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door prof. dr. ir. D. B. W. M. van Dusseldorp, 
drs. F. H. de Haanen ir. A. P. J. Oomen 
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Prof. dr. ir. D. B. W. M. van Dusseldorp (1930) is 
hoogleraar in de sociologische aspecten van de ont
wikkelingsplanning in niet-westerse gebieden aan de 
landbouwhogeschool te Wageningen . 

Hanger, voedseloverschotten en 
landbouwbeleid 

Inleiding* 
I. De honger in de wereld 
Terwijl in Europa en de Vcrenigde Staten de pakhuizen uitpuilen van de miljoenen 
tonnen overschotten aan voedsel. lijden in Afrika, Azie en Latijns Amerika 
honderden miljoenen mensen honger of zijn ondervoed. In Afrika sterven op dit 
moment duizenden mensen van de honger. 

Yrijwel iedereen die dit hoort of lecst is 
geneigd in de ovcrschotten een oplossing 
voor de tekorten te zien. Het moet toch 
mogelijk zijn om die overschotten aan de 
hongerigen ten goede te Iaten komen. 
Immers. is er een betere voeding dcnk
baar dan de Europese melkpoeder of de 
Amerikaanse granen? Waarom niet nog 
meer voedselhulp? Het zou zin gcven aan 
de produktie van overschotten. of in 
woorden van de voormalige premier 
Mauroy van Frankrijk: Europa heeft een 
roeping om voedsel te produceren voor 
de armen van deze wereld. 
Ook in 1973 werd de wereld geconfron
teerd met een voedselcrisis, een hongers
nood op grote schaal onder meer in de 
Sahellanden. Internationale organisaties 

' Afkortingen: zie IIJSl van gebruikte afkortmgen. 
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en tientallen regeringen besloten het jaar 
daarop tijdens de Wereldvocdselconfe
rentie het probleem van de honger met 
aile mogelijke middelen aan te pakken. 
Sindsdien heeft de voedselproduktie zich 
in vee! ontwikkelingslanden gunstig ont
wikkeld, ook ten opzichte van de bevol
kingsgroei. De honger echter bleef en 
breidde zich uit, met name in Afrika. 
Heeft de Wereldvoedselconferentie van 
1974 in de afgelopen tien jaar dan effect 
gehad? In elk geval is meer bekend ge
worden over de oorzaken van de honger 
en ondervoeding. Er is meer duidelijk
heid gekomen in de wijze waarop het 
hongcrprobleem zou kunnen en moeten 
worden aangepakt. We weten nu dat een 
wereldwijde verontwaardiging resulte-
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rend in globale plannen en programma's 
geen effectief antwoord oplevert. 
De oorzaken en achtergronden van de 
hanger en maatregelen die kunnen bij
dragen aan bestrijding daarvan worden in 
de volgende paragrafen in het kort be
handeld. 1

) 

Armoede, oorzaak van de honger 
Hanger is primair het gevolg van armoe
de en ongelijkheid. Tot deze conclusie 
komt de groep van deskundigen die voor 
de Wereldvoedselraad de ontwikkeling 
van de wereldvoedselsituatie in de afge
lopen tien jaar heeft geevalueerd. 2 ) 

Armoede is geen statisch gegeven, zij is 
het resultaat van een proces van steeds 
verdergaande verarming. van een steeds 
meer ongelijke verdeling van de econo
mische middelen en inkomen. 
We zien in de eerste plaats een sterke 
verarming op het niveau van de Ianden. 
De thans zogenaamde 'minst ontwikkel
de Ianden', zijn in de afgelopen jaren 
achtergebleven in economische ontwik
keling bij de nieuw gelndustrialiseerde 
Ianden (NIC's), zoals Maleisie. Zuid-Ko
rea, Taiwan. 
Externe en interne factoren kunnen deze 
achterstand verklaren. Externe factoren 
zijn daarbij de economische recessie en 
protectionisme, de hogere prijzen van 
importgoederen zoals olie en kapitaal
goederen en de steeds lagere prijzen voor 
landbouwexportprodukten. De Iage 
graanprijzen van de afgelopen jaren op 
de wereldmarkt lijken op het eerste ge
zicht een positieve externe factor. Voor 
de korte termijn waren de lage graanprij
zen inderdaad een uitkomst voor de rege
ringen om de voedselvoorziening in de 
steden veilig te stellen. De ontwikkeling 
van de voedsellandbouw in ontwikke
lingslanden werd er echter door afge-
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remd. Daarnaast worden interne facto
ren aangewezen als oorzaak van de venlr
ming van veellanden. Een zwakke en 
weinig positief werkende politieke. be
stuurlijke en institutionele structuur. een 
op export en industricle ontwikkeling ge
richt ontwikkelingsmodel. veelal aange
prezen door externe adviseurs en ten
slotte een eenzijdige verwaarlozing van 
de ontwikkeling van het platteland en de 
voedsellandbouw. 
Wanneer we de nieuw ge"industrialiseer
de Ianden bekijken dan valt op dat de 
interne aanpak geheel anders is geweest 
en ook kon zijn. Een sterke interne struc
tuur en een duidelijk beleid met betrek
king tot landbouw. platte land en voedsel
voorziening vormden de basis voor de 
latere industrialisatie. De invloed van de 
externe factoren werd daardoor geringer. 
Behalve de verarming van Ianden zien we 
ook een steeds verdergaande verarming 
op het niveau van de mensen in de ont
wikkelingslanden. Armoede betekent na
melijk nauwelijks inkomen, geen midde
len om te produceren. geen of zeer laag 
betaald werk en daardoor geen toegang 
tot de markt waar voedsel te koop is. In 
aile omstandigheden heeft voedsel nu 
eenmaal een economische waarde. er is 
een situatie van vraag en aanbod. Men
sen die uitsluitend nog ongeschoolde ar
beid kunnen aanbieden in een situatie 
waar een overvloed aan deze arbeid be
staat. tellen economisch niet mee. maken 
geen dee) uit van de vraag: er is voor hen 
dan ook geen aanbod. Dit verklaart 
waarom ook in situaties waar voldoende 
voedsel te koop is. hanger voorkomt. In 
grate delen van het platteland in Azie. 
Afrika en Latijns Amerika doet een der
gelijke situatie zich voor. Een opvallend 
voorbeeld hiervan is ook de VS waar 
door het wegvallen van sociale voor-

I) Voor een meer uitgebreide analyse, voorzien van kwantitaticve gcgevcm wordt vcrwczcn naar de 
Horstink/SOW DIC-map 101, Voor spek en bonen. 

2) The World Food and Hunger Problem: Changinfi Perspectives and Possibililies, 1974-191-\4. UN World 
Food Council WFC/1984/6. d.d. 10 febr. "114. 
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zieningen de toegang tot de markt van 
voedsel voor miljoenen is afgesnedcn. 
De markt is immers hard, kent aileen ecn 
prijs en kent geen medelijden. Om een 
goede voedselvoorziening te bereiken is 
de markt aileen dan ook gccn gcschikt 
instrument. 

Een tweede oorzaak van de honger, die 
overigens nauw verband houdt met de 
ccrstc, is ecn tckort aan voedscl in abso
lute zin. Het is bekend hoe de prijzen in 
zulke omstandigheden stijgen en voor ve
len de toe gang tot de markt wordt afge
sneden. Dit zien we bijvoorbeeld gebeu
ren bij ernstige droogte. Grote bevol
kingsgroepen die in normale omstandig
hcden zonder over geld te bcschikkcn 
met arbcid of ruilhandel voedsel kondcn 
verwerven, staan buiten spel door de 
waardestijging van het vcJedsel. 

Een derde oorzaak van de hongersitua
ties- deze komen steeds meer voor
vormen de door mensen veroorzaakte 
noodsituaties: ontheemden en vluchtelin
gen uit de armste bevolkingsgroepen ten 
gevolge van burgeroorlogen en regel
rechte uithongering van plattelandsre
gio's op politieke gronden. De op dit 
moment meest schrijnende hongersitua
ties moeten op deze titel worden ge
schreven. 
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Wanneer we het verschijnsel van de hon
ger in Afrika, Azie en Latijns Amerika 
analyseren moeten we constateren dat 
armoede de hoofdoorzaak van de honger 
is. De droogte heeft de toch a! slechte 
omstandigheden zo verergerd dat honger 
op grote schaal onvermijdelijk is. Dever
arming van het platteland, jaren, soms 
decennia lang, ten gevolge van kortzich
tigheid en slecht beleid, en het ontbreken 
van gunstige externe voorwaarden, ligt 
echter aan deze honger ten grondslag. 

2. De landbouw- en plattelandsontwikke
ling in ontwikkelingslanden 
In het voorgaande is reeds gesuggercerd 
dat interne factoren meer bepalend ge
weest zijn voor de verarming van de 
minst ontwikkelde Ianden dan de externe 
factoren. lmmers, andere Ianden (NICs) 
zijn door een effectief beleid in staat de 
invloed van de externe factoren te beper
ken. Het a! dan nict voeren van een goed 
landbouw- en plattelandsontwikkelings
beleid blijkt mede bepalend te zijn voor 
het verschil tussen de beide groepen 
Ianden. 
De vraag rijst waarom de landbouw zo
veel nadruk krijgt en welke betekenis de 
landbouw heeft voor de economische 
ontwikkeling. We kunnen de bijdrage 
van de landbouw aan deze ontwikkeling 
in een aantal categorieen onderbrengen: 

Drs. F. H. de Haan ( 1956) studeerde economic te 
gronin[ien. Hij is lid van de werkgroep Ontwikkelings
samenwerking van het CDA. 
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a. De produktie van voedsel. Dit is in 
ontwikkelingslanden van extra betekenis 
vanwege de snelle toename van de be
hoefte door de omvangrijke bevolkings
groei en omdat bij de stijging van de !age 
inkomens in deze categorie de besteding 
zich in aanvang vooral richt op de verhe
tering en uitbreiding van het voedsel
pakket. 
b. De exportlandhouw Ievert in vele ont
wikkelingslanden het merendeel van de 
vreemde valuta die nodig is voor de ont
wikkeling van andere sectoren zoals de 
industrie. 
c. De landbouw Ievert in de eerste 5tadia 
van economische ontwikkeling ook het 
binnenlandse kapitaal, nodig voor de 
economische ontwikkeling van een land. 
d. Uit de landbouwsector komen de ar
beidskrachten voor de ontwikkeling van 
de andere sectoren; dit kan noodzaken 
tot een verhoging van de produktie per 
hoofd. Het is evenwel ook mogelijk dat 
de absorptie-capaciteit met betrekking 
tot arbeid van de andere sectoren. de 
bevolkingsgroei niet kan bijhouden, zo
dat de landbouwsector moet gaan funge
ren als een opvangreservoir van arbeids
krachten wat meestal noopt tot een ver
hoging van de produktie per areaal. 
e. Door het ontwikkelen van de land
bouwsector, dat leidt tot een agrarische 
bevolking met een groeiend inkomen, 
wordt een belangrijke interne afzetmarkt 
geschapen voor de produkten uit de an
dere sectoren, met name de industrie. 
Omgekeerd is het verhogen van de koop
kracht in de rurale, maar vooral urbane 
gebieden essentieel voor het vergroten 
van de binnenlandse afzet van voedsel
produkten. 
f. De landbouw Ievert ruwe grondstoffen 
voor de eigen industrie zoals katoen, rub
ber, huiden, olie, etc. Verwerking van 
voedselgewassen is ook een stimulans 
voor een rurale industrialisatie. 
g. De landbouw draagt bij aan de econo
mische verzelfstandiging en daarmee ook 
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aan de vermindering van de politicke af
hankelijkheid. 

Het grate probleem waarvoor de ontwik
kelingslanden staan is in het belcid de rol 
die de landbouw (en de plaats die de 
voedselproduktie daarin inneemt) kan en 
moet vervullen op een evenwichtige wij
ze te combineren met de urbane, indus
triele ontwikkeling. Maar al te vaak 
wordt een van de functies te zeer bena
drukt met meestal rampzalige gevolgen. 
De landbouw in hoofdzaak te gebruiken 
voor de levering van kapitaal of deviezen 
voor de 'zware' industrie kan bijvoor
beeld leiden tot een daling van de voed
selproduktie of achterblijven ervan bij de 
vraag die stijgt ten gevolge van de bevol
kingsaanwas. en zal de boerenstand in 
grate problemen brengen (zie Rusland en 
West-Afrika). 
Wanneer men de voedselprijzen laag 
houdt terwille van de urbane consumen
ten vertraagt men meestal de groei van 
de voedselproduktie en dreigt het platte
land te verpauperen. Maar een ontwikke
ling die zich vooral richt op de toename 
van de agrarische produktie zal met name 
bij de voedingsgewassen bij achterblij
vende koopkracht van de urbane en de 
landloze plattelandsbevolking staten op 
grote problemen bij de binnenlandse af
zet. In de ontwikkelingslanden is een van 
de moeilijkste taken het formuleren en 
het uitvoeren van een evenwichtig land
bouwbeleid dat de grondslag legt voor de 
algehele sociaal-economische ontwikke
ling. Deze taak wordt nog gecompliceer
der doordat de ontwikkelde Ianden grate 
belangen hebben bij voedselproduktie en 

'vaak een verstorende invloed hebben op 
een evenwichtige groei van de landhouw
sector in ontwikkelingslanden. zowel 
door hun eigen export via de wereld
markt of via voedselhulp, als door het 
opkopen van voedselprodukten voor bij
voorbeeld dierlijke consumptie. Ander
zijds stimuleert de vraag naar ruwe 
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Jr. A. P.l. M. Oomen ( /938) is Hoofd Bureau ,)'ector
programma Voedselproduktie, Voedselhulp en Voe
ding van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

grondstoffen, aardnoten, katoen uit de 
ontwikkelingslandcn de produktie van 
deze exportgcwassen vaak ten dctrimcn
tc van de voedselproduktie. 

3. De landbouw in de ontwikkelingssa
menwerking 
De ontwikkelingssamenwerking op het 
terrein van de landbouw omvat twee be
langrijke terreinen. In de eerste plaats de 
structurele as pecten. dat wil zeggen de 
effecten van het landbouwbeleid van de 
VS, EG. Rusland en andere grote land
bouwmogendheden op de wereldmarkt 
en op de ontwikkcling van de landbouw 
in de ontwikkelingslanden en in de twec
de plaats de hulpverlcning aan ontwikke
lingslanden ten behoeve van de land
bouw en het platte land. 
In het voorafgaande is gesproken over 
'externe factoren· die hun invloed uit
oefenen op de ontwikkeling van de land
bouw in ontwikkelingslanden. Tot die ex
terne factoren moet het landbouwbeleid 
van de EG en de YS worden gerekend, 
met name ten aanzien van die produkten 
in de (voedsel)landbouw die ook in ont
wikkelingslanden kunnen worden gepro
duceerd. Hier spelen grote belangen van 
de EG en de YS een rol. Vanuit de EG 
en de VS gezien zijn de ontwikkclingslan
den potentiele exportmarkten, ook voor 
produkten die deze Ianden zelf kunnen 

en zouden moeten verbouwen. Vanuit 
een positieve ontwikkeling van de ont
wikkelingslanden gezien moet hier echter 
een groot vraagteken bij geplaatst wor
den. Is het inderdaad juist wat de Ameri
kaanse minister van Landbouw John 
Block en de Franse premier Mauroy stet
den, dat de VS en Europa beter en eco
nomischer voedsel voor de ontwikke
lingslanden kunnen produceren dan zij
zelf kunnen? Met andere woorden: is en 
blijft voedselhulp- in beider belang- een 
essentieel dee! van ontwikkelingshulp? 
Of moeten de donoren veeleer bijdragen 
aan het totstandkomen van een goed 
landbouwbeleid binnen de ontwikke
lingslanden en hun eigen belangen in de 
landbouwsector opzij zetten? 
Yanuit een oogpunt van solidariteit en 
gerechtigheid lijkt, gezien de huidige 
schrijnende welvaartverschillen tussen de 
ontwikkelde Ianden en de Derde Wereld, 
het laatste het juiste antwoord. 
In een tijd waarin de wereld steeds meer 
een sociaal-economische eenheid wordt, 
heeft het weinig zin aileen na te gaan wat 
gedaan kan worden in ontwikkelingslan
den. We moeten ook nagaan wat ons 
eigen praktisch handelen voor conse
quenties heeft voor onze partners in de 
ontwikkeling van de wereld. 
Een voorwaarde voor een dergelijke sa
menwerking is heel duidelijk dat de rege-
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ringen van de ontwikkelingslanden een 
fundamentele beleidswijziging in hun be
leid met betrekking tot de landbouw en 
plattelandssector doorvoeren. Aileen 
dan krijgen de hulpverlening en de struc
turele veranderingen effect voor de arm
ste bevolkingsgroepen met name op het 
platteland. 
Vanuit CDA-oogpunt dienen zowel de 
structurele ontwikkelingen als het in ont
wikkelingslanden gevoerde beleid ge
toetst te worden aan de vier uitgangspun
ten: solidariteit, gerechtigheid, rentmees
terschap en gespreide verantwoordelijk
heid:3 Toetsing van de feitelijke mondiale 
ontwikkelingen daaraan Ievert geen 
hoopvol perspectief op. Wanneer we 
daarenboven de feitelijke ontwikkeling 
van het platteland in ontwikkelingslan
den naast deze uitgangspunten leggen 
zien we een volstrekt tegengesteld beeld. 
Gesteld dat deze uitgangspunten ook 
voor het Nederlandse standpunt zouden 
gelden, waar liggen dan de effectieve 
kansen en mogelijkheden om de gesigna
leerde trends om te buigen? 

Rol van Nederland 
In verschillende fora kan Nederland zijn 
invloed uitoefenen. Het lidmaatschap 
van de EG echter plaatst Nederland mid
den in een centrum van een brede in
vloed, zowel in de internationale, poli
tieke verhoudingen als op het terrein van 
de handel en van de ontwikkelingshulp. 
De hulpverlening van de Commissie en 
die van de lidstaten tezamen maken de 
EG tot verreweg de grootste donor, ter
wijl de EG ook als handelspartner voor 
ontwikkelingslanden van grote betekenis 
is. Wanneer Nederland zoekt naar moge
lijkheden om in structurele ontwikkelin
gen en in hulpverleningsrelaties invloed 
uit te oefenen dan biedt de EG daarvoor 
het eerste en potentieel meest belang-
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rijke forum. Helaas is de EG nog niet 
zover dat het gchele pakkct relaties gc
bundeld per land wordt aangeboden. 
Andere fora hcbben door hun specialisa
tie op een relatie ecn potenticel minder 
ver reikende invloed, met uitzondering 
van het IMF. 
Weliswaar is de relatie van de Wereld
bank met de ontwikkelingslanden een 
donor-ontvanger-relatie in de hulpverle
ning, zij is toch op dit moment en zolang 
de EG door interne verdeeldheid niet als 
een donor optreedt, de feitelijk belang
rijkste relatie tussen donoren en ontwik
kelingslanden. De Wereldbank verbindt 
immers voorwaarden met betrekking tot 
het te voeren interne beleid aan zijn le
ningen voor structurelc aanpassingen van 
sectoren in de economic. Nederland kan 
invloed uitoefenen zowel op de opstelling 
van de Wereldbank als daardoor op het 
interne beleid van ontwikkelingslanden 
en wei naarmate Nederland bereid is tot 
deelname in deze leningen (co-financie
ring), verder door bijdragen aan de dis
cussies in de Bank via zijn vertegenwoor
diger en tenslotte via de consultatieve 
groepen. 
De invloed van Nederland in de VN
organisaties is nauwelijks meetbaar, noch 
de invloed van deze organisaties op het 
nationale interne beleid van ontwikke
lingslanden. De verschillende VN-fora 
leiden immers veelal niet tot verplichtin
gen. Daar waar dat wei zo is of daartoe 
een kans bestaat, (zoals in GATT) oefent 
Nederland zijn invloed toch weer uit via 
deEG. 
Tenslotte oefent Nederland invloed uit in 
de zuiver bilaterale politieke en hulp
relaties met de ontwikkelingslanden. In 
het bilaterale overleg komen echter nau
welijks structurele relaties aan de orde. 
Nederland aileen is bovendien niet in 
staat om een fundamentele herziening 

3) Zie Om een zinvol bestaan, CDA-vcrkiezingsprogram. juli 1982. en Gespreide Verantwoordclijkheid, 
W.l.-CDA. 1978. 
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van het landbouwbeleid in ontwikkc
lingslanden te bereiken noch om aan de 
uitvoering daarvan substantieel bij te 
dragen. Daartoe dient aansluiting bij an
dere donoren te worden gezocht. 
De conclusie is dat de EG een zeer be
langrijk forum voor Nederlandse invloed 
op de verschillende Noord-Zuid-relaties 
is en als gemeenschap van donoren een 
belangrijkc invloed op de interne beleids
vorming in ontwikkelingslanden zou kun
nen uitoefenen. Voorlopig lijkt echter de 
Wereldbank voor dit laatste de meest 
aangewezen instelling. 
In het hiernavolgende wordt achtcreen
volgens op het Nederlandse standpunt 
inzake het te voeren landbouwbeleid in 
ontwikkelingslanden. als basis voor de 
Ncderlandse opstelling in bilateraaL EG
en multilateraal vcrband. vervolgens op 
het EG-landbouwbeleid en tenslotte op 
het EG-ontwikkelingshulpbelcid in de 
landbouwsector ingegaan. 

Landbouw in ontwikkclingslanden: een 
Neder/ands srandpunt 
Wanneer donorlanden en -organisaties 
de ontwikkelingssamenwcrking ernstig 
nemen dienen zc gegeven de betekenis 
van de voedsellandbouw in het overgrote 
dec! van de ontwikkelingslanden aan de 
ontwikkcling van deze sector grote prio
riteit te geven. De bercidheid daartoe zal 
groter zijn wanncer in de ontwikkelings
landen zelf een op de ontwikkcling van 
dcze landbouw gericht beleid wordt ge
voerd. 
In vee! gevallen is daarvan zoals gezegd 
nog geen sprake. De irritatie die daarvan 
het gcvolg is groeit. Internationale en 
multilateralc organisaties. donorgrocpen 
en individuele donoren doen dan ook een 
steeds dringender beroep op met name 
de Ianden in Afrika om tot een ingrijpen
de beleidswijziging te komen. 
Tussen de donoren bestaat langzamer
hand weliswaar consensus over cen zeke
re bemoeienis met het door het ontwik-
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kelingsland gevoerde beleid. Over de 
aard van het te voeren beleid, noch over 
de mate van bemoeienis bestaat daaren
tegen overeenstemming. De verschillen 
in opvatting tussen de donoren underling 
hangen nauw samen met de verschillen in 
visie op de gewenste ontwikkeling van de 
maatschappij en de economic in het be
trokkcn ontwikkelingsland. 
Ook Nederland heeft in zijn ontwikke
lingsbeleid impliciet en in sommige on
derdelen cxpliciet steeds een maatschap
pijvisie uitgedragen. Het CDA heeft dat 
ook steeds ondcrsteund. Zo heeft Neder
land in de samenwerking steeds toet
singscriteria gehanteerd voor het door 
ecn ontwikkelingsland gevoerdc beleid. 
De formulering van de criteria was echter 
zeer algemeen en de toetsing geschiedde 
aan de hand van de beleidsintenties van 
de betrokken regeringen van de ontwik
kelingslanden, niet op grond van beleids
uitvoering. In de praktijk blijkt dat welk 
beleid door deze dan ook geformuleerd 
was. het platteland in aile gevallen het 
slachtoffer geworden is van de feitelijkc 
ontwikkelingen. Wanneer we dan ook de 
genoemde uitgangspunten van het CDA 
als toetsingscriteria hanteren moeten we 
zoals gezegd constateren dat de feitelijke 
ontwikkeling van het platteland in ont
wikkelingslanden een volstrekt tegenge
steld beeld te zien geeft. Nu er een trend 
ontstaat om geen genoegen meer te ne
men met papieren, algemeen beleid, 
maar over te gaan tot een heel concrete 
toetsing van de uitvoering van een sector
beleid, is het zaak op grond van de ge
noemde doelstellingen een karakteristiek 
te formuleren van een wenselijk en ade
quaat geacht landbouwbeleid. Zoals 
meestal het geval is kunnen deze algeme
ne uitgangspunten in specifieke situaties 
op gespanncn voet met elkaar komen te 
staan. Men zal dan tot vaak moeilijke 
afwegingen moeten komen. De algemene 
kaderstelling die hierna gegeven zal wor
den. zal dan ook met voorzichtigheid en 
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flexibiliteit moeten worden toegepast. 

a. Een landbouwbeleid dat impliciet en 
expliciet het veilig stellen van de voedsel
produktie voor de eigen bevolking op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau als 
prioriteit stelt, verdient ondersteuning. 
b. Een landbouwbeleid dat een zodanig 
produktiesysteem probeert op te bouwen 
dat leidt tot gespreide verantwoordelijk
heid en een zo optimaal mogelijke werk
gelegenheid. dat mede afgesteld is op het 
absorptievermogen van de sec:mdaire en 
andere sectoren. kan voor samei\werking 
in aanmerking komen. 
c. Mocht het onder b gestelde leiden tot 
het stimuleren van de kleinschalige land
bouw. dan zal in een samenwerkingsver
band speciale aandacht moeten worden 
gegeven aan enerzijds het ontwikkelen 
van boerenorganisaties, anderzijds aan 
het versterken van een dienstverlenend 
apparaat (krediet, voorlichting. markt
opslag en verwerkingsfaciliteiten) en eeP 
daarbij behorende fysieke infrastructuur 
(wegen. transport) die op elkaar zijn af
gestemd. Een beleid gericht op landher
vorming en op versterking van de positie 
van ( deel)pachters dient- kritisch- on
dersteund te worden. 
d. Grootschalige landbouw is in principe 
niet uit den boze, maar dient eerst voor 
ondersteuning in aanmerking te komen 
wanneer duidelijk is dat het geen bedrei
ging is of kan worden voor een ontwikke
ling als onder a, ben c beschreven. 
e. Gegeven dat de voedselvoorziening 
op lokaal, regionaal en nationaal niveau 
redelijk zeker is gesteld, verdient de pro
duktie van gewassen voor de eigen indus
trie of voor export voor het verkrijgen 
van buitenlandse valuta aanbeveling. 
f. Gegeven de belangrijke functie van de 
landbouw in vele ontwikkelingslanden is 
een 'afroming' van de landbouwproduk
tie niet te vermijden; daaraan zal mede
werking kunnen worden gegeven mits dit 
een rechtvaardige verdeling niet ernstig 
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schaadt. 
g. De landbouw kan dezelfde hulpbron
nen steeds opnieuw gebruiken (bijv. 
land). Bij de ondersteuning van een land
bouwbeleid of onderdelen daarvan. zal 
dan ook steeds nagagaan moeten worden 
of er ook sprake is van een goed rent
meesterschap. Daarbij dient men zich 
evenwel bewust te zijn van de enorme 
spanningen die dit kan opleveren. 
h. De huidige kennis maakt het althans 
op dit moment technisch mogelijk op 
mondiaal niveau de landbouw voldoende 
te Iaten produceren. Een goede verdeling 
van de landbouwproduktie roept evenwel 
nog vele moeilijk oplosbare problemen 
op. Daarom zullen alle pogingen tot ken
nisvermeerdering die kunnen leiden tot 
een betere realisering van een onder a. b 
en c geschetste landbouwstructuur onder
steuning verdienen in samenwerkings
overeenkomsten. 
i. Gespreide verantwoordelijkheid dient 
in ontwikkelingssamenwerking zelf ook 
ingesloten te zijn. Pas wanneer de uit
gangspunten van het Nederlandse beleid 
ernstig geschaad dreigen te worden. zul
len deze aan de orde moeten worden 
gesteld in reeds lopende samenwerkings
verbanden. 

4. De structurele aspecten: consequenties 
voor het EG-landbouwbeleid 

De plaats in de EG van het Gemeenschap
pelijk Landbouwbeleid ( G LB) 
In de sociaal-economische ontwikkeling 
van de Europese Gemeenschap heeft de 
landbouwsector in belangrijke mate de 
functies in de economische ontwikkeling 
vervuld die onder 2 zijn omschreven. De 
motivatie bij de vaststelling van het Ge
meenschappelijk Landbouwbeleid was 
dan ook tweeledig. Enerzijds moest het 
GLB mede zorgdragen voor de onderlin
ge afstemming van de kosten van levens
onderhoud in de 'oude EG van de Zes'. 
Zodoende kon het vrijhandelsverkeer 
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van industrie- en landbouwprodukten in 
de EG met minder moeite tot stand ko
men. Uiteindelijk zou door middel van 
voortschrijdende economische integratie 
en de convergentie van het sociaal-eco
nomische beleid van de lidstaten de wel
vaart in de EG nog verder moeten toe
nemen. 
Met het GLB moest anderzijds een aan
tal specifieke landbouw-(handels-)poli
tieke doel~inden worden verwezenlijkt. 
Het verdrag van de EG noemt in de 
artikelen 39 e.v. en 110 e.v. onder meer: 
- een hogc arbeidsproduktiviteit en le-

vensstandaard voor de landbouwbe
volking; 

- stabiele markten qua prijzen en hoe
veelheden; 

- een redelijke voedselvoorziening tegen 
redeli j ke pri jzen: 

- door het oprichten van een douane
unie een bijdrage aan de harmonische 
ontwikkeling van de wereldhandel. 

In 19R4 kan worden vastgesteld dat het 
GLB in de EG nog steeds ecn bijzondere 
plaats inneemt. Gewijzigde omstandighe
den ten opzichte van de jaren '50 en '60 
en opgedane ervaringen met de uitvoc
ring van het GLB hebben ertoe geleid dat 
er momenteel een hervorming moet wor
den nagestreefd. Na een korte beschrij
ving van die gcwijzigde omstandigheden 
en opgedane ervaringen zullen enkele 
aanbevelingen worden gcformuleerd met 
name op het raakvlak van de landbouw in 
ontwikkclingslanden. 

V eranderingen 
- De EG is na een periode van economi

sche groei in de jaren '50 en '60 terecht 
gekomen in een periode waarin de eco
nomic stagneert. de inflatie vaak hoog 
is en uiteenlopend in de lidstaten en 
wisselkoersschommelingen niet meer 
zijn uitgesloten. 

- De EG bestaat inmiddels uit 10 lidsta
ten. Hoewel deze Ianden uiteindelijk 
naast hun democratische orientatie 
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vee! zaken gemeenschappelijk hebben, 
is er toch sprake van meer uiteenlo
pende landbouwpolitieke visies, vaak 
gebaseerd op van elkaar verschillende 
landbouwstructuren, dan in de 'EG 
van de Zes'. 

- De EG is van een situatie met een 
geringe landbouwproduktie beland in 
een situatie met structurele landbouw
overschotten. Als oorzaken hiervan 
worden o.a. door de Europese Com
missie, in diverse 'oproepen' aan de 
Europese Ministerraad om tot koers
wijziging te besluiten, genoemd: 

• het instrument van onbeperkte prijs
garantie in het GLB (de Europese 
Commissie stelde in 1980: 'In dit be
leid is geen efficient werkend systeem 
ingebouwd om de ontwikkeling van de 
produktie aan te passen aan de vraag 
op de eigen markt en de wereld
markt'); 

• de enorme produktiviteitsverhoging 
door toepassing van moderne techno
logische ontwikkelingen; 

• de werking van het vraag- en aanbod
mechanisme in de landbouwsector (!a
ge inkomens- en prijs-elasticiteit van 
het aanbod en een inelastische vraag). 

Het gevolg van de toegenomen zelfvoor
ziening van de EG met eigen landbouw
produkten bestaat enerzijds uit hoge fi
nanciele lasten voor de Europese begro
ting en anderzijds uit internationale con
flicten met concurrerende landbouw
exporterende Westerse Ianden en met 
bepaalde ontwikkelingslanden, gegeven 
het huidige instrumentarium van het 
GLB. Bovendien komt vanwege de toe
genomen marktonevenwichtigheden de 
inkomenssituatie van vee! boeren in de 
EG zelf onder druk te staan. 

- Tenslotte zou nog kunnen worden ge
wezen op problemen waarmee het 
landbouwbeleid wordt geconfronteerd 
in de sfeer van het milieu en het wel
zijn van dieren (CDA/CVP-Studiedag 
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op 22 maart 1984 te Veldhoven). 

Dilemma's 
Een aantal dilemma's komt uit het bo
venstaande duidelijk naar voren: 
1. De toenemende werkloosheid vormt 
een enorm probleem in de hele EG. Bij 
een arbeidsprciduktiviteitsgroei van 4 a 
5% per jaar in de landbouw in Nederland 
is een produktiegroei van dezelfde orde 
van grootte nodig om de werkgelegen
heid (ook) in de landbouw zoveel moge
lijk te handhaven. Een zodanige produk
tiegroei is veel grater dan de verwachte 
groei van de koopkrachtige vraag naar 
landbouwprodukten in de EG of daarbui
ten. Bij het huidige instrumentarium zal 
dan ook veel geld nodig zijn om deze 
produktiegroei te exporteren (incl. voed
selhulp) of te verwerken in bi jvoorbeeld 
veevoeder. 
2. De export van landbouwprodukten te
gen hoge budgettaire lasten en aangebo
den tegen 'scherpe' prijzen op markten in 
o.a. ontwikkelingslanden zal in die Ian
den tot hevige concurrentie met de lokale 
producenten leiden, nog los van het feit 
dat ook andere Westerse Ianden naar 
vergroting van hun marktaandeel streven 
in deze Ianden. Deze ontwikkeling moet 
worden afgewogen tegen de rechtvaardi
ge verlangens van de plattelandsbevol
king in de ontwikkelingslanden naar 
werk en redelijke opbrengstprijzen voor 
hun landbouwprodukten. 
3. De problemen van de landbouwsector 
in de Gemeenschap (o.a. het ontbreken 
van alternatieve werkgelegenheid) zullen 
lei den tot een grotere aandrang om of het 
huidige instrumentarium van het GLB 
gedifferentieerd toe te passen (bijvoor
beeld de jaarlijkse prijsvaststelling) of 
nieuwe instrumenten te ontwikkelen die 
meer zijn toegesneden op de diversiteit 
van de landbouw in de EG zonder be
langrijke uitgangspunten van het GLB 
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aan te tasten.") 
De toetreding van Spanje en Portugal zal 
de diversiteit van de landbouw in de EG 
nog verder vergroten. 

Enkele aanbevelingen 
Op de terreinen waar van de EG solidari
teit met gerechtvaardigde verlangens van 
(landbouwproducenten in) de ontwikke
lingslanden wordt gevraagd zal met de 
volgende aanbevelingen rekening moe
ten worden gehouden bij de hervorming 
van het GLB. 
1. De hervorming van het GLB mag niet 
worden afgewenteld op de landbouwpro
ducenten in de ontwikkelingslanden. Dit 
betekent dat wanneer uitsluitend budget
taire overwegingen ten grondslag liggen 
aan de aanpassing van het GLB de conse
quenties hiervan volledig voor rekening 
komen van de Europese burgers. 
2. Het GLB nieuwe stijl zal juist in toe
nemende mate rekening moeten houden 
met gerechtvaardigde verlangens van 
landbouwproducenten in de ontwikke
lingslanden. Ook andere Westerse Ian
den zullen hiervoor de nodige inspannin
gen moeten leveren. Het gaat dan vooral 
om het wegnemen van negatieve effecten 
van bepaalde instrumenten van het land"
bouwbeleid zoals de ontmoedigirig om 
lokaal te produceren in ontwikkelingslan
den door hoge exportsubsidies of door 
onjuist geprogrammeerde voedselhulp. 
Andere instrumenten zoals verwerkings
subsidies leiden tot een zodanige stimu
lans voor de landbouwproduktie in de 
EG dat grondstoffen of verwerkte pro
dukten uit de ontwikkelingslanden geen 
redelijke prijs meer kunnen behalen op 
de EG-markt. 
3. De handel in landbouwprodukten in 
de wereld zal derhalve in vee) grotere 
mate dan nu het geval is moeten worden 
onderworpen aan economische beginse
len van rechtvaardigheid. In het kader 

4) Zie o.a. De Boerderij, Hl-4-'84, interview J. v.d. Veen, voorzitter LanJbouwschap. 
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van het GATT mocten hierover afspra
ken worden gemaakt, bijvoorbeeld het 
(geleidelijk) afschaffen van exportsubsi
dies. Overigens is het nog zeer onduide
lijk of deze commerciele contracten in
derdaad een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan een voedselproduktiebeleid. 
Voorts dreigt hier het gevaar van verdere 
bilaterisering van de handelsbetrek
kingen. 
Erkend zal moeten worden dat internati
onale afspraken- hoe moeilijk ook
beter zijn dan voortgaan op de weg van 
toenemende bilaterale overeenkomsten. 
Het mag niet zo zijn dat door volledige 
isolatie van de landbouw in bepaalde 
meestal rijkere Ianden er grate oneven
wichtigheden en onrechtvaardige situa
ties elders (blijven) ontstaan. Voorko
men moet worden dat een mogelijk 
rechtvaardiger beleid vanuit de EG door 
andere Westerse Ianden wordt onder
graven. 
4. In deze zin zal er sprake zijn van 
'confrontatie'- politick (in de zin van de 
nota 'Werkloosheid en de crisis in onze 
samenleving' van het WI, zoals onlangs 
gepubliceerd): confrontatie met het in
ternationale handelsverkeer en produk
tie- en prijsontwikkelingen in derde ian
den, tegelijkertijd met het ontwikkelen 
van enkele nieuwe beleidsinstrumenten 
om de gerechtvaardigde belangen van de 
landbouw in de EG zelf ook te beharti
gen en tegelijkertijd met een Europees 
ontwikkelingsbeleid dat financiele mid
delen beschikbaar stelt ten behoeve van 
de landbouwontwikkeling in de ontwik
kelingslanden. 

Het Europese Ontwikkelingsbeleid 

Voedselstrategieen 
De Europese Commissie heeft in 1981 
het concept voedselstrategie het centrale 
actiemodel gemaakt van haar plan tot 
bestrijding van de honger in de wereld 
(plan-Pisani). Voordien had het Euro-
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pees Parlement na een intensieve studie 
van de armoedeproblematiek en de han
ger, in september 1980 de resolutie 'over 
de honger in de wereld' aanvaard. 
Het EP deed een dringend beroep op de 
Commissie en de lidstaten, de strijd tegen 
de honger in de wereld tot hoofddoelstel
ling te maken van het gemeenschappelijk 
ontwikkelingsbeleid voor de jaren tach
rig. De resolutie geeft een uitgebreid 
overzicht van daarvoor noodzakelijke 
maatregelen in de hulpverlening. Beide 
initiatieven, de resolutie van het EP en de 
aanvaarding van het plan-Pisani, zetten 
de trend voor de opstelling van de Ge
meenschap in de onderhandelingen voor 
Lome-III, de voortzetting van het ak
koord met de ACS-Ianden. 
In de onderhandelingen over Lome-III 
tussen de ACS-Ianden en de EGis thans 
overeenstemming bereikt over de priori
teit van de plattelandsontwikkeling. 
Voor de daarvoor in aanmerking komen
de ASC-landen zal worden gestreefd 
naar het fomuleren van een voedselstra
tegie. Het voedsel- en voedselproduk
tiehulpbeleid van de Gemeenschap wordt 
afgestemd op het landbouwbeleid van de 
ACS-Ianden. 
Wil een voedselstrategie de ontwikkeling 
van de landbouw stimuleren en bescher
men dan zullen onder meer marktversto
rende importen van voedsel, zowel de 
commerciele als de concessionele (voed
selhulp) moeten worden geweerd. Van 
de zijde van de EG zijn reeds maatrege
len genomen om de ACS-Ianden daartoe 
in staat te stellen. Niet aileen is een re
strictiever en flexibeler voedselhulpbe
leid aanvaard, ook is ten aanzien van 
meerjarige commerciele voedselexport
contracten voorgesteld dat de Gemeen
schap bereid is deze 'overeenkomsten af 
te sluiten met die Ianden, die in het kader 
van hun beleid tot veiligstelling van de 
voedselvoorziening hierom verzoeken'. 
Wat de voedselhulp betreft is overeenge
komen dat deze wordt afgestemd op het 
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in de betrokken Ianden gevoerde voed
selvoorzieningsbeleid. Marktverstoring 
zal worden vermeden, op de bruikbaar
heid en de effecten van de geleverde 
produkten zal steeds meer worden gelet. 
Onder meer overweegt de Gemeenschap 
over te gaan tot: 
- meerjarenprogrammering van de 
voedselhulp inclusief de mogelijkheid 
van verstrekking van financiele hulp wan
neer door lokale produktieverhoging in 
de behoefte aan voedsel is voorzien; 
- uitbreiding van het produktenpakket; 
- aankoop in ontwikkelingslanden in de 
regio met een voedseloverschot. 
Deze terughoudendheid van de EG om 
ontwikkelingslanden met overschotten te 
belasten wordt aangevuld met een actief 
ontwikkelingsbeleid ten opzichte van de 
plattelandsector en de voedselproduktie. 
De Gemeenschap wil komen tot een bun
deling van middelen en instrumenten: 
- concentratie van de middelen van het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 
met name op de voedselproduktiesector; 
- een grater aandeel in de niet project
gebonden hulp voor de financiering van 
garantieprijzen en voor landbouwpro
duktiemiddelen zoals zaaizaad, kunst
mest, landbouwwerktuigen; 
- het richten van andere hulpgelden op 
de zogenaamde thematische acties ter on
dersteuning van de landbouw op langere 
termijn: onderzoek, bestrijding van 
woestijnvorming, aanpak van ziekten en 
plagen. 

Het nieuwe EG-beleid en de uitwerking 
daarvan in de Lome-onderhandelingen 
bieden belangrijke aanknopingspunten 
voor de implementatie van het concept 
voedselstrategie. Aan drie elementen 
wordt daadwerkelijk gestalte gegeven, 
nameiUk prioriteit voor de landbouwsec
tor in de ACS-Ianden, een meerjarenver-
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plichting van een grote donor en als der
de de beleidsdialoog, welke onder de titel 
'operationele dialoog' in de nieuwe con
ventie is opgenomen. 

Beleidsdialoog 
In de samenwerking tussen een ontwik
kelingsland en de donoren in het proces 
van een voedselstrategie is een beleidsdi
aloog onvermijdelijk. Deze beleidsdia
loog ontleent zijn aard aan de wijze waar
op de donoren hun relatie met de ontvan
gende Ianden wensen vorm te geven. De 
verschillende visies op die relatie worden 
in feite bepaald door de behoefte aan 
wederzijds vertrouwen dan wei de be
hoefte om harde voorwaarden te stellen. 
Sommige donoren nemen een harde, en 
voor de ontwikkelingslanden bedreigen
de opstelling aan. Zij stellen hun hulp 
afhankelijk van de vervulling van eenzij
dig gestelde voorwaarden vooraf door de 
ontvangende regering. Andere donoren 
daarentegen hechten meer waarde aan 
een goede vertrouwensrelatie. In de sa
menwerking is minder sprake van voor
waarden dan wei van gezamenlijk over
eengekomen doelstellingen. 
Eurocommissaris Pisani heeft er steeds 
voor gepleit dat de EG in de beleidsdia
loog de laatste positie zou innemen en 
zich daarin zou onderscheiden van IMF, 
Wereldbank en VS. Zijn stelling is dat de 
visie van de donoren op de ontwikkeling 
dikwijls zeer onvolkomen is en dat zij een 
inconsistent beleid voeren ten opzichte 
van de ontwikkelingslanden. Hij wijst de 
eenzijdige beleidsdialpog af en pleit voor 
een 'contractualite mutuelle', een weder
zijds expliciete en meerjarenafspraak 
waarbij ook de donoren op een consis
tent beleid en hulpprogramma zouden 
worden vastgepind. Ook de Wereldbank 
heeft in zijn laatste rapport inzake Sub
Sahara Afrika een dergelijke aanpak be
pleit5) . 

5) World Bank: Toward Sustained Development: A joint program of action for Sub-Saharan Africa. 
augustus 1984. 
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In feite is de Gemeenschap de enige do
nor die bereid is zulk een afspraak te 
maken. Nude Lome-onderhandelingen
de beleidsdialoog EG-ACS- tot resulta
tcn leiden en gemeenschappelijke uit
gangspunten en prioriteiten worden over
eengekomcn is het EG-ACS-model 
voorshands een uniek voorbeeld voor de 
verhouding tussen ecn grote donor en 
een groot blok van ontvangende Ianden. 
Immcrs, we zien geen eenzijdig dictaat 
van de EG, terwijl de afspraken ook niet 
zo volstrekt vrijblijvend zijn als in het 
kader van de VN, onder meer van 
UNDP. 
De ACS-landcn hebben tijdens de onder
handelingcn de beleidsdialoog tussen een 
land en de EG afgewezen indien het bin
nenlandse beleid als zodanig ter discussie 
zou worden gesteld. Wei is tot een opera
tionele dialoog besloten waarin de relatie 
tussen het overheidsbeleid en het hulp
programma van de EG zal worden be
sproken. 

NGO's en voedselstrategieen 
De grote betekenis van de projecten en 
programma's van particuliere organisa
ties in ontwikkelingslanden is door de 
EG ten principale onderschreven. Met 
name krijgt hun rol in de vergroting van 
de voedselproduktie en de werkgelegen
heid op het platteland alsmede in de 
voedselhulp steeds meer erkenning. CE
BEMO heeft met haar publikatie 'Meer 
voedsel zelf verbouwen' van juni 1983 het 
werk van de NGO's in het kader van 
vocdselstrategieen beschreven en onder 
de aandacht gebracht van Commissaris 
Pisani, van het Europees Parlement en 
van de particuliere organisaties in de lid
staten. Ook het Landbouwschap heeft 
via het COPA de betekenis van platte
landsorganisaties, zowel cobperaties als 
boeren- en boerinnenbondcn bij Com
missaris Pisani onder de aandacht ge
bracht. 
De rol van de NGO's in de uitvoering van 
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de voedselstrategieen is veelzijdig. In de 
bestuurlijke, maatschappelijke, economi
sche en tenslotte politieke ontwikkeling 
van het platteland is de particuliere sec
tor onmisbaar. Projecten van NGO's vor
men kernen van economische activiteit in 
de vorm van produktie, werkgelegenheid 
en inkomen. 
Tegelijkertijd zien we dat nuclei van 
maatschappelijke organisatie en gede
centraliseerd bestuur ontstaan van waar
uit politieke mondigheid en maatschap
pelijke respons op het gevoerde beleid 
kunnen grocien. 
Daarnaast zijn NGO's geequipeerd om 
achterblijvende groepen te identificeren 
en een sociaal vangnet te organiseren, 
bijvoorbeeld in de vorm van voedselhulp 
aary bevolkingsgroepen die door ontwik
keling nog verder worden gemarginali
seerd. 
Voedselstrategieen hebben voorshands 
een gouvernementeel en dikwijls nog pa
pieren karakter. Zij vragen om een ver
maatschappelijking door een brede parti
cipatie van de belanghebbenden op het 
platteland. In de mobilisering van de in
terne beleidsdialoog over de beleidsvoor
nemens en maatregelen van de overheid 
spelen de NGO's een eigen, onvervang
bare rol. 

Sam en vatting 
De hanger in de wereld is minder een 
gevolg van een slechte distributie van het 
mondiaal beschikbare voedsel. Hij is pri
mair het gevolg van de verregaande ver
arming van het platte! and in ontwikke
lingslanden. Interne en externe factoren 
werken de armoede en de achteruitgang 
van de lokale voedselproduktie en daar
mee het verschijnsel van de honger in de 
hand: het ontbreken van een rechtvaar
dig en evenwichtig intern beleid ten op
zichte van het platteland, onder meer 
bevoordeling van de stedelijke bevol
king, van de formele industriele sector 
enerzijds en de verstoring van de wereld-
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markt door de overproduktie en expor
ten van de EG en VS anderzijds. De 
produktieve en verdelende capaciteit van 
het platteland en daarmee werkgelegen
heid en inkomen met name om voedsel te 
kopen worden door deze interne en ex
terne factoren doorlopend en steeds ver
der ondermijnd. 
Nederland dient in EG-verband ertoe bij 
te dragen dat rechtvaardiger externe en 
via de hulpverlening interne voorwaar
den worden geschapen voor een even-
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De uitgangspunten van het CDA. gerech
tigheid en solidariteit. rentmeesterschap 
en gespreide verantwoordelijkheid 
bieden de basis voor een standpuntbepa
ling terzake, nationaal. in EG-verband en 
in internationaal verband. 

ACS- Landen in Afrika, de Cara"ibische regia en de Stille Oceaan waarmee de 
Ianden: Europese Gemeenschap een associatie-overeenkomst inzake handel en 

ontwikkelingshulp heeft gesloten, de zgn. Lome-overeenkomsten. 
CEBEMO: Katholieke organisatie voor medefinanciering van ontwikkelingspro

COPA: 

EP: 
GATT: 

GLB: 
IMF: 

jecten. 
Comite des Organisations Professionelles Agricoles de Ia Communaute 
Europeenne; Comite van organisaties van landbouwproducenten. 
Europees Parlement. 
General Agreement on Tariffs and Trade, VN-organisatie voor het vast
stellen en doen naleven van spelregels in het internationale handelsver-
keer. 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EG. 
Internationaal Monetair Fonds. 

Lome 111: Aanduiding van de derde verlenging van de associatie-overeenkomst 

NGO's: 

NIC 

UNDP: 
WB: 
WI: 

tussen de EG en de ACS-landen. De associatie-overeenkomst werd 
gesloten in Lome, de hoofdstad van de Westafrikaanse staat Togo. 
Niet-gouvernementele organisaties d. w .z. particuliere organisaties zonder 
winstoogmerk werkzaam in de ontwikkelingssamenwerking, o.m. organi-
saties van missie en zending zoals CEBEMO, Mensen in Nood, Stichting 
Oecumenische Hulp, etc. 
Newly Industrialized Countries: Classificatie van Ianden door OESO op 
basis van ontwikkeling en inkomen per hoofd van de bevolking. 
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. 
Wereldbank. 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. 
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