Nederlandse armoedebestrijder sluit zich aan bij VN-agentschap IFAD
vanwege wereldwijde stijging armoedecijfers
Rome, 12 oktober 2020 - Overheden moeten cruciale investeringen doen om
de toename van armoede en honger een halt toe te roepen, zodat de
voedselvoorziening voor ieder van ons gewaarborgd blijft, aldus Meike van
Ginneneken, die vandaag toetreedt tot het Internationaal Fonds voor
Landbouwontwikkeling (IFAD) van de VN als de nieuwe Associate Vice President
van de afdeling Strategie en Kennis.
“COVID-19 heeft de grootste rampzalige impact op de armste mensen ter wereld.
Zij werken in de informele sector en lopen het grootste risico om werkloos te
worden. Zij beschikken niet over een sociaal vangnet. Maar zij zijn het die het
voedsel verbouwen voor de stedelijke en plattelandsgemeenschappen”, aldus van
Ginneneken, die haar professionele loopbaan heeft gewijd aan de bestrijding van
armoede, onlangs nog als Chief Executive Officer van de SNV Netherlands
Development Organisation. “Daarom moeten we op dit vlak dringend investeren.”
Door de COVID-19-pandemie kunnen er alleen al in 2020 tot 132 miljoen meer
mensen honger lijden, en het ziet ernaar uit dat de extreme armoede voor het
eerst in twee decennia zal toenemen. De impact is het grootst in
plattelandsgebieden, waar het overgrote deel van de armste en meest hongerige
mensen ter wereld leeft - waarvan de meesten voor hun levensonderhoud
afhankelijk zijn van de landbouw. Kleine landbouwbedrijven produceren 50
procent van de voedselcalorieën in de wereld.
“Bij de wederopbouw na de COVID-19-pandemie heeft de wereld een kans om het
goed te doen”, aldus Van Ginneneken. “Het goed doen heeft meerdere dimensies.
Een daarvan is het creëren van een wereld die duurzamer is en beter bestand
tegen klimaatverandering. Een ander aspect is om rechtvaardiger te zijn. Deze
keer mogen we niemand achterlaten.”
In haar vorige functie bij SNV heeft van Ginneneken toezicht gehouden op de
groei van de organisatie die zich richt op de ontwikkeling van landbouw, energie
en water in 28 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daarvoor bekleedde zij
diverse leidinggevende functies bij de Wereldbank. In haar nieuwe functie zal zij
leidinggeven aan het team dat de strategische richting, de thematische prioriteiten
en de technische kwaliteit van de activiteiten van IFAD deskundig ondersteunt.
“Als leider van de afdeling Strategie en Kennis zal ik in een unieke positie verkeren
om ervoor te zorgen dat de technische kennis van IFAD om meer veerkrachtige
en duurzame voedselsystemen te bouwen, zal worden ingezet in elk land waar
IFAD werkt,” liet ze weten.
IFAD is de enige wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die uitsluitend werkt aan
het uitroeien van armoede en honger op het platteland. Het richt zich op het

transformeren van de landbouw, plattelandseconomieën en voedselsystemen
door deze meer inclusief, productief, veerkrachtig en duurzaam te maken.
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IFAD investeert in mensen op het platteland en stelt hen in staat om armoede te
verminderen, voedselzekerheid te vergroten, voeding te verbeteren en de
weerbaarheid te versterken. Sinds 1978 hebben we 22,4 miljard dollar aan
subsidies en leningen met een lage rente verstrekt aan projecten die naar
schatting 512 miljoen mensen hebben bereikt. IFAD is een internationale
financiële instelling en een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties,
gevestigd in Rome - het voedsel- en landbouwknooppunt van de Verenigde Naties.

