uiteindelijk een
akkoord bereikt.
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Op 17 april hebben verschillende organisaties uit het maatschappelijke
middenveld overal in Europa de lokale, nationale en Europese overheden
opgeroepen om dezelfde vastberadenheid aan de dag te leggen om
de COVID-19-pandemie te bestrijden
als om hun landbouw- en voedselbeleid positief te hervormen, in het
licht van de economische, sociale
en ecologische crises die de sector
treffen. #StayHomeButNotSilent en
#AllemaalBoer.in waren de hashtags
die werden gebruikt om dringende
veranderingen te eisen in het huidige beleid voor onze landbouw- en
voedingssector.
Zullen de Europese beweging voor
voedselsoevereiniteit, de landbouw
organisaties en de burgers invloed
uitoefenen op de politieke onderhandelingen en het debat bijsturen door
eraan te herinneren dat voedselproductie, net als gezondheidszorg, een
essentiële sector is waarbij mensenrechten centraal staan? Er bestaat
geen eenvoudig antwoord, maar voor
ons is één ding duidelijk: We moeten
van ons laten horen en solidariteit
organiseren.
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