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Seminar en fototentoonstelling Conflict and
Hunger – Wat kunnen we doen?

Op 28 februari organiseerde PV Rome een seminar over
Conflict & Hunger. Insteek was concrete pitches te verzamelen
voor wat de Rome-Based Agencies (RBA’s), Wereldbank,
stichtingen, private sector, jeugd en NGO’s kunnen doen om
VN Veiligheidsraad (VR)-resolutie 2417 te implementeren.
Deze resolutie is een van de belangrijkste wapenfeiten van
het afgelopen lidmaatschap van Nederland van de Raad en
betreft het uitbannen van honger in conflictgebieden en het
tegengaan van uithongering als oorlogswapen. Het panel
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bestond uit Amir Abdulla van het World Food Programme
(WFP), Dominique Burgeon van de Voedsel- en
Landbouworganisatie (FAO), Geeta Sethi van de Wereldbank,
Amitabh Desai van de Clinton Foundation, Fokko Wientjes van
DSM, Amanda Namayi van het Climate Smart Agriculture
Youth Network en Juriaan Lahr van het Nederlandse Rode
Kruis. Via de panelleden waren ook Nederland, België en de
Verenigde Staten vertegenwoordigd.
Het seminar kreeg extra kleur door de ‘Faces of Hunger’
fototentoonstelling die Nederland eerder in New York
organiseerde in samenwerking met Zwitserland, FAO en WFP.
Deze foto’s illustreren de effecten van honger en conflict op
het dagelijks leven van mensen in verschillende delen van de
wereld.
Er was veel belangstelling voor het onderwerp. Tijdens de
discussie werden concrete voorstellen gedaan. Zo werd
voorgesteld om grondoorzaken van honger en instabiliteit te
adresseren met forse investeringen via een multi-stakeholder
aanpak in een aantal pilot landen. Ook werd paragraaf 12 uit
de resolutie meerdere malen aangehaald, waar in de
Secretaris-Generaal van de VN verzocht wordt risico’s van
door conflict veroorzaakte hongersnood en grootschalige
voedselonzekerheid tijdens gewapend conflict spoedig te
rapporteren aan de Veiligheidsraad.
Een informele rondvraag na afloop van het evenement
bevestigde het commitment van de deelnemers en hun
motivatie om daadwerkelijk acties voor te bereiden. Echter
om het potentieel van Rome in de implementatie van VNVRresolutie 2417 waar te maken, moeten er nu concrete stappen
worden gezet. De Wereldbank, WFP, DSM en PV Rome zullen
hiervoor concrete stappen ontwikkelen.

International Women’s Day – “Every man-made
conflict has a woman-made solution”

Tijdens International Women’s Day (IWD) op 8 maart jl.
organiseerde WFP een gezamenlijke viering van de Romeinse
instellingen. Het thema voor IWD dit jaar was: “think equal,
build smart, innovate for change”. De viering begon met een
muzikaal stuk uitgevoerd door jazz en R&B zangeres Sarah
Jane Morris. Met haar muziek vroeg ze aandacht voor de
ongelijkheid in de wereld tussen mannen en vrouwen.
Na speeches van de Executive Director van WFP, de President
van IFAD en de Deputy Director General van FAO,
discussieerde een panel over feminisme. Naast Sarah Jane
Morris bestond het panel uit Giulia Blasi, een feministische
auteur en journalist, en Minna Salami, schrijfster en sociaal
criticus. Zij vertelden over hun persoonlijke drijfveer om
feminist en activist te zijn. Morris benadrukte het belang van
muziek en legde uit dat haar doel is om verhalen van mensen
via muziek te delen. Salami merkte op dat feminisme al veel
heeft bereikt in de geschiedenis, maar dat er nog veel
uitdagingen voor ons liggen. Salami richtte zich vooral op het
belang van gesprekken en communicatie met elkaar. Tot slot
benadrukte ze dat we vrouwen, en voornamelijk Afrikaanse
vrouwen, niet in een slachtofferrol moeten plaatsen. Deze
vrouwen hebben niet enkel worstelingen, maar bieden juist
ook ideeën en oplossingen. Blasi stelde dat ondanks dat
feminisme nu breder wordt omarmd, het niet comfortabel zou
moet voelen, omdat dat zou betekenen dat we onszelf niet
langer uitdagen. Vervolgens benadrukte ze dat
gendergelijkheid geen concessie is en niet zomaar als
ruilmiddel ingezet kan worden. Het realiseren van
vrouwenrechten is volgens haar een onderdeel van basic
human needs.
Bron afbeelding: Twitter, David Beasley (@WFPChief)

Executive Board - World Food Programme
(WFP)
Van 25 tot en met 27 februari vond de Executive Board (EB)
van het Wereldvoedselprogramma (WFP) plaats. Op de
agenda stonden o.a. het Ombudsmanrapport over het jaar
2017, een update over harassment, sexual harassment and
abuse of power and discrimination en een update over de VNhervormingen. Daarnaast werden er country strategic plans
gepresenteerd.
Tijdens de opening van de EB werd stilgestaan bij het feit dat
het grootste deel van de inkomsten naar een beperkt aantal
landen met conflicten en andere crises gaat. Executive
Director (ED) Beasley geeft inmiddels zo’n 2 jaar leiding aan
WFP. Over ‘zijn’ organisatie zei hij: “where everybody else is
running out, we’re running in”. Echter moet de strategie moet
worden verbreed. Daarbij zou niet alleen aandacht moeten
zijn voor directe humanitaire hulp bij crises Hij wil meer acties
op de nexus humanitaire hulp en development, maar ook daar
waar zij grondoorzaken kan adresseren. Zo kan WFP aan
meerdere Sustainable Development Goals bijdragen via o.a.
schoolmaaltijden, cash-based transfers, digitization,
samenwerking met private sector en aandacht voor
gendergelijkheid.
HSHAPD: “zero tolerance does not mean zero incidents”
Nederland sprake namens vele lidstaten een statement uit
over het beleid van WFP om harassment, sexual harassment,
abuse of power and discrimination tegen te gaan. Het
statement onderstreept de ernst van deze onderwerpen,
erkent de commitment van WFP om hieraan gerelateerde
problemen te adresseren, en spoort o.a. aan tot snellere en
rechtvaardige actie wanneer incidenten voorkomen, meer
analyse en meer samenwerking met andere (VN)organisaties. Evenals WFP en andere VN organisaties
hanteert Nederland een zero-tolerance for non-acting
beleid. De staff survey van vorig jaar binnen WFP geeft aan
dat de situatie binnen WFP zorgelijk is en dat meer acties
noodzakelijk is. Nederland heeft namens vele lidstaten
aangedrongen op spoed.

Governing Council - International Fund for
Agricultural Development (IFAD)

Van 14 tot en met 15 februari vond de 42e editie van de
Governing Council (GC) van IFAD plaats, met als thema
‘plattelandsinnovatie en entrepreneurshap’. Tijdens de
opening van de Raad gaf paus Franciscus een indrukwekkende
speech waarin hij IFAD’s essentiële rol m.b.t. de versterking
van de voedselzekerheid in de armste gebieden
onderstreepte. Tegelijkertijd drukte hij de aanwezigen echter
op het hart, om samen te werken om van honger een
fenomeen uit het verleden te maken.
De Governing Council werd dit jaar voorgezeten door Hans
Hoogeveen, de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij
de VN in Rome. De GC zelf stond vooral in het teken van de
aanname van resoluties, waarmee eerdere (voorlopige)
besluitvorming door de Executive Board (EB) werd
bekrachtigd en open, niet-conclusieve discussies over actuele
onderwerpen. De belangrijkste observaties:
- Aangenomen resoluties: Aanvraag lidmaatschap Polen:
Polen heeft een aanvraag tot lidmaatschap van IFAD gedaan.
De EB had eerder al ingestemd en de GC heeft dit bevestigd.
- Aanpassing financieringsvoorwaarden: De wijzigingen van
IFAD’s financieringsvoorwaarden impliceren een
modernisering van IFAD’s financiële productenlijn. In de
leningenportefeuille komt meer variëteit (meer opties) en de
leningsvoorwaarden worden grotendeels gelijkgesteld aan die
van andere IFI’s.
- Private sector: Amendering van het oprichtingsverdrag van
IFAD teneinde samenwerking met de private sector (beter) te
faciliteren. De exacte invulling van IFAD’s samenwerking met
de private sector is nog niet duidelijk. Momenteel wordt een
nieuwe private sector strategie ontwikkeld die in mei 2019 in
de EB wordt besproken.
- Financiële architectuur: veel deelnemers maken zich zorgen
over de houdbaarheid van de huidige financiële architectuur,

waarbij schenkingen van donoren centraal staan en een
steeds groter deel van deze schenkingen gereserveerd moet
voor worden voor compensatie van misgelopen betalingen
(onder het Debt Sustainability Framework – DSF). Sommige
deelnemers pleitten voor actieve mobilisatie van private
financieringsbronnen, anderen zijn daar juist op tegen en
willen niet verder gaan dan zoeken naar nieuwe (semi)publieke financieringsmogelijkheden (sovereign lending).De
noodzaak tot wijziging van de huidige architectuur wordt
breed gedeeld;
- Toegang tot financiering voor jongeren: Jongeren uit
ontwikkelingslanden deelden hun ervaringen met toegang tot
landbouwfinancieringen. In veel landen is deze toegang heel
beperkt. Wat hebben ze nodig: een actieve overheid die een
gunstig bedrijfsklimaat creëert voor privaat-publieke
partnerschappen; meer educatie op het gebied van
voedselzekerheid: werken in de landbouw is leuk; meer
begeleiding: funding with mentoring; en een Youth Council bij
de Romeinse instellingen dat als platform dient waarop
jongeren van zich kunnen laten horen.
Hieronder zijn twee onderwerpen nader toegelicht.
Lancering ABC Fonds – Investeren in de aller armste
boeren
Tijdens de Governing Council vond de lancering plaats van het
Agri-Business Capital (ABC) fonds. De belangrijkste partners
zijn IFAD, de Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika
(AGRA), de Europese Commissie en de Luxemburgse
overheid. Het fonds moet ervoor zorgen dat kleine rurale
boeren in de armste gebieden van ontwikkelingslanden
toegang krijgen tot kredieten voor de teelt en verwerking van
gewassen die bedoeld zijn voor de lokale consumptie. Er zal
speciale aandacht uitgaan naar het creëren van
werkgelegenheid voor vrouwen en jeugd in Sub-Sahara
Afrika. Bovendien zal het ABC Fonds boeren ondersteunen
met technische assistentie.
Discussie over agribusiness – Te veel focus op cash
crops
Tijdens de Raad werd onder andere goed gediscussieerd over
agribusiness: een stijging van inkomsten is niet genoeg om
ondervoeding tegen te gaan. Een belangrijke valkuil is de
focus op cash crops; gewassen die makkelijk te verhandelen

zijn. Voedzame gewassen voor de lokale bevolking zijn echter
ook hard nodig. Daarnaast is het aanbieden van educatie en
trainingen van belang voor een duurzame impact. Dit geldt
ook bij technologische ontwikkelingen: technologie is zo goed
als de mensen die ermee omgaan. Het belang van een gender
focus spreekt voor zich, maar vrouwen moeten niet enkel
toegang tot financiering krijgen, ook het kunnen vergaren van
vaardigheden en kennis is belangrijk. Tot slot is het van
belang dat ook de vraag van consumenten verandert, zodat
de vraag naar gezondere gewassen en producten kan
toenemen.
Bron afbeelding: IFAD
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