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Bestrijden van honger wereldwijd 
Hoe ver zijn we?

Suzanne van Zelst

De lidstaten van de Verenigde Naties hebben in 2000 een aantal 
‘goede voornemens’ afgesproken, te weten de Millenniumdoelen. 
Het eerste Millenniumdoel is dat in 2015 de extreme honger en 
armoede wereldwijd gehalveerd moet zijn ten opzichte 1990. Met 
nog vier jaar te gaan, is het maar de vraag of dit doel haalbaar is. 
Rudy Rabbinge, universiteitshoogleraar Sustainable Development  
& Food Security aan Wageningen Universiteit, geeft zijn visie op de 
huidige stand van zaken en de toekomst.

Momenteel lijden er wereldwijd ongeveer 925 miljoen mensen honger. 
In 2009 was dit nog ruim 1 miljard. Dit is een ruwe schatting. De Food 
and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) hanteert 
modellen die de beschikbaarheid van voedsel op nationaal niveau 
schatten en wat daarbij komt aan import van de wereldmarkt. Maar er 
is slechts zeer beperkt inzicht in de verdeling van voedsel. Voor het 
begrip ‘honger’ heeft de FAO wel een duidelijke definitie. Honger 
wordt bepaald door de hoeveelheid kilocalorieën die mensen binnen-
krijgen per dag. Volgens de FAO lijdt iemand chronisch honger als ie-
mand gedurende langere periode minder dan 1.800 kilocalorieën per 
dag binnenkrijgt of kan krijgen (1,2).  

Wereldbevolking vs. voedselproductie De Verenigde 
Naties verwachten dat de wereldbevolking zal groeien van de huidige 
7 miljard naar 8 tot 11 miljard in 2050 (3). Dat roept vanzelf de nodige 
vragen en zorgen op over de haalbaarheid van het eerste Millennium-
doel: een halvering van de wereldwijde armoede en honger. Een groter 
wordende wereldbevolking vraagt steeds meer voedsel. Vooral opko-
mende industrielanden zoals China en India, zullen een hogere voed-

selconsumptie krijgen. De consumptie van dierlijk eiwit zal hier met 
name sterk stijgen. De vraag is of er dan nog voldoende voedsel kan 
worden geproduceerd (4). 
Hoogleraar Rudy Rabbinge ziet hier geen probleem. ‘Er wordt zonder   
meer voldoende voedsel geproduceerd. De afgelopen 200 jaar is de 
wereldbevolking gestegen van 1 naar 7 miljard terwijl de voedselpro-
ductie meer dan verzevenvoudigd is. Het probleem zit hem in de toe-
gankelijkheid van voedsel. Het verhogen van de productie is slechts 
een deel van de oplossing. Het grootste deel van al het voedsel wordt 
lokaal of regionaal verhandeld. Slechts 5% van het voedsel komt langs 
de wereldmarkt. niet zo dat een grotere voedselproductie in Neder-
land automatisch zorgt voor minder honger in ontwikkelingslanden. 

MillenniuMdoelen: haalbaar? In 1990 was 20% van de 
wereldbevolking ondervoed. In 2007 was dit nog 16%. In dit tempo 
wordt het eerste Millenniumdoel niet gehaald (5). Rabbinge: ‘Voor 
2015 worden de doelen niet meer gehaald. Maar voor 2020 moet het 
kunnen lukken. Daar zijn drie dingen voor nodig. Ten eerste moeten 
overheden van ontwikkelingslanden zelf investeren in ontwikkeling 
van landbouw. Hierbij moet de focus liggen op ‘local for local’ produc-
tie. Ten tweede mag het beleid van Amerikaanse en Europese overhe-
den niet in strijd zijn met regionale ontwikkelingen. En ten derde moet 
er een samenhang en balans zijn tussen regionale ontwikkelingen en 
programma’s en continentale en mondiale initiatieven.’

politiek Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib zijn de 
middelen om honger te bestrijden wel beschikbaar, maar ontbreekt 
het aan politieke wil (2). Rabbinge is het daarmee eens. ‘Westerse 
overheden moeten zich inzetten voor een goede toegang van ontwik-
kelingslanden tot (wereld)markten. Daarvoor moeten de juiste inves-
teringen gedaan worden in landbouwprojecten en structurele ontwik-
keling. Overheden van ontwikkelingslanden moeten hun prioriteiten 

landBouw moeten 

we zien als de 

startmotor van een 

samenleving. 

 ‘Binnen 10 jaar kan de honger uit 
Afrika verdwenen zijn’
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leggen bij landbouwontwikkeling.’ Landbouw kunnen we zien als de 
startmotor van een samenleving. Als de landbouw zich niet ontwikkelt 
of stagneert, blijken industrie en diensten zich ook slecht te ontwikke-
len. De Industriële Revolutie in Engeland werd ook ingeluid door een 
agrarische revolutie. Momenteel is eenzelfde ontwikkeling in de opko-
mende industrielanden in Azië te zien (4). 

industrie De voedingsindustrie kan ook zijn steentje bijdragen 
aan de strijd tegen honger en dat gebeurt ook. ‘In de industrie zijn al 
steeds meer goede bewegingen te zien’, meent Rabbinge. ‘Een groot 
voorbeeld is het Sustainable Living Plan van Unilever. Unilever heeft 
voor 2020 drie grote doelstellingen: de milieuvoetafdruk van zijn pro-
ducten halveren, meer dan 1 miljard mensen helpen in actie te komen 
om hun gezondheid en welzijn te verbeteren, 100% van de landbouw-
grondstoffen halen uit duurzame landbouw. Een onderdeel hiervan is 
ook de samenwerking met veel kleine boeren en distributeurs, zodat 
zij kunnen profiteren van samenwerken met Unilever.’ 
Een ander voorbeeld van een bedrijf dat op zijn eigen manier wil bij-
dragen aan de strijd tegen honger is Plantlab. Plantlab levert Plant 
Production Units waar het gehele klimaat, inclusief licht (LED), be-
heerst kan worden. Hierdoor creëren ze de perfecte omstandigheden 
voor een plant. Dit is een energiezuinige, duurzame en effectieve ma-
nier van voedselproductie waarbij gewassen altijd ‘local for local’ wor-
den geproduceerd. Daardoor hoeven ze dus niet meer over grote af-
standen vervoerd te worden. De aanschaf van een Plant Production 
Unit is nu nog duur, maar kan op termijn rendabel zijn (6).  

consuMent De Nederlandse consument speelt ook een rol. ‘Con-
sumenten zouden zich er meer bewust van moeten zijn dat een goed 
gevulde maag niet altijd vanzelfsprekend is’, vindt Rabbinge. ‘In Ne-
derland hebben we al sinds de Hongerwinter van 1944-1945 geen ech-
te honger meer gehad. Daardoor zijn er bijna geen mensen meer die 

dit bewust hebben meegemaakt. Dat draagt eraan bij dat eten vanzelf-
sprekend wordt gevonden. Het zou goed zijn als mensen minder ver-
spillend met eten om zouden gaan. In Nederlandse huishoudens 
wordt gemiddeld 30% van het gekochte eten weggegooid. Minder ver-
spilling zorgt niet direct voor een betere toegankelijkheid tot voedsel 
in ontwikkelingslanden. Maar het geeft wel een signaal af, waardoor 
uiteindelijk op mondiaal niveau meer respectvol met eten wordt om-
gegaan.’

toekoMst Rabbinge is positief over de toekomst. ‘Het bewustzijn 
over voedsel bij de consument, de industrie en de politiek groeit. Bo-
vendien is er een goede beweging gaande in Afrika. Ik denk dat het 
mogelijk is dat er binnen tien jaar geen honger meer is in Afrika. De 
Alliantie voor Voedingssoevereiniteit in Afrika doet heel goed werk. Zij 
versterkt de positie van kleine boeren op de Afrikaanse voedselmark-
ten. Ook industrieën zetten zich steeds meer in. Maar het is belangrijk 
dat nationale regeringen investeren in structurele ontwikkeling. De po-
litieke wil moet er op alle niveaus zijn. Als die ontbreekt kan er geen 
regionale, structurele ontwikkeling plaatsvinden.’
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Jongens gaan voor 

uit onderzoek van het instituut voor tropische geneeskunde 
in ethiopië blijkt dat meisjes meer lijden onder voedselonze-
kerheid dan jongens. in veel culturen worden meisjes achter-
gesteld ten opzichte van jongens. in tijden van chronisch 
voedseltekort zijn ouders geneigd om hun zoons voor te trek-
ken. in het onderzoek bleek dat een kwart van de meisjes en 
16% van de jongens onvoldoende voedsel kreeg. meisjes  
rapporteerden ook veel vaker zich ziek te voelen of vermoeid 
te zijn en daardoor problemen te hebben met school, werk of 
huishouden. de resultaten van het onderzoek zijn gepubli-
ceerd in het vakblad Pediatrics (7).
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