Foto boven: Amadou
Zackari, chief van het dorp
efirese. Foto midden: het
dorpsplein van efirese.
Foto onder: een zak met vers
geplukte jatrophanoten.

Groene blaadjes

duurzame denkers Annick de Witt en
Herman Wijffels schrijven elkaar
elke maand een brief om van gedachten
te wisselen over een groene toekomst.
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Duurzaam genot
tage. Ze vinden de beloning te laag. De vrouwen van Efirese zijn woedend. Land dat ze
bewerkten is van de ene dag op de andere
omgeploegd, zonder dat ze op de hoogte
waren gebracht.
Schadevergoeding
In de districtshoofdstad Kolongo is de Chief
Executive Thomas Osei-Bonsu evenmin erg te
spreken over het optreden van ScanFuel. Hij
is de bestuurlijke spil in het gebied. Typisch
iemand die elke verstandige investeerder in
het gebied te vriend zou houden. Toch is
ScanFuel erin geslaagd de man tegen zich in
het harnas te jagen. De vader van de Chief
Executive is door hun toedoen huis en haard
kwijtgeraakt, fluistert iemand in de wachtkamer van het gemeentehuis van Kolongo.
“Ik ben erg bezorgd”, zegt Osei-Bonsu in zijn
ruime kantoor. “Wij verwachtten veel van buitenlandse investeerders. De mensen die het
land bewerkten, dachten dat ze zouden worden gecompenseerd of als contractboer konden gaan werken. Daar is niets van terechtgekomen. Machines kwamen het land op en de
mensen moesten hun biezen pakken. Boeren
bereiden nu een rechtszaak voor om een schadevergoeding te eisen. Dat is erg slecht voor
het imago van het bedrijf. En het was niet
nodig geweest, als ScanFuel met de mensen
had onderhandeld.”
Onzekerheid
De achterliggende oorzaak is de archaïsche
manier waarop landeigendom in Ghana is
geregeld. Er is familieland en gemeenschapsland. Gemeenschapsland is net als in menig
ander Afrikaans land in handen van paramount chiefs, regionale bestuurders die er in
de praktijk mee kunnen doen en laten wat ze
willen. ScanFuel heeft de rechten over
400.000 hectare gemeenschapsland voor een
onbekende prijs verworven van de paramount
chief van Agogo. Hij beschikt over aanzienlijke
politieke invloed. In plaats van contacten met
de bevolking en plaatselijke autoriteiten op te
bouwen, lijkt ScanFuel zich vooral te verschuilen achter deze chief. Die strategie is
koren op de molen van de critici. ‘Scanfuel
heeft al het vruchtbare land van de inwoners
van Efirese en omliggende dorpen afgenomen. Het enige wat de mensen nog rest is
angst en onzekerheid’, schrijft Ghana Busines
News op zijn nieuwssite.
Sabotage
De Verenigde Naties bevestigden vorig jaar in
een rapport met de veelzeggende titel Land
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grab or development opportunity? de aanvankelijk stille opkomst van grootschalige landverwerving in Afrika. Daarna heeft de FAO, de
voedsel- en landbouworganisatie van de VN,
een begin gemaakt met het opstellen van
regels voor buitenlandse investeringen in
landbouwgrond. Een succesvolle investeerder
dient de altijd aanwezige scepsis jegens buitenlandse ondernemingen de wind uit de zeilen te nemen én te bewijzen dat modernisering met behulp van buitenlands kapitaal een
win-winsituatie kan opleveren.
“Ondernemers moeten hun huiswerk doen,
het systeem leren doorgronden en proberen
om alle betrokkenen aan boord te krijgen”,
adviseert de Ghanese consultant Dr. Joyce
Bruce. Maar zelfs dan kan het misgaan. Bruce

“Ondernemers moeten hun
huiswerk doen en het systeem leren doorgronden”
begeleidde een ander Noorse bedrijf, BioFuel
Africa, bij zijn intocht in het noorden van
Ghana. Deze Noren namen alle adviezen van
Bruce ter harte. Ze overlegden zich te pletter.
Zochten naar een breed draagvlak. Om uiteindelijk toch te verzanden in een moeras van
slechte regelgeving en sabotage.
Beschuldigingen
Steinar Kolnes, een van de eigenaren van BioFuel Africa, doet zijn relaas op een hotelterras
in Accra. In 2008 begonnen in Ghana
beschuldigingen te circuleren dat BioFuel
Africa zich had bezondigd aan corruptie bij
het verkrijgen van een milieuvergunning. Die
beschuldigingen kwamen de wereld in kort
nadat BioFuel Africa de ‘diensten’ had afgewezen van een medewerker van een maatschappelijke organisatie die als bemiddelaar
wilde optreden bij onderhandelingen, vertelt
Kolnes. “De bron van de beschuldigingen is
nooit onthuld, maar het resultaat was dat Statoil en andere investeerders zich terugtrokken”, aldus Steinar Kolnes. BioFuel Africa
heeft zich nu deels uit Noord-Ghana teruggetrokken, beschikt over een leasecontract voor
154.000 hectare elders en verwacht dit jaar
tussen de 300 en 400 ton ruwe jatropha-olie
te produceren. Kolnes heeft echter een rem
gezet op de productie van jatropha en laat nu
ook rijst en andere voedselgewassen toe.
“Vanwege al het lawaai over voedselzekerheid
en om problemen met maatschappelijke organisaties te vermijden.”

Annick de Witt
(1978) doet aan de Vrije
Universiteit promotie
onderzoek naar de relatie
tussen wereldbeelden en
duurzame ontwikkeling.

Beste Herman,
‘rauwe’ chocolade is chocolade die gezond voor je is. oftewel, iets dat
goddelijk lekker is én versterkend voor lijf en leden. een superfood zelfs,
volgens sommigen! Toen ik dat ontdekte, had ik het gevoel dat de wereld
weer een beetje beter klopte.
Stiekem zijn we toch opgegroeid met het idee dat datgene wat lekker is,
niet gezond kan zijn, en andersom. Het spruitjesgevoel zeg maar. Zoals
calvin van calvin & Hobbes het treffend samenvat: ‘There is an inverse
relationship between how good something is for you, and how much fun it is’.
Dat is toch heel lang het leidende paradigma geweest.
onze voedselpatronen zullen drastisch moeten veranderen om de overgang naar een duurzame samenleving mogelijk te maken. in het kort
komt het neer op veel minder vlees en zuivel, en veel meer biologisch.
Langzaam begint dat bespreekbaar te worden, met dank aan onder
andere de Partij voor de Dieren. De impact van ons voedsel op het milieu
is gigantisch. Als we daar patroonswijzigingen op grote schaal in kunnen
aanbrengen, is er waanzinnig veel gewonnen. maar daar zijn we nog niet,
want voedsel is cultuur, traditie, gewoonte. Wat we lekker vinden, wordt
vooral bepaald door wat we gewend zijn om te eten.
onlangs was ik in een restaurant in new York waar alles ‘rauw’ en veganistisch is. ik was verrast door de culinaire hoogstandjes en het hippe
publiek. Afgaand op dit soort trends is mijn verwachting dat we geleidelijk
aan toegaan naar een voedselcultuur waarin gezond, lekker, natuurlijk en
duurzaam steeds meer bij elkaar komen. en dan klopt de wereld weer:
heerlijk voedsel dat ons helpt om gezond, stralend en energiek te zijn
en ook goed is voor onze geliefde planeet.
eet smakelijk, Annick

Beste Annick,
Persoonlijk ben ik een groot liefhebber van chocola en geef daar in ruime
mate aan toe. Zonder schuldgevoel. in de loop van de tijd heb ik geleerd om
te luisteren naar hoe mijn lichaam op voedingsmiddelen reageert, waardoor
ik weet hoe ik kan genieten van eten zonder mijzelf schade aan te doen.
Zo merkte ik in de jaren tachtig dat vlees mij letterlijk steeds zwaarder op de
maag kwam te liggen. Daarop ben ik geleidelijk steeds vegetarischer gaan
eten en inmiddels eet ik al vele jaren nauwelijks nog vlees. niet zozeer uit
principe, maar omdat ik mij daar goed bij voel. Uiteraard sluit dit wel mooi
aan bij het feit dat een groeiende wereldbevolking zich niet duurzaam zal
kunnen blijven voeden met een dieet dat zo rijk is aan dierlijke eiwitten.
gelukkig is er veel innovatie op het gebied van plantaardige eiwitproducten,
waardoor de variatie en kwaliteit ervan snel toenemen.
net als jij ontwaar ik dus een innovatieve beweging naar duurzaam genot. Zo
was ik op een congres over duurzame handelsketens, waar ook mijn geliefde
cacao werd besproken. De chocolade industrie, sterk vertegenwoordigd in
ons land, is tot de conclusie gekomen dat haar bedrijvigheid op termijn
alleen is veilig te stellen als zij haar gehele keten duurzaam organiseert: van
cacaobonenteler tot consument. Daar wil zij aan werken door elke stap in
het productieproces ecologisch verantwoord te maken en daarbij de cacaoboeren technisch te ondersteunen en behoorlijk te belonen. ‘Farmers first!’,
in de woorden van een deelnemer. Het is een mooie illustratie van hoe ecologische en sociale verantwoordelijkheid samenkomen als basis voor een
gezonde economische activiteit.
Hartelijke groet, Herman
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Nairobi redt Washington
teeds vaker komen technologische hoogstandjes uit (voormalige) ontwikkelingslanden. De vijfhonderd grootste
bedrijven hebben 98 research & developmentafdelingen in China en 63 in India. IBM heeft
meer mensen in ontwikkelingslanden in dienst
dan in Amerika. Geen enkel bedrijf vroeg vorig
jaar meer internationale patenten aan dan het
Chinese Huawei, zo vatte The Economist deze
ontwikkeling onlangs samen.
De opvallendste innovatie op het gebied van
hulpverlening komt uit Kenia: Ushahidi, een
website waarmee rampen real time in kaart
worden gebracht. Zo werkt het: slachtoffers
van (natuur)geweld sms’en hun relaas naar
een speciaal telefoonnummer. De software van
Ushahidi herkent de positie van de mobiele
telefoon en laat deze meldingen zien op een
kaart van Google-maps. De inhoud van het
bericht verschijnt als je erop klikt. Dankzij deze
kaart kan iedereen in één oogopslag zien waar
de nood het hoogst is. Vroeger moesten hulpverleners een rampgebied intrekken en aan
hun hoofdkwartier de stand van zaken doorgeven. Nu vertellen mensen het zelf: wisdom of
the crowds.
In theorie is het systeem fraudegevoelig.
Slachtoffers kunnen hun nood aandikken in de
hoop sneller geholpen te worden en relschoppers kunnen geweld fingeren om hun tegenstanders te provoceren. Maar tot nu toe zijn er
geen gevallen bekend van ernstig misbruik.
Ushahidi – Swahili voor ‘getuigenis’ – ontstond tijdens de verkiezingsrellen in Kenia.
Programmeurs uit Nairobi zetten het programma in een week in elkaar nadat een Keniaanse blogger het idee opperde. Ushahidi is
gemaakt van open source software. Hulpverleners, mensenrechtenactivisten of journalisten
kunnen het programma gratis downloaden via
www.ushahidi.com. Zo werd Ushahidi ingezet
na de aardbeving op Haïti, waarbij de radio
het telefoonnummer bekendmaakte. Waarnemers gebruikten de software tijdens verkiezingen in India, Mexico, Libanon en Afghanistan.
In Zambia worden er medicijnvoorraden mee
in kaart gebracht. Afgelopen winter legden
sneeuwstormen het openbare leven in
Washington plat. Via Ushahidi konden mensen elkaar laten weten waar de straten onbegaanbaar waren en welke route nog open was.
Wie had dat gedacht: Keniaanse whizzkids
ontzetten de bewoners van de Amerikaanse
hoofdstad.
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