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POLITIEK  CAFÉ
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Over verwoestijning en duurzaam landgebruik

Droge gebieden bedekken een groot deel van 

het aardoppervlak: meer dan 40 % en zelfs meer 

dan tweederde van Afrika. Het overgrote deel van 

de allerarmsten op de wereld, 70% van de ernstig 

ondervoeden - ruim 600 miljoen mensen - leeft in 

deze gebieden. Geld en initiatieven om verwoes-

tijning en andere vormen van landdegradatie 

tegen te gaan en de voedselproductiviteit in 

deze gebieden te verhogen zijn van levensbe-

lang. Echter, deze noodzaak blijkt niet uit de 

praktijk van de internationale ontwikkelings- 

samenwerking.

Internationale ondersteuning voor het uitbannen 

van extreme honger en armoede (Millennium 

Ontwikkelingsdoel 1) gaat voornamelijk naar dure 

en top-down geïnitieerde programma’s zoals 

‘Alliance for a Green Revolution in Africa’ (AGRA). 

AGRA en soortgelijke programma’s stellen dure 

‘investeringen’, zoals leningen, kunstmest en zaad 

beschikbaar. Het zijn investeringen die slechts 

een fractie van de plattelandsbevolking bereiken 

en de afhankelijkheid van de kleine Afrikaanse 

boer vergroten.

Tegelijkertijd zijn in droge gebieden lokale 

gemeenschappen succesvol bezig met innova-

tieve en duurzame methoden om de bodem en 

vegetatie te herstellen, erosie te voorkomen en 

de opbrengsten van hun land te vergroten. Deze 

‘famer-led’ initiatieven zijn vaak succesvol omdat 

de methoden lokaal al gebruikt worden en zich 

via uitwisseling tussen boeren verder verspreiden. 

Hoewel vanuit tal van Afrikaanse regeringen de 

interesse voor deze lokale initiatieven groeit, blij-

ven middelen vanuit de donorgemeenschap uit.

Tijdens dit Politiek Café staat de vraag centraal 

hoe door internationale samenwerking, vanuit 

Nederland en de Europese Unie, beter inge-

speeld kan worden op lokaal gedreven positieve 

veranderingsprocessen. Voorbeelden als het 

‘Regreening the Sahel Initiative’ en de duurzame 

productie van rooibosthee in de droogte van 

Zuid-Afrika, illustreren het debat.

Praat, drink en denk mee in ons Politiek Café 

‘Mijn Natje en Mijn Droogje’ met:

Voor meer informatie,  
check: www.bothends.org

For further information,  
please see: www.bothends.org

Panel: 

•  Mamadou Goita, Sociaal-econoom en 

Directeur IRPAD/Afrique, Mali;

•  Noel Oettle, Projectmanager Environmen-

tal Monitoring Group, Zuid-Afrika;

•  Judith Sargentini, Lijsttrekker Europees 

Parlement GroenLinks;

•  Chris Reij, Sociaal-geograaf Centre for 

International Studies, Vrije Universiteit;

•  Louk de la Rive Box, Rector Institute of 

Social Studies.
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A large part of earth’s surface is covered by dry 

areas: some 40%, in fact, and over two thirds 

of Africa. Most of the poorest people on earth, 

some 70% of the undernourished - over 600  

million people - live in these areas. Funding 

and initiatives to fight desertification and other 

forms of land degradation and to improve food 

productivity are of vital importance. However, 

there seems to be no urgency to do so within the 

international development cooperation world.

International support for the eradication of ex-

treme hunger and poverty (Millennium Develop-

ment Goal 1) seems to focus mainly on expensive 

top-down initiatives, such as ‘Alliance for a Green 

Revolution in Africa’ (AGRA). AGRA and similar 

programmes make expensive ‘investments’, such 

as loans, fertiliser and seed available. However, 

these investments only reach a fraction of the 

rural community and increase the dependence of 

small African farmers.

Meanwhile, local communities in dry areas have 

been developing innovative and sustainable 

methods to repair the damage to soil and vegeta-

tion, prevent erosion and to increase land pro-

ductivity. These farmer-led initiatives often prove 

successful because these methods are already 

used locally and spread between farmers by word 

of mouth. African governments have become in-

creasingly interested in these local initiatives, but 

funding from the donor community is still lacking.

This Political Café will focus on the question of 

how international cooperation, from the Nether-

lands and the European Union, can support these 

locally driven initiatives for positive change.  

Examples such as ‘Regreening the Sahel Initiative’ 

and the sustainable production of rooibos tea in 

dry parts of South Africa, illustrate the debate.

Talk, drink and share your ideas in our Political 

Café ‘Mijn Natje en Mijn Droogje’ with:

Panel: 

•  Mamadou Goita, Social Economist and 

Director of IRPAD/Afrique, Mali;

•  Noel Oettle, Project manager Environmen-

tal Monitoring Group, South Africa;

•  Judith Sargentini, Party Leader European 

Parliament GroenLinks;

•  Chris Reij, Social Geographer Centre for 

International Studies, VU University;

•  Louk de la Rive Box, Rector Institute of 

Social Studies.
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Nederland kan er toch weinig aan doen dat de gletsjers in de Andes verdwijnen? Boeren in Afrika 

hebben te kampen met verwoestijning, daar kunnen wij als klein landje toch geen invloed op 

uitoefenen? Both ENDS denkt van wel. Via het organiseren van politieke cafés proberen wij de 

discussie aan te jagen over de vraag hoe Nederland haar beleid zo kan inrichten dat het bijdraagt 

aan mondiale duurzaamheid. Praktijkervaringen van vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden 

vormen de basis van het debat. Graag nodigen we u uit om onze cafés te bezoeken:

25/3:  Crisis Café ‘De Duurzame Daalder’ - over de financiële crisis en een Green New Deal

27/5:  Café ‘Mijn Natje en Mijn Droogje’ - over verwoestijning en duurzaam landgebruik

30/9:  Café ‘Het Veilige Haventje’ - over mondiale infrastructuurplannen

25/11:  Café ‘De Koude Kikker’ - over klimaatverandering

What can the Netherlands do about disappearing glaciers in the Andes? As a small country, how 

much help can we be to farmers in Africa who are facing desertification?  Both ENDS thinks that 

we can do a lot. By organising political cafes, we are trying to stimulate the discussion about how 

the Netherlands can change its policies in order to contribute to global sustainability. Perspectives 

of representatives from developing countries will form the basis of the debate. We’d like to invite 

you to attend our cafes:

25/3:  Crisis Café ‘De Duurzame Daalder’ - on the financial crisis and the Green New Deal 

27/5: Café ‘Mijn Natje en Mijn Droogje’ - on desertification and sustainable land use 

30/9: Café ‘Het Veilige Haventje’ - on global infrastructure plans 

25/11: Café ‘De Koude Kikker’ - on climate change
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