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De VN Werelddoelen 2015-2030
In 2000 heeft de Verenigde Naties acht Millenniumdoelen
vastgelegd. Via deze doelen zou in 2015 een eind zijn gemaakt
aan extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de
wereld. De afgelopen 15 jaar is er wereldwijd gestreefd naar
het realiseren van deze doelen. Nu moeten we vaststellen dat
deze doelstellingen zijn niet gehaald. Tijd voor evaluatie en het
vaststellen van nieuwe doelen voor de jaren 2015-2030.
Eind september 2015 kwamen in New York op de Sustainable
Development Summit van de VN meer staats- en regeringsleiders
samen dan ooit tevoren. Het resultaat is een zeer ambitieuze
ontwikkelingsagenda. Tegen 2030 moet extreme armoede
uit de wereld zijn en moeten alle landen duurzaam en
rechtvaardig worden. Om dit te bereiken zijn maar liefst 17
nieuwe doelstellingen vastgelegd onder de naam Sustainable
Development Goals, afgekort als SDGs.
Waarover gaan deze ontwikkelingsdoelen 2015-2030?
De 17 doelen hebben als kern het bestrijden van extreme
armoede, klimaatverandering, ongelijkheid en onrechtvaardigheid.
Het grote verschil met de Millenniumdoelen is niet alleen
het grotere aantal. Waren die doelen nog vooral gericht op
hulp van de Eerste Wereld aan de Derde Wereld, de nieuwe
SDGs behandelen nu ook problemen in de Eerste Wereld
zelf. De ‘ontwikkelde landen’ krijgen met andere woorden
ontwikkelingsopdrachten die ze in de eigen leefwereld zullen
moeten waarmaken. Denk hierbij aan duurzame energie, maar
ook aan vrede en veiligheid. Verder waren de vorige doelen nog
vooral een oproep aan overheden (zorg voor onderwijs voor
iedereen, voorkom kindersterfte), terwijl nu de nieuwe doelen zo
geformuleerd zijn dat íedereen mee moet werken om een betere
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wereld te creëren. Bij elk doel zijn specifieke targets benoemd die
gehaald moeten worden in de komende 15 jaar.
SDG 15
De activiteiten van het Comité Maastricht-Niou sluiten aan op
doelstelling SDG 15: Duurzaam beheer van bossen, bestrijding van
woestijnvorming, voorkomen van bodemdegradatie en de afname
van biodiversiteit stoppen.
Bossen bedekken 30% van het aardoppervlak en behalve
voor voedselzekerheid en bescherming, zijn bossen van
fundamenteel belang in het bestrijden van klimaatverandering,
in de bescherming van de biodiversiteit en als woonplek voor
inheemse bevolkingsgroepen. Elk jaar gaat 13 miljoen hectare
bos verloren, terwijl de voortgaande degradatie van steppen
leidt tot verwoestijning van 3,6 miljard hectare land. Ontbossing
en verwoestijning – veroorzaakt door menselijke activiteit en
klimaatverandering – stellen grote uitdagingen aan duurzame
ontwikkeling en zijn van invloed op het leven en levensonderhoud
van miljoenen mensen. Er moet actie worden ondernomen om
bossen beter te beheren en woestijnvorming te bestrijden.
Een van de vijftien targets die bij deze doelstelling horen, is dat in
2020 bij alle soorten van bossen sprake is van duurzaam beheer,
ontbossing is gestopt, bossen worden hersteld en er sprake is van
een toename van (her-)bebossing. De target voor het bestrijden
van verwoestijning stelt dat in 2030, land en bodem hersteld
moet zijn en gestreefd moet worden naar een gronddegradatieneutrale wereld.
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SDG 2
Daarnaast sluiten de activiteiten van het CMN ook aan op SDG 2:
Beëindig honger, realiseer voedselveiligheid en verbeter de
voeding en bevorder duurzame landbouw.
Landbouw, bosbouw en visserij kunnen zorgen voor goed voedsel
voor iedereen, een eerlijk inkomen voor werkers in deze sector,
de rurale ontwikkeling ondersteunen en het milieu beschermen.
Daarmee is een goede organisatie van deze sector van groot
belang bij het bestrijden van honger en armoede.
Targets voor deze SDG zijn o.a. dat in 2030 de agrarische
productie verdubbeld moet zijn, net als de inkomens van
kleinschalige voedselproducenten, m.n. die van vrouwen en kleine
boeren, en dat duurzame landbouw het ecosysteem ondersteunt,
zodat klimaatveranderingen opgevangen kunnen worden en
bodemkwaliteit kan verbeteren.

Meer informatie over de feiten en doelstellingen van SDG zijn te
lezen op de VN website:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
Of op de site van OneWorld:
http://www.oneworld.nl/dossiers/werelddoelen

Ervaringen met onze bosbouwprojecten in Burkina
worden gehoord op de klima attop in Parijs
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Pierre Kaboré, onze vertegenwoordiger in Burkina, heeft
van 2 tot 4 november 2015 deelgenomen aan het ‘Forum
franco-québécois Bois & Forêt’ in Parijs, op uitnodiging van
de president van Frankrijk. De uitkomsten van dit forum zijn
meegenomen naar de klimaattop die van 30 november tot 11
december 2015 in Parijs is gehouden.
Gedurende drie dagen zijn ideeën uitgewisseld en is
gedebatteerd over de rol van het bos in de klimaatverandering.
Centraal in het forum stond het duurzaam beheer van
bossen door de lokale bevolking in de verschillende landen
van de francofonie (de
Franssprekende landen).
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samenwerkingsverbanden
en een internationaal
web-platform om samen
deze belangrijke sector
in de toekomst beter te
ontwikkelen.
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Van 30 november tot en met
11 december 2015 heeft in
Parijs de eenentwintigste
jaarlijkse klimaatconferentie
van de Verenigde Naties
plaatsgevonden: de
zogenaamde COP21. COP
staat voor de Conference
of Partie. Hierbij komen alle
partijen bijeen die onderdeel
uitmaken van het UNFCCC,
het klimaatverdrag van de
Verenigde Naties.
Doel van de conferentie is
een nieuw klimaatakkoord te
bereiken. Dat moet in 2020
ingaan, wanneer het huidige
verdrag (het Kyoto-protocol)
afloopt.
Na zijn deelname aan het
Forum was Pierre Kaboré ook
uitgenodigd voor deelname
aan de klimaatconferentie zelf!

Op Youtube is een kort interview met Pierre waar hij spreekt over
de gevolgen van verwoestijning en de projecten in Méguet. Dit
is opgenomen op een ander congres, het CAP Climat 2015. Dat
congres wordt sinds 2008 georganiseerd in de regio Nord-Pas de
Calais (Frankrijk). Kijk bij Youtube en zoek op ‘interview Kaboré
CAP 2015’.

Boomkwekerij Méguet-centrum

Duizenden zakjes met aarde waaruit een klein plantje groeit
staan keurig geordend in rijen. In het centrum van Méguet is
een boomkwekerij opgezet om te voorzien in de groeiende
behoefte aan jonge boompjes. Dit heeft te maken met de
herbebossingsprojecten en het fruitbomenproject. Soms zijn de
zakjes hergebruikte waterzakjes die rondzwerven in het dorp.
Kinderen verzamelen ze en leveren ze af bij de kwekerij. Zij
krijgen er een paar centen voor en het dorp wordt schoner.
Momenteel staan er 10.000 kleine boompjes te groeien in de
kwekerij, zoals néré, kapokboom, eucalyptus, cailcedrat, moringa,

pomme canelle. De kwekerij is een activiteit van het ASDC (de
Association pour un Développement Communautaire, onze
zusterorganisatie). Een comité voert het beheer. Twee personen
zijn dagelijks bezig met het verzorgen van de planten. De zaden
waaruit de boompjes groeien worden verzameld in de natuur
of gekocht bij het ‘Centre National de Semences Forestières’ in
Ouagadougou. Kopen heeft als voordeel dat het zaden zijn van
een betere kwaliteit. Bovendien zijn ze voorbehandeld, zodat ze
beter ontkiemen.

Monsieur Leopold verzorgt de jonge boompjes in de kwekerij

In de zakjes: néré, een boom met veel toepassingen

“GROEN VOOR BURKINA FASO”

In dit Niou Nieuws is te lezen hoe onze projecten verlopen en welke plannen
er zijn in Burkina Faso. Mocht u geïnteresseerd zijn en ons willen steunen, dan
zijn wij blij met elk bedrag dat u aan ons overmaakt.
Alvast namens de Burkinabé bedankt: Barka!

Wilt u ons steunen?

T.n.v. Stichting Comité Maastricht-Niou te Maastricht
ING Bank: IBAN: NL39 INGB 0000 5073 07
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DE BEVOLKING SPREEKT
Burkina Faso heeft de laatste tijd regelmatig het nieuws gehaald.
Er is in september een staatsgreep gepleegd, die gelukkig binnen
een week is terug gedraaid. Hieronder het verhaal op een rij
gezet.
Politieke ontwikkeling
Al in oktober 2014 heeft de bevolking van Burkina Faso luidkeels
haar onvrede geuit tegen nog een zittingstermijn van Blaise
Compaoré. Na 27 jaar presidentschap is hij gevlucht naar
Ivoorkust. Interim-president oud-diplomaat Kafando wordt door
de bevolking erg gewaardeerd. Interim-premier Isaac Zida was de
tweede man van de militaire elite-garde, die door Compaoré was
opgericht en sindsdien geen ‘schone handen’ heeft. De garde
is veelvuldig betrokken geweest bij executies van burgers. De
garde verwachtte via Zida invloed en privileges te behouden. Zida
luisterde echter steeds minder naar zijn oude kameraden.
De overgangsregering heeft goed werk verricht: het land is kalm
gebleven en de voorbereidingen voor de verkiezingen verliepen
voorspoedig en in alle openheid. De politieke partij van Compaoré is ontbonden. Partijen die jarenlang met Compaoré hebben
samengewerkt zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.
Inmiddels zijn nieuwe partijen opgericht door oude handlangers,
maar de tijd lijkt rijp voor verandering. Jongeren, in steden opgegroeid en hoger opgeleid, pikken de corruptie en vriendjespolitiek
niet langer en eisen hun posities op. Op het platteland is er weinig
veranderd. Ontwikkeling en vooruitgang begint in de steden.
Couppoging door elite garde
Direct na de opstand in 2014 is een ‘waarheidscommissie’ benoemd. Deze heeft op 15 september 2015 haar rapport uitgebracht. Hierin staat dat de presidentiële garde ontmanteld en geïntegreerd moet worden in het regeringsleger. Daarmee verliezen
Gilbert Diendéré (generaal van de elite-garde) en oud-president
Compaoré hun politieke invloed, hun grotendeels onrechtmatig

verworven rijkdommen en waarschijnlijk ook hun vrijheid zodra zij
worden aangeklaagd voor hun misdaden.
De reactie was voorspelbaar. Daags na de publicatie van het
rapport viel Diendéré c.s. met bruut geweld de ministerraad
binnen, gijzelde Kafando en Zida en riep zichzelf uit tot nieuwe
president. Direct werden alle grenzen, banken en winkels
gesloten, gingen radio en TV uit de lucht en werden de
verkiezingen uitgesteld. Desondanks is de bevolking massaal de
straat opgegaan. De dag erop, 17 september, was het in heel
Burkina Faso één grote chaos: overal was protest, huizen van
aanhangers van Diendéré zijn afgebrand en partijgebouwen
leeggehaald. De elite-garde schoot met scherp, waardoor doden
en tientallen gewonden zijn te betreuren.
Internationale en lokale reacties
De internationale gemeenschap (Ban Ki-Moon namens de VN,
president Hollande van Frankrijk en de president van Senegal
namens de Afrikaanse Unie) riep op onmiddellijk een einde te
maken aan de gijzeling en eiste dat de elite-garde zich terug
zou trekken in de kazernes. Belangrijk is ook dat Hollande zijn
Franse troepen, die in Burkina Faso zijn gelegerd wegens de
problemen in Mali, heeft opgedragen zich niet te mengen in
dit conflict. Vrijdagochtend riep het regeringsleger de bevolking
van Ouagadougou op om binnen te blijven, omdat ze op
het punt stond om in te grijpen, met als doel de elite-garde
te ontmantelen. Gelukkig is het niet zover gekomen: op 23
september heeft generaal Diendéré de macht weer terug gegeven
aan Kafando. Diendéré is vastgezet en de elite-garde is direct
ontmanteld.
De verkiezingen zijn rustig verlopen. Roch Marc Kaboré is gekozen
als president. Hij heeft ruim 50 procent van de stemmen gekregen. Zijn naaste concurrent Zephirin Diabré haalde nog geen 30
procent. Kaboré is een bekend politicus. Hij is een tijd premier en
parlementsvoorzitter geweest onder president Compaoré, maar
hij heeft gebroken met Compaoré toen deze de grondwet wilde
wijzigen om langer aan de macht te blijven.

Green Challenge
Verwoestijning en landdegradatie is een mondiaal probleem. Dat
er steeds meer aandacht is voor deze problematiek blijkt uit de
uitbreiding van de 8 Millenniumdoelen tot 17 doelen in de SDGs,
(zie elders in dit Niou Nieuws) waarin klimaatverandering en
duurzaamheid een prominente rol toebedeeld krijgen.
Ook de toekenning van de eerste prijs in de “Green Challenge”
competitie, die werd georganiseerd door de Postcode Loterij,
geeft blijk van deze meer intensieve interesse. Jurriaan Ruys (Land
Life Company NL) kreeg € 500.000 om zijn “Cocoon” wereldwijd
bekend te maken. De Cocoon-incubator, is een biologisch
afbreekbaar waterreservoir dat helpt stekjes te overleven,
beschutting biedt en vervolgens afbreekt tot substraat en voeding
voor de bomen. Bewatering en onderhoud zijn niet nodig. Dit
middel werd uitgebreid getest in Saoedi-Arabië en wordt nu
toegepast in diverse landen.
In onze herbebossingsprojecten geven
wij de jonge bomen ondersteuning in
de vorm van TerraCottem, korreltjes die
voedingsstoffen en polymeren bevatten
en vele malen meer dan hun gewicht
aan water kunnen opnemen (zie www.
TerraCottem.com).
Beide producten, zowel de Cocoon
als TerraCottem helpen mee aan het
realiseren van een groenere en meer
duurzame wereld.

KERSTMARKT 2015
Graag attenderen wij u op de Kerstmarkt die dit jaar op woensdag 16 december in de Sint Aloysiusschool georganiseerd wordt.
Leerlingen en leerkrachten bieden er op speelse wijze originele
artikelen en lekkere hapjes aan ten bate van de projecten die
in Burkina Faso worden gerealiseerd. Tijdens dit festijn zijn ook
warme en koude dranken verkrijgbaar. Het Comité MaastrichtNiou nodigt u van harte uit deze Kerstmarkt bij te wonen. U bent
van 18.00 uur tot 20.00 uur welkom in Brusselsestraat 46.

