Sluit je aan bij GROW,
de campagne voor een wereld
waarin iedereen
genoeg te eten heeft.
.

9 miljard
monden
te voeden

In 2050 zijn we met 9 miljard mensen
op deze planeet. Om straks al die
monden te kunnen voeden, moeten
we samen meer voedsel produceren.
Maar nu al gaan bijna 1 miljard
mensen dagelijks met honger naar
bed. Niet omdat er onvoldoende
voedsel is, maar omdat het oneerlijk
wordt verdeeld. En omdat onze aarde
langzamerhand uitgeput raakt.
Ons huidige voedselsysteem is failliet.
Maar samen kunnen we zorgen voor
een doorstart. We kunnen voedsel
éérlijker verbouwen, en dúúrzamer.
Met nieuwe oplossingen hebben ook de
generaties na ons voldoende te eten.
Welkom bij GROW, de nieuwe
gezamenlijke Oxfam-campagne voor
duurzaam produceren, eerlijk
delen en samen leven. Voor een
toekomst waarin iedereen genoeg
te eten heeft. Oxfam Novib is een
van de vijftien leden van Oxfam.

Een
failliet
voedselsysteem

mensen lijden
• dagelijks
	Bijna 1 miljard
honger.

van sommige graanproducten
• zullen
	De prijzen
naar verwachting stijgen met
120 tot 180 procent. Voor de helft
komt dit door de klimaatverandering.

dezelfde kansen als
• boeren.
	Geef boerinnen
Dit levert 20 tot 30 procent

•

meer oogst op en vermindert het
aantal mensen met honger
met 100 tot 150 miljoen.

Drie internationale bedrijven
– Cargill, Bunge en ADM –
beheersen samen bijna 90 procent
van de graanhandel.

maken te zwakke
• afspraken
	Regeringenover
de uitstoot van

broeikasgas. Nu dreigt een
wereldwijde temperatuursstijging
van 3-4˚C. Dit is in veel landen
rampzalig voor de landbouw.
Bronnen: www.fao.org/hunger/hunger_graphics/en/; IDS-onderzoek uitgevoerd voor Oxfam
(2011); http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e00.htm; Giminez en Patel (2009), Food
rebellions, Pambazuka Press, p18; http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_plugging_the_
gap.pdf

De gestegen voedselprijzen hebben de
armste mensen in Lucknow, India, het
hardst getroffen. ‘Meel, rijst en olie zijn
verschrikkelijk duur geworden’, zegt Tanuja
Dhanuk. Om haar gezin eten te kunnen
geven, moest ze – tot haar schaamte – haar
werkgevers om etensrestjes vragen.
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Het huidige
voedselsysteem laat
mensen in de steek
Stijgende voedsel- en olieprijzen …
klimaatverandering … mislukte oogsten …
oneerlijke handel … speculatie … ongelijke
verhoudingen tussen mannen en vrouwen …
landjepik.
Al deze problemen hangen met elkaar samen en
versterken elkaar. Het zorgt voor een systeem
waarvan machtige bedrijven en overheden profiteren,
maar dat veel andere mensen in de steek laat.
Het laat mensen in de steek die de snel stijgende
voedselprijzen niet meer kunnen betalen – maar steunt
de investeerders die speculeren op de grondstoffenmarkt.
Het laat mensen in de steek die hun oogst
hebben verloren door overstromingen – maar
steunt de lobby van vervuilende industrieën die
de ontwikkeling van schone energie afremt.
Het laat mensen in de steek die van hun
land zijn verjaagd – maar steunt de bedrijven
die het voor dumpprijzen kopen.
En het laat mensen in de steek die willen bouwen
aan een betere toekomst voor hun kinderen, maar nu al
niet weten waar ze de volgende maaltijd
vandaan moeten halen.
Een nieuwe manier van denken is nodig
voor een toekomst voor iedereen.

De toekomst begint nu
Het is een enorme uitdaging om een eerlijk en
duurzaam voedselsysteem op te zetten, van boer
tot bord. Maar het kán, als iedereen meedoet:
bedrijven, overheden, burgers en consumenten.
Samen duurzaam produceren, eerlijk delen en
samen leven. De Oxfams hebben al veel ideeën
over hoe dat zou kunnen. Maar we staan open
voor nieuwe suggesties. De grow-campagne biedt
iedereen de ruimte om ideeën in te brengen.
De eerste stappen op weg naar de noodzakelijke
verandering zijn al gezet. Door mensen,
organisaties en overheden die niet afwachten
en hun toekomst in eigen hand nemen.

Veranderen,
het kan

•
•
•

In Brazilië daalde tussen 2000 en
2007 het aantal mensen dat honger
leed met eenderde – omdat mensen
verandering eisten en hun leiders
luisterden en actie ondernamen.
Vietnam haalde het Millenniumdoel
‘halvering van de honger’
vijf jaar voor de deadline,
dankzij grote investeringen
in kleinschalige landbouw.
In 2009 werd er voor het eerst meer
in hernieuwbare energie geïnvesteerd
dan in fossiele brandstoffen.
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een betere wereld
Met GROW voeren de Oxfams samen met allerlei
andere organisaties wereldwijd campagne voor:

Duurzamer produceren
We moeten ons voedselsysteem omvormen zodat er wereldwijd
meer voedsel verbouwd wordt op een duurzame manier.
Bedrijven en overheden moeten de 1 miljard kleine boeren
en boerinnen veel meer steunen, zodat zij het land en de
middelen krijgen om hun families en anderen te voeden.

Eerlijker delen
We moeten de schrijnende ongelijkheid van ons huidige
voedselsysteem aanpakken. We moeten de gevestigde
belangen van bedrijven en overheden doorbreken, zodat
niemand wordt uitgebuit en de gevolgen van bijvoorbeeld
klimaatverandering en waterschaarste voor iedereen te
dragen zijn. Pas dan is er voldoende voedsel voor iedereen.

Beter samen leven
We moeten onze welvaart baseren op duurzaamheid en
eerlijkheid. Zodat de aarde niet uitgeput raakt, klimaatverandering beheersbaar blijft en onze kleinkinderen
straks in goede harmonie kunnen samenleven.

Iedereen is welkom
GROW is een visie op een betere toekomst.
Die begint nu, bij ieder van ons.

GROW steunt mensen om praktische veranderingen
in hun dagelijks leven toe te passen, bijvoorbeeld
eerlijk voedsel eten of verbouwen.
GROW werkt over de hele wereld samen om miljoenen mensen
te betrekken bij het debat over voedsel, verantwoord
leven en de toekomst van onze planeet. Om die kennis
uiteindelijk om te zetten in concreet gedrag.
GROW zet samen met anderen overheden onder druk om
slecht beleid aan te passen, schaarse grondstoffen te
behouden en eerlijk te delen, en iedereen een stem te
geven. En om de meer dan 1 miljard kleinschalige boeren de
mogelijkheid te geven meer én beter voedsel te verbouwen.
GROW moedigt samen met anderen bedrijven aan tot
verantwoord gedrag. Ze moeten rekening houden met
de belangen van de armste mensen, zodat iedereen
kan profiteren en voldoende te eten heeft.

GROW staat voor een
eerlijke, veilige en
hoopvolle toekomst.

GROW staat voor een
eerlijke, veilige en
hoopvolle toekomst.
Sluit je aan. Zet de eerste stap en ga naar
www.oxfamnovib.nl/grow.

© Foto’s voor- en achterzijde:
Abbie Trayler-Smith/Oxfam

