
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 
voedsel-
systeem

•	   bIjna 1 mIljard mensen lIjden  
dagelIjks honger. 

•	   de prIjzen van sommIge graanproducten 
zullen naar verwachtIng stIjgen met 
120 tot 180 procent. voor de helft 
komt dIt door de klImaatveranderIng. 

•	   geef boerInnen dezelfde kansen als  
boeren. 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. 

•	   regerIngen maken te zwakke 
afspraken over de uItstoot van 
broeIkasgas. nu dreIgt een 
wereldwIjde temperatuursstIjgIng 
van 3-4̊ 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
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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.



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.

 

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.



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.



four hundred small-scale farming families 
in malawi are now growing a bigger variety 
of crops all year round, following support 
from an oxfam irrigation project. 

“when I was growing up agriculture was 
not as advanced as it is now,” says leyla 
kayere. “we didn’t know anything about 
irrigation. we only used to grow cassava 
and millet – to eat, not to sell. I couldn’t 
live without tomatoes now. when you cook 
without them the food tastes awful.”
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in malawi deden 400 boerenfamilies mee 
aan een irrigatieproject van oxfam. nu 
verbouwen ze een grote verscheidenheid 
aan gewassen, het hele jaar door. 

‘toen ik nog klein was, was de landbouw 
lang niet zo ver als nu’, vertelt leyla 
kayere. ‘we wisten niets van irrigatie en 
verbouwden alleen cassave en millet – om 
zelf te eten, niet om te verkopen. nu zou ik 
niet meer zonder tomaten kunnen leven. als 
je zonder kookt, smaakt het eten vreselijk.’



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.

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. 

een betere wereld
met GROW vOeRen de OxfamS Samen met alleRlei  
andeRe ORGaniSatieS WeReldWijd campaGne vOOR:

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, klimaat-
verandering beheersbaar blijft en onze kleinkinderen 
straks in goede harmonie kunnen samenleven.



grow staat voor een 
eerlIjke, veIlIge en 
hoopvolle toekomst.

© Foto’s  voor- en achterzijde:  
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Sluit je aan. zet de eeRSte Stap en Ga naaR  
WWW.OxfamnOvib.nl/GROW. 
 


