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Van onze redacteuren
Amsterdam/Washington
De stijgende wereldvoedselprijzen hebben de kredietcrisis tot bijzaak gemaakt van de
voorjaarsvergadering van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), de Wereldbank en de groep
van zeven rijkste landen, de G7. Van diverse kanten wordt aangedrongen op maatregelen die het
effect van de stijgende voedselprijzen voor de arme landen moet wegnemen.
De FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, roept de wereldleiders op
om in te grijpen in de wereldwijde voedselcrisis, die een groot veiligheidsrisico inhoudt. 'Ik ben
verbaasd dat ik niet ben ontboden door de Veiligheidsraad van de VN', zei directeur-generaal
Jacques Diouf vrijdag in Rome tijdens een persconferentie.
De FAO waarschuwde vrijdag voor grote onlusten in de ontwikkelingslanden om dat juist die
landen het meest te lijden hebben van voedselprijzen die dit jaar met gemiddeld 56% zijn
gestegen.
Vrijdag braken er ongeregeldheden uit in Tunesië om rijst. Naast een aantal Afrikaanse landen,
hebben afgelopen week al voedselrellen plaatsgevonden in Indonesië, de Filippijnen en Haïti.
De FAO voorspelt dat de wereldgraanproductie in 2008 bij gunstige klimatologische
omstandigheden met 2,6% zal stijgen tot een record van 2164 miljoen ton. Tegelijk zullen de
voorraden door de steeds grotere vraag scherp dalen; tot 405 miljoen ton, het laagste niveau in
25 jaar. De druk op de voedselvoorraden neemt volgens de FAO niet alleen toe door de snelle
economische ontwikkelingen in China en India, maar ook omdat voor biobrandstoffen, als
alternatief voor aardolie en -gas, steeds vaker een beroep wordt gedaan op de landbouwgrond.
Oud-FAO-directeur Louise O. Fresco bestrijdt de bewering dat de teelt van biobrandstoffen sterk
heeft bijgedragen aan de prijsstijgingen. 'Het gaat maar om 1% van het wereldlandbouwareaal.'
Volgens haar is een decennialange onderinvestering in landbouw in de wereld, met name in de
ontwikkelingslanden, de hoofdoorzaak van de hoge prijzen.
Ook de Afrikaanse landen hebben het daarbij laten afweten. En ook de geringe aandacht
daarvoor bij de internationale organisaties en bijvoorbeeld de Europese Unie draagt volgens de
voormalige FAO-directeur bij aan 'verwaarlozing van de landbouw'.

Voedsel beheerst G7-top
Het Financieele Dagblad 12-04-2008

