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Voorwoord  

Het lijdt geen twijfel dat de gevolgen van klimaatverandering steeds nadrukkelijker voelbaar, merkbaar en 

zichtbaar worden. Dit rapport onderstreept dat de meest kwetsbaren op deze wereld hierdoor het zwaarst 

worden gedupeerd. Wederom krijgen zij de rekening gepresenteerd van de idealen van welvaart en vooruitgang 

die worden gerealiseerd door roofbouw op natuur en klimaat.  

In 2023 is het 50 jaar geleden dat ZOA werd opgericht, door een groep mensen die werd geraakt door de 

problematiek in de wereld. Ze werden gedreven door een passie voor hen die lijden en het geloof dat we door 

actie daadwerkelijk verschil kunnen maken. De problematiek is 50 jaar later een stuk complexer geworden. De 

relatie tussen klimaatverandering en conflict, zoals in dit rapport beschreven, vraagt om een aanpak die de 

gevolgen van klimaatverandering bewust adresseert. Dat vergt veel inspanning en aanpassing, maar de 

voorbeelden in het rapport laten zien dat het mogelijk is.  

Bij ZOA worden we nog steeds gedreven door dezelfde passie en hetzelfde geloof als 50 jaar geleden. We hebben 

veel geleerd en leren nog iedere dag bij, onder meer hoe belangrijk het is om al onze initiatieven alleen te 

ontplooien in nauwe samenwerking en partnerschap met de mensen voor wie we als organisatie zijn opgericht. 

Zij ervaren aan den lijve wat het is om geconfronteerd te worden met tekort, ongelijkheid en conflict. Door die 

ervaring hebben zij een mate van inzicht en weerbaarheid ontwikkeld die van essentieel belang is om te komen 

tot interventies die relevant en doeltreffend zijn. Samen met hen zijn we gemotiveerd om de gevolgen van 

klimaatverandering te adresseren. Met als doel dat mensen een waardig leven kunnen leiden, in vreedzame co-

existentie met anderen.  

 

Edwin Visser, Chief Programme Officer ZOA 

Juni, 2022 
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1. Inleiding 

Klimaatverandering. Overal ter wereld hebben we ermee te maken. De aarde warmt op, als gevolg van 

menselijk handelen. De toenemende uitstoot van broeikasgassen zorgt ervoor dat temperaturen stijgen en 

regenpatronen veranderen. Het ene gebied wordt natter, het andere droger. Door extreem zware regenval 

zijn er steeds meer overstromingen. Een snelgroeiend aantal mensen slaat op de vlucht. Ofwel direct als gevolg 

van natuurrampen, ofwel vanwege vele conflicten die door klimaatverandering ontstaan. Kwetsbare mensen 

in fragiele staten worden zwaar getroffen door de gevolgen van klimaatverandering.  

Veel van ’s werelds meest klimaat-kwetsbare landen lijden ook door langdurige humanitaire crises, vanwege 

conflict, ontheemding en economische kwetsbaarheid. Klimaatverandering versterkt de reeds bestaande 

humanitaire crises, met serieuze gevolgen voor de meest kwetsbare mensen, economieën en ecosystemen - zo 

stelt het Internationale instituut voor milieu en ontwikkeling1. Vooral vrouwen, meisjes en vluchtelingen worden 

zwaar getroffen. Door droogte en overstromingen raken mensen hun huizen en bestaansmiddelen kwijt; velen 

raken hierdoor ontheemd. Gewassen leveren niet meer op wat ze voorheen deden, maar de bevolking groeit 

wel door. Door toenemende schaarste moeten mensen wel op de vlucht slaan om te kunnen overleven. 

Het is geen toeval dat de armste bevolkingsgroepen het meest geraakt worden door klimaatverandering. Zij 

wonen in slechte huizen en op de meest kwetsbare plekken, zoals laaggelegen gebieden die bij hoog water als 

eerste overstromen. Daarnaast zijn mensen die in armoede leven vaak afhankelijk van eenzijdige 

inkomstenbronnen. Als die door veranderende weersomstandigheden wegvallen, blijft er weinig over om van te 

leven. Zo zorgt extreem weer ervoor dat armoede toeneemt en onzekerheid groeit. Middelen voor kwetsbare 

mensen om zich te kunnen weren tegen dergelijke risico’s raken steeds sneller uitgeput.  

Doelstellingen 

De wereld lijkt zich inmiddels bewust te zijn van dit probleem. Door internationale organisaties en in 

klimaattoppen worden doelstellingen besproken om klimaatverandering tegen te gaan. Het 13e doel van de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen2 van de Verenigde Naties (VN) roept staten op om klimaatverandering tegen te 

gaan door de uitstoot van CO2 en methaan te verminderen: de grootste veroorzakers van de opwarming van de 

aarde. De uitstoot van deze broeikasgassen moet in 2050 met 95 procent worden gereduceerd.  

Om deze doelen te kunnen halen, maakten 50 landen stevige afspraken tijdens de Climate Change Conferentie 

(COP26) in oktober 2021 in Glasgow3. Ze kwamen overeen dat de uitstoot van broeikasgassen versneld moet 

verminderen en dat steenkoolgebruik en subsidies op fossiele brandstoffen moeten worden afgebouwd. Het was 

voor het eerst dat deze onderwerpen de eindtekst haalden. Ook kwamen de landen overeen dat er geïnvesteerd 

gaat worden in onder andere groene energie, elektrische (vracht)voertuigen en duurzame landbouw. Ook moet 

in 2030 een einde komen aan de ontbossing. Helaas was het verminderen van en het weerbaar maken tegen de 

effecten van klimaatverandering geen hoofdthema in Glasgow. Dat is nu juist waar ZOA zich mee bezighoudt.  

  

 
1 International Institute for Environment and Development, Humanitarian action is part of climate response – but must be early and locally 

led (2021). Geraadpleegd op 19 mei 2022. https://www.iied.org/tackling-climate-change-fragile-states-protracted-crisis-situations 
2 Voor toelichting op SDG 13 ‘klimaatactie’ zie https://unric.org/nl/duurzame -ontwikkelingsdoelstellingen/sdg-13/ 
3 UN Climate Change Conferentie Glasgow 2021.  
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Klimaatweerbaarheid 

Hoe kunnen lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden hun weerbaarheid en aanpassingsvermogen naar 

de nieuwe en onvoorspelbare omstandigheden vergroten? ZOA richt zich op de aanpak van de grondoorzaken 

van migratie en conflicten, door mensen weerbaarder te maken tegen klimaatveranderingen. 

Klimaatweerbaarheid, ofwel ‘Climate Resilience’, is daarom een belangrijk speerpunt in het nieuwe 

meerjarenbeleid (2023-2026) van ZOA.  

Welke effecten van de opwarming van de aarde ziet ZOA in haar werkveld? Hoe versterkt klimaatverandering 

conflicten en migratie? Hoe kunnen we kwetsbare mensen ondersteunen, die direct met de negatieve gevolgen 

van klimaatverandering te maken hebben? En welke rol speelt ZOA in het versterken van hun weerbaarheid en 

aanpassingsvermogen? Deze vragen staan centraal in dit rapport.  

Ten eerste worden de gevolgen van klimaatverandering voor mensen in fragiele staten beschreven. Vervolgens 

wordt inzicht gegeven in de schrijnende gevolgen van de veranderende weersinvloeden op de plekken waar ZOA 

werkt. ZOA ziet deze gevolgen niet met lede ogen aan. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe ZOA inzet op adaptieve 

methoden om de negatieve impact van klimaatverandering te minimaliseren. Het laatste hoofdstuk laat aan de 

hand van drie cases uit het veld zien hoe dit er in de praktijk aan toegaat, gevolgd door de conclusie.  

Foto: droogte in Ethiopië 
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2. De gevolgen van klimaatverandering 

Er is al veel geschreven, onderzocht en besproken over de gevolgen van klimaatverandering. De impact voor 

de wereldbevolking is enorm, met name voor de meest kwetsbare mensen. Door de toename van 

broeikasgassen in de lucht warmt de aarde op. Daardoor worden droge periodes langer, maar ook natte 

periodes heviger. Het aantal heftige stormen bijvoorbeeld neemt toe. De jaarcyclus van seizoenen, met 

afwisseling tussen droge en natte periodes, raakt ontregeld en wordt onvoorspelbaar.  

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-rapport AR6 Climate Change 2021 van de VN4 benoemt 

wereldwijde gevolgen van de stijging van de temperatuur op aarde:  

- meer overstromingen doordat de zeespiegel stijgt;  

- voedseltekorten in gebieden waar het droger wordt, met als gevolg honger en ondervoeding;  

- tekort aan drinkwater en water voor irrigatie;  

- afname van de biodiversiteit doordat dieren- en plantensoorten uitsterven;  

- koraalriffen dreigen af te sterven met negatieve gevolgen voor vissen en planten;  

- meer bosbranden en meer woestijnen;  

- kans op meer en langere hittegolven, met vooral een risico voor ouderen en andere kwetsbare groepen.  

Vooral arme, tropische gebieden zullen last krijgen van de klimaatverandering, stelt de VN. Daar ontstaan 

problemen door watertekorten, overstromingen, ziekten en slechtere oogsten. Klimaatverandering raakt 

mensen heel persoonlijk. Door droogte missen zij hun oogst, wat tot honger kan leiden. Waar op de ene plek te 

weinig water is, is er op andere plaatsen te veel. Overstromingen zorgen ervoor dat de droge of juist verzadigde 

grond het water niet vast kan houden of dat vruchtbare grond wegspoelt. Dichtbevolkte kustgebieden en 

rivierdelta's in arme landen zijn met name kwetsbaar. Juist die landen hebben niet het geld en de technologie 

om zich aan de klimaatverandering aan te passen, blijkt uit het IPCC-rapport. Hierdoor slaan mensen op de vlucht. 

De manier waarop zij decennialang op een plek konden wonen en voorzien in levensonderhoud is onzeker 

geworden.  

Noodklok 

Het nieuwste IPCC-rapport (2022) luidt de noodklok: “Indien overheden wereldwijd hun energiebeleid niet 

aanscherpen door gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, energie-efficiëntie te verbeteren en het 

gebruik van alternatieve brandstoffen te bevorderen, zal de wereld onbewoonbaar worden. Het is een kwestie 

is van nu of nooit om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. We zijn op weg naar een opwarming 

van de aarde die meer dan twee keer zo hoog is als deze limiet. Om erger te voorkomen, is het noodzakelijk de 

wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43 procent te verminderen.”5 

Het eerste klimaat-rapport van de regering Biden, Report on the impact of Climate Change on Migration6 zegt er 

het volgende over: “Er is een relatie tussen klimaatverandering, migratie en conflicten. Extreme 

weersomstandigheden en conflicten zijn wereldwijd de twee belangrijkste oorzaken van gedwongen 

ontheemding en zijn samen verantwoordelijk voor het feit dat jaarlijks  bijna 30 miljoen mensen huis en haard 

 
4 Interngovernmental panel on climate change, Climate Change 2021 Mitigation of Climate Change (2021).  
5 Interngovernmental panel on climate change, Climate Change 2022 Mitigation of Climate Change  (2022). 

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf 
6 The White House, Report on the impact of Climate Change on Migration (Washington 2021) 7. 
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verlaten. Er bestaat een sterke correlatie tussen landen en regio's die het meest kwetsbaar zijn voor 

klimaatverandering en landen en regio's die kwetsbaar zijn en/of te maken hebben met conflicten of geweld. 

Klimaatgerelateerde effecten kunnen kwetsbare gemeenschappen nog meer onder druk zetten, waardoor het 

risico op conflicten en ontheemding toeneemt als er geen effectieve preventie-inspanningen worden geleverd, 

en vice versa”.  

Het rapport licht verder toe dat klimaatverandering schaarste van hulpbronnen kan veroorzaken of verergeren. 

Dit kan rechtstreeks tot conflicten leiden, maar ook tot migratie van bevolkingsgroepen in kwetsbare situaties 

die veiligheid of bestaansmiddelen op een andere plek hopen zeker te stellen. Bovendien zijn er sterke 

raakvlakken tussen veranderingen in de biodiversiteit en klimaatverandering, die ook van invloed kunnen zijn op 

migratie en daarmee een bedreiging kunnen vormen voor voedselzekerheid en economische zekerheid. De 

verplaatsing van grote aantallen mensen, gedwongen ofwel vrijwillig, brengt nieuwe groeperingen met elkaar in 

contact, wat kan leiden tot de verschuiving van machtsverhoudingen. Dit kan vervolgens  weer zorgen voor 

verdere schaarste van hulpbronnen of spanningen tussen voorheen gescheiden groepen. De destabiliserende 

effecten van klimaatverandering kunnen leiden tot verregaande gevolgen op nog veel grotere schaal, stelt het 

White House Report. Dit is het geval wanneer klimaatgerelateerde migraties plaatsvinden binnen of nabij 

dichtbevolkte woonplaatsen of op locaties die belangrijk zijn voor de politieke of economische stabiliteit, zoals 

in de kustgebieden van veel landen. 

Extreme honger en migratie 

Het rapport The Climate Crisis, Migration, and Refugees7, waarschuwt dat steeds vaker plotselinge extreme 

weersomstandigheden, zoals cycloon Idai in Mozambique, zullen plaatsvinden. Door deze storm sloegen 146.000 

mensen op de vlucht en werden 100.000 woningen, 1 miljoen hectare gewas en infrastructuur ter waarde van 1 

miljard dollar verwoest. Hevige weersomstandigheden leiden tot internationale uitdagingen, zoals: migratie op 

grote schaal vanwege schaarste; extreme weersomstandigheden in met name ontwikkelingslanden rondom de 

evenaar; intensivering van intra- en interstatelijke wedijver om voedsel, water en andere hulpbronnen, met 

name in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en frequentere en ernstiger uitbraken van ziekten.  

Zo geeft de Global Network Against Food Crisis in The Global report on Food Crises8 aan dat in 2018 113 miljoen 

mensen wereldwijd met een acute voedselonzekerheid werden geconfronteerd. Er is sprake van acute 

voedselonzekerheid wanneer een persoon geen mogelijkheid heeft om voldoende voedsel te consumeren, 

waardoor zijn leven in onmiddellijk gevaar komt: extreme honger. Drie jaar later, in 2021, zaten al 155 miljoen 

mensen in deze situatie. Daarvan waren 133 duizend mensen in een dusdanig ernstig stadium van hongersnood 

dat acute hulp levensbepalend kan zijn. De verslechterde voedselsituatie weerspiegelt de verergering van de 

humanitaire noodsituaties in enkele van de tien grootste voedselcrises, met name in Democratische Republiek 

Congo, Ethiopië, Nigeria, Jemen en Sudan.  

Volgens de UNHCR9 heeft de dodelijke mix van conflict, de Coronapandemie, armoede, voedselonzekerheid en 

de klimaatcrisis de benarde humanitaire toestand van de ontheemden verergerd. De meesten van hen worden 

binnen hun eigen regio opgevangen. In 2021 waren volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meer dan 84 

miljoen mensen op de vlucht vanwege klimaatrampen, conflicten en geweld, waarvan ruim 35 miljoen buiten 

hun eigen landsgrenzen. De nieuwste cijfers presenteren dat er voor het eerst wereldwijd meer dan 100 miljoen 

mensen op de vlucht zijn, waarvan 59 miljoen ontheemd in hun eigen land. De toename wordt veroorzaakt door 

 
7 John Podesta, The climate crisis, migration, and refugees - Prepared for the 2019 Brookings Blum Roundtable (2021) 1.  

https://www.brookings.edu/research/the-climate-crisis-migration-and-refugees  
8 FSIN and Global Network Against Food Crises, Global Report on Food Crises (Rome 2021) 14. 
9 The UN Refugee Agency 
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aanhoudende conflicten en nieuwe conflicten zoals in Oekraïne.10 Een ongekende toename tegenover een jaar 

geleden. Tot dusver was deze mobiliteit vooral intern en in toenemende mate trokken veel ontheemden en 

migranten naar stedelijke gebieden. De meeste mensen die op de vlucht zijn of migreren als gevolg van de 

klimaateffecten blijven in hun land van herkomst.11  

De oplopende aantallen van migratie wereldwijd, in verband met de klimaateffecten, leiden tot steeds meer 

migratie buiten landsgrenzen, met name wanneer klimaatverandering gepaard gaat met conflicten en geweld.12 

De UNHCR13 stelt daarnaast dat tussen 2008 en 2016 gemiddeld 21,5 miljoen mensen per jaar zich verplaatsten 

vanwege klimaatveranderingen. 

Ook het Groundswell Rapport uit 2020 onderschrijft een gigantische toename van het aantal 

klimaatvluchtelingen. Het rapport stelt dat er zonder ingrijpen in 2050 zeker 216 miljoen vluchtelingen zullen zijn 

in met name Sub-Sahara Afrika, maar ook in Zuid-Azië en Latijns-Amerika.14 Het Internationale Rode Kruis 

voorspelde daarnaast in 2019 dat in 2050 zonder acuut ingrijpen in de klimaatverandering 200 miljoen mensen 

afhankelijk zullen zijn van humanitaire steun.15 In de hierboven geciteerde rapporten wordt gesproken over hoge 

aantallen verwachte klimaatvluchtelingen. Een verdere toename van klimaatverandering betekent een enorme 

groei van het aantal klimaatvluchtelingen: een wereldwijd probleem.  

 
Foto: vluchtelingenkamp in Nigeria   

 
10 Nederlands Dagblad, Grimmig record: honderd miljoen vluchtelingen (23 mei 2022). 
11 UNHCR, Mid-Year Trends Report 2021 (2021), 9. 
12 The White House, Report on the impact of Climate Change on Migration (Washington 2021), 7. 
13 UNHCR, Frequently asked questions on climate change and disaster displacement, (geraadpleegd op 12 mei 2022). 

https://www.unhcr.org/enus/news/latest/2016/11/581f52dc4/frequently-asked-questions-climate-change-disaster-displacement.html 
14 V. Clement, K. K. Rigaud, A. de Sherbinin, e.a., Groundswell Part 2 : Acting on Internal Climate Migration. (World Bank, Washington, DC 

2021).  
15 International Federation of the Red Cross, The Cost of Doing Nothing the Humanitarian Price of Climate Change and How It Can Be 

Avoided (2019). https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019-IFRC-CODN-EN%20%281%29.pdf 
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3. Conflicten, versterkt door klimaatverandering  

Een groot deel van de bevolking in de landen waar ZOA werkt, is afhankelijk van landbouw. Door 

klimaatverandering is het weer onvoorspelbaar geworden en zijn de risico’s op misoogsten enorm 

toegenomen, door bijvoorbeeld een onregelmatige start van het regenseizoen, droogte of overstroming. 

Reeds bestaande problemen in deze fragiele regio’s, zoals gebrek aan voedsel en water, maar ook (etnische) 

spanningen, worden daardoor nog meer versterkt en aangewakkerd.  

De impact van klimaatverandering in de fragiele regio's is direct terug te zien in de plaatsen waar ZOA werkt. Zo 

is er een aanhoudende hongersnood in Jemen door droogte en conflict, extreme droogte en daarbij horende 

honger in Ethiopië. Zuid-Sudan had in de afgelopen drie jaar meermaals te maken met verwoestende 

overstromingen. In Colombia is er droogte en daarbij steeds sterkere verzilting van het grondwater. La Guajira, 

het woestijngebied in het noorden van Colombia, is zeer gevoelig voor klimaatveranderingen en kent lange 

perioden van droogte die gepaard gaan met extreme weersomstandigheden. In Acholi, Uganda, zijn jongeren 

vanwege beperkte technische kennis, armoede, de verhoogde druk door klimaatverandering en veranderende 

weerspatronen, niet in staat om zelfvoorzienende landbouw te bedrijven.  

 

In veel landen en regio’s waar ZOA werkt, leidt klimaatverandering tot het aanwakkeren van lokale en/of 

nationale conflicten. Inge Vos, ZOA-expert op het gebied van voedsel en levensonderhoud, benoemt dat het 

vanwege klimaatverandering steeds moeilijker wordt voor akkerbouwers om in hun onderhoud te voorzien. 

“Maar ook veetelers ervaren directe gevolgen”, stelt ze. “Door droogte is er minder graasland en ook minder 

drinkwater voor het vee. Daarom komen te veel dieren samen op plekken waar nog wel voedsel en water is, 

waardoor ook daar het graasland door overbegrazing afneemt. Dit leidt tot conflicten met akkerbouwers over 

gebruik van schaarser wordend water.” Ze stelt verder dat veetelers in bijvoorbeeld Sudan door gebrek aan water 

gedwongen worden om eerder naar andere graasgronden te trekken. “Het gevolg hiervan is schade aan oogsten 

omdat de akkers dan nog niet geoogst zijn”, vertelt Vos. “Dit leidt tot lokale conflicten zoals we die onder andere 

kennen uit Nigeria tussen de Fulani-herders en de lokale boeren. Hierdoor zien we een toenemende behoefte 

aan conflictpreventie- en bemiddeling tussen de nederzettingen en gastgemeenschappen.” 

 

Het Wereld Voedsel Programma van de VN stelt dat de klimaatcrisis een dreigingsvermenigvuldiger is, die 

conflicten verergert, ontheemding veroorzaakt en sociale spanningen verergert. In 2020 waren er door klimaat-

extreme weeromstandigheden 30 miljoen mensen ontheemd, drie keer meer dan door conflicten. Volgens 

professor en onderzoeker Koubi16 bestaat er grote overeenstemming dat klimaatveranderingen onder bepaalde 

omstandigheden en via bepaalde wegen aan conflicten bijdragen. “Uit de literatuur blijkt dat klimatologische 

omstandigheden conflicten veroorzaken in vruchtbare gronden: in regio's die afhankelijk zijn van landbouw en 

in combinatie en interactie met andere sociaal-economische en politieke factoren zoals een laag niveau van 

economische ontwikkeling en politieke marginalisering. Klimaatverandering kan ertoe leiden dat een groot 

aantal mensen hun huizen ontvlucht. De instroom van grote aantallen ‘klimaatvluchtelingen’ zal de economieën 

in de ontvangende gebieden onder druk zetten, waardoor de strijd om schaarse hulpbronnen wordt 

aangewakkerd. Migranten en bewoners kunnen bijvoorbeeld met elkaar concurreren om land, banen, 

gezondheidszorg, onderwijs en sociale voorzieningen. Daarnaast kan migratie vanwege klimaatverandering 

leiden tot conflicten door etnische spanningen aan te wakkeren die ontstaan wanneer migranten en bewoners 

 
16 Vally Koubi is hoogleraar (titulair) en senior scientist aan het Centrum voor Vergelijkende en Internationale Studies van het Zwitserse 
Federale Instituut voor Technologie Zürich, en hoogleraar aan het Instituut voor Economie van de Universiteit van Bern, Zwitserland. 
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tot verschillende etnisch-culturele groepen behoren en de komst van nieuwkomers verstoort een reeds instabiel 

politiek evenwicht.”17  

 

Voorbeelden van conflicten 

ZOA werkt in 14 landen wereldwijd, in de meest kwetsbare regio’s waar mensen op de vlucht slaan vanwege 

conflicten en/of natuurrampen. Op veel plekken waar ZOA werkt woedt al jaren oorlog, zoals in Zuid-Sudan. 

Joop Teeuwen, tot voor kort landendirecteur van ZOA Zuid-Sudan, ziet ook de gevolgen van klimaatverandering 

in de oplopende voedseltekorten steeds zichtbaarder worden. “Volgens oudere Zuid-Sudanezen die we 

spreken, zijn de overstromingen van 2019/20 en 2020/21 de ergste in vijftig jaar”, vertelt hij. “De 

overstromingen zijn weer deels de oorzaak van het voedseltekort, omdat de vruchtbare bodem wordt 

weggespoeld door het water. Ook worden opgeslagen zaden en gewassen weggespoeld of onbruikbaar door 

het vele water. Een andere oorzaak van voedseltekort is dat veel mensen te bang zijn om hun land te 

bewerken. Het gebeurt vaak genoeg dat bij het aanbreken van de oogsttijd een grote groep gewapende 

mannen de oogst steelt.” 

Mensen gaan geweld niet uit de weg gaat om hun gezinnen te kunnen voeden. Aan het begin van 2022 bracht 

Tom Middendorp zijn nieuwe boek Klimaatgeneraal – bouwen aan weerbaarheid uit.18 In dit boek legt hij uit 

hoe klimaatverandering en conflict aan elkaar zijn verbonden. In grote mate komt dit overeen met wat 

medewerkers van ZOA in het veld waarnemen of hebben waargenomen. Hoe wakkert klimaatverandering 

conflicten of deelname aan terreur aan? Middendorp geeft drie voorbeelden: 

Afghanistan: Door droogte en vernietiging van irrigatiewerken ontstaan conflicten over watertoegang tussen 

verschillende krijgsheren in delen van Afghanistan. Meer dan driekwart van de bevolking is afhankelijk van de 

landbouw. Landbouw is cruciaal voor de voedselzekerheid van vele Afghanen. Het aftappen van grondwater in 

hoger gelegen gebieden heeft direct gevolgen voor de akkers stroomafwaarts. Tom Middendorp ondervond dit 

ook in het dorpje Chora. Dagenlang, zo beschrijft hij in zijn boek De Klimaatgeneraal, vinden hevige gevechten 

plaats wanneer de Taliban het dorp overvalt. “Na een lang en intens gevecht kunnen onze mensen weliswaar de 

Taliban weer verdrijven, maar de problemen zijn daarmee niet verdwenen,” aldus Middendorp. Het bleek dat 

pas toen er afspraken gemaakt werden over drink- en vooral irrigatiewater, de spanningen afnamen. 

Middendorp: “Daarmee verdween ook een de voedingsbodem voor de Taliban in dat gebied, die juist gebruik 

maken van waterschaarste om mensen tegen elkaar op te zetten, te chanteren en te rekruteren.” H ij concludeert 

dat watertekorten overal lokale conflicten veroorzaken en dat ze een voedingsbodem vormen voor extremisme. 

ZOA is bijna twintig jaar in Afghanistan actief geweest met wederopbouw projecten, waar de gevolgen van de 

verwoestende oorlog duidelijk zichtbaar waren. 

Somalië: De Golf van Aden heeft te maken met piraterij uit Somalië. Door aanhoudende droogte en stijgende 

voedselprijzen zijn met name jongeren die geen baan (in de landbouw) kunnen vinden, vatbaar om deel te nemen 

aan deze piraterij. Tegelijk halen grote vissersschepen uit andere landen voor de Somalische kust grote 

hoeveelheden vis weg. Dit, in combinatie met een gebrek aan een functionerende overheid sinds 1991 én 

sprinkhanenplagen maakt dat het land te kampen heeft met opeenvolgende hongersnoden. Volgens de VN heeft 

bijna 40 procent van de bevolking voedselhulp nodig. Al-Shabaab, de extreem islamitische terreurorganisatie, 

profiteert van de hongersnoden. Leden van deze organisatie presenteren zich als hulpverleners in de gebieden 

die niet gedomineerd worden door de overheid en verwerven op die manier steun onder de lokale bevolking. 

 
17 V. Koubi. Annual Review of Political Science, Climate Change and Conflict (2019).  

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-polisci-050317-070830 
18 T. Middendorp, Klimaatgeneraal – Bouwen aan weerbaarheid. (2022). 
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Ouders moeten tegelijk hun kinderen afstaan om mee te vechten in de strijd. Inmiddels is de bescherming van 

internationale koopvaardijschepen toegenomen, maar zijn de grondoorzaken van armoede en terreur niet 

aangepakt. Zo doet klimaatverandering, in de vorm van toegenomen droogte en soms grote overstromingen, 

het land verder wegzakken in een moeras van terreur en wanorde. Op dit moment werkt ZOA niet in Somalië.  

Irak: Ook in Irak zijn terreurorganisaties Al Qaida en Islamitische Staat (ISIS) niet uit de lucht komen vallen. De 

landbouw in Irak is al decennia in verval. Al onder Saddam Hoessein werd veel water onttrokken voor de 

oliewinning; de landbouw werd veronachtzaamd. Olie werd verantwoordelijk voor 90 procent van de 

overheidsinkomsten. Ook hier ontstond een voedingsbodem voor jongeren die vanwege aanhoudende droogte, 

verwaarlozing van de landbouw en achterstelling als sjiiet, gevoelig waren geworden voor aansluiting bij 

verschillende milities. Deze groepen betaalden hen meer dan wat ze in de landbouw verdienden. Bovendien 

verwierven ze als strijders meer aanzien. Door de burgeroorlog die hierdoor ontstond sloegen miljoenen mensen 

op de vlucht, waaronder 2 miljoen naar het buitenland. Toen de sjiieten aan de macht kwamen, ontstond er 

wederom een voedingsbodem, dit keer voor het soennitisch Al Qaida en ISIS. Zij werden in sommige gebieden, 

waaronder de stad Mosul, in eerste instantie als bevrijders verwelkomd. Tom Middendorp stelt in zijn boek:19 

“De aanhang van ISIS groeide mede onder invloed van klimaatverandering en waterschaarste. Waar mensen 

geen perspectieven zien, worden ze vatbaar voor ideologieën die hun een uitweg en hoop op een betere 

toekomst bieden. Terroristische groeperingen maken hier gretig gebruik van. Ze beiden een perspectief tegen 

het falend regime en een perspectief op een nieuwe toekomst. Zo weten ze velen te rekruteren.”  ZOA is nog 

steeds actief in Irak met noodhulp en wederopbouw in onder andere landbouw en preventie van extremistisch 

geweld onder jongeren (zie hoofdstuk 5). 

 

Klimaatverandering in het werkveld van ZOA  

Uit gesprekken met ZOA’s expert voedsel- en levensonderhoud Inge Vos wordt duidelijk dat conflicten en 

klimaatverandering in een vicieuze cirkel met elkaar verbonden zijn. Ze licht toe: “De landbouw is van oudsher 

een van de grootste werkgelegenheidssectoren, waarin relatief veel vrouwen en jongeren werkzaam zijn. In de 

afgelopen decennia is de landbouwsector echter verslechterd. Boeren hebben te maken met droogte, plagen en 

een tekort aan goede zaden. Er is onvoldoende kennis over klimaatadaptatie en duurzame landbouwmethoden. 

Boeren zien pesticiden nog steeds als de belangrijkste middelen in de bestrijding van ziekten en plagen en het 

verbeteren van bodemvruchtbaarheid. Als gevolg van zwakke toeleveringsketens worden op de zwarte markt 

verlopen en niet-geregistreerde pesticiden en zaden van lage kwaliteit gekocht. Veel voorlichtingsdiensten 

functioneren niet adequaat omdat de benodigde fondsen, infrastructuur en bekwame ambtenaren vaak niet 

beschikbaar zijn. Boeren worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Regenpatronen 

veranderen en worden onvoorspelbaar, met toenemende regenvalintensiteiten en langere perioden van 

droogte.” 

Zowel onderzoeken als concrete voorbeelden uit de praktijk laten zien dat er een link is tussen 

klimaatverandering, schaarste en toenemende conflicten. Droogte en watertekort versterken conflicten en 

wakkeren ze onder bepaalde omstandigheden aan – en vice versa. Zoals schaarste conflicten kan aanwakkeren, 

zo kunnen conflicten ook weer leiden tot schaarste. De gewasproductie kan als gevolg van conflicten aanzienlijke 

schade en verliezen lijden, met name als gevolg van onvoldoende beschikbaarheid van arbeid. Als boeren 

moeten vluchten, kan het land niet bewerkt worden en gewassen niet geoogst. Door conflicten zijn velden 

bezaaid met niet-ontplofte munitie. Er is schade en verlies door plunderingen, vernietigde silo's, opslag- en 

 
19 T. Middendorp, De Klimaatgeneraal (2022). 



 

 12 Klimaatverandering, van schaarste tot conflict 

gewasverwerkingsfaciliteiten. Er is gebrek aan zaden en meststoffen. En bij conflicten valt overheidssteun weg 

voor het verstrekken van landbouwmiddelen, landbouwvoorlichtingsdiensten en financiële hulp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: overstroming in Zuid-Sudan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: droogte in Ethiopië 
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4. Klimaatweerbaarheid: de aanpak van ZOA  

Landbouw heeft in met name klimaatgevoelige delen van Afrika dringend hervorming nodig. Er moet 

geïnvesteerd worden in gewassen die beter bestand zijn tegen kortere groeiseizoenen en droogte. Daarnaast 

is het cruciaal dat de inkomstenbronnen van de bevolking verbeteren en diversifiëren. Klimaatadaptatie is 

broodnodig om families en gemeenschappen weerbaar te maken – tegen actuele én toekomstige, soms 

onvoorspelbare, veranderingen. ZOA voert deze innoverende klimaataanpassingen en risicobeperking bij 

rampen door in haar programma’s.  

 

Disaster Risk Reduction 

Disaster Risk Reduction (DRR) is gericht op het voorkomen van nieuwe en het verminderen van bestaande 

rampenrisico's en het beheer van resterende risico's. Samen dragen ze bij tot de versterking van de veerkracht 

en daarmee tot de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling. DRR vermindert de negatieve impact van 

natuurrampen door kwetsbaarheid en blootstelling aan de effecten ervan te verkleinen. De meeste doden 

worden veroorzaakt door rampen die voorkomen in conflictgebieden en fragiele staten. Bovendien is de impact 

van een natuurramp op het levensonderhoud van mensen groter in conflictgebieden en fragiele staten. 

Desondanks voorzien internationale beleidskaders niet tot nauwelijks in richtlijnen voor de omgang met 

natuurrampen in conflictgebieden, aldus Hillhorst, prof. Humanitaire studies.20 Zij richten zich óf uitsluitend op 

het conflict, óf op de natuurramp. Het 16e doel van de duurzame-ontwikkelingsdoelen van de VN is het enige 

beleidsdoel dat erkent dat natuurrampen en conflicten elkaar versterken. Inmiddels zijn er nieuwe initiatieven 

gelanceerd voor integrale benaderingen van DRR in conflictgebieden, bijvoorbeeld door het  Global Platform for 

DRR in Geneva in 2019.21  

Binnen DRR staan een drietal uitgangspunten centraal: 

Paraatheid: Overheden, noodhulp en wederopbouworganisaties, gemeenschappen en individuen staan paraat 

door kennis en capaciteitsontwikkeling. Het doel is zo effectief mogelijk te kunnen anticiperen, reageren op en 

herstellen van de gevolgen van waarschijnlijke, aanstaande of huidige rampen; 

Mitigatie: Het beperken of minimaliseren van negatieve gevolgen van een riskante gebeurtenis. De nadelige 

gevolgen van gevaren kunnen vaak niet volledig voorkomen worden, maar de ernst ervan kan wel worden 

beperkt door diverse strategieën en acties. In de context van klimaatverandering kan mitigatie ook uitgelegd 

worden als de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als bron van klimaatverandering;  

Preventie: Activiteiten en maatregelen om bestaande en nieuwe rampenrisico’s te voorkomen. 

Preventiemaatregelen kunnen ook tijdens of na een gevaarlijke gebeurtenis of ramp worden genomen om 

secundaire gevolgen, zoals waterverontreiniging, te voorkomen.22  

Als noodhulp- en wederopbouworganisatie erkent ZOA het belang van het implementeren van DRR-initiatieven. 

ZOA heeft als doel mensen te ondersteunen die lijden onder gewapende conflicten of natuurrampen, en zet zich 

in om echte, tastbare en duurzame verandering te brengen voor de mensen die getroffen zijn. Het voorkomen 

van rampen in de door conflicten getroffen gebieden waar ZOA werkt, benadrukt de noodzaak van een 

geïntegreerde benadering van DRR in de projecten. 

 
20 D. Hilhorst, MOOC: Disaster Risk Reduction and humanitarian aid in conflict settings, Erasmus University Rotterdam (Rotterdam 2020). 

https://www.coursera.org/learn/whendisastermeetsconflict 
21 Zie voetnoot 19. 
22 ZOA, Disaster Risk Reduction Position Paper (2021) 4. 
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Integratie van DRR in het werk van ZOA 

Binnen de diverse sectoren waarin ZOA actief is, worden uitgangspunten van DRR verwerkt. Zo richt ZOA zich 

binnen de voedselveiligheidssector op het versterken van gemeenschappen en het opzetten van spaargroepen, 

met daarnaast een duidelijke focus op Climate Smart Agriculture binnen de landbouwsector. Ook steunt ZOA 

duurzame strategieën en werkwijzen voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals land-, water- en 

bodembeheer, bescherming van biodiversiteit, efficiënt energiegebruik en zekerheid van eigendomsrechten. 

Ook bij het bieden van onderdak werkt ZOA vanuit een DRR-benadering door bijvoorbeeld Build Back Better 

mogelijk te maken voor door natuurrampen geraakte gemeenschappen, zoals het bouwen van 

aardbevingsbestendige woningen in Indonesië. Binnen de WASH sector (water, sanitair en hygiëne) integreert 

ZOA DRR bijvoorbeeld in het toepassen van hygiënehandelingen zoals handen wassen met zeep, om de 

verspreiding van ziektes te voorkomen. Daarnaast worden latrines gebouwd om onder meer het risico op een 

cholera uitbraak te verminderen. Met het versterken van de gezondheid en de preventie van ziektes zijn mensen 

beter beschermd en weerbaarder. Water kan ook een kans zijn voor mensen om samen te werken en is daarom 

een belangrijk instrument voor conflictpreventie en vredesopbouw. Bij vredesopbouw komt duidelijk naar voren 

dat natuurrampen en klimaatverandering bijdragen aan de oorzaak van water- en landconflicten. In deze context 

werken we aan capaciteitsopbouw om te kunnen omgaan met conflicten. Het is aangetoond dat conflicten de 

kwetsbaarheid voor gevaren van natuurlijke rampen verhogen. Naast deze sectoren werkt ZOA aan het 

vaststellen van landrechten, wat onenigheid en conflict over eigenaarschap van land beperkt. Ook wordt ingezet 

op onderwijs en beroepstrainingen waarin mensen leren hoe zij symptomen van rampen kunnen herkennen en 

preventieve maatregelen in werking kunnen stellen.23 

Het opnemen van de beperking van het risico op rampen als integraal onderdeel van projecten biedt een 

holistische en natuurlijke benadering voor ZOA. De beperking van het risico op rampen in verschillende sectoren 

kan hierdoor worden versterkt door een geïntegreerde aanpak. Dit kan interventies succesvoller en duurzamer 

maken. Sommige populatiegroepen worden bij rampen extra zwaar getroffen door fysieke, sociale, culturele, 

economische of juridische barrières. DRR-activiteiten zouden zeer inclusief moeten zijn, geijkt op de manier 

waarop bepaalde groepen geraakt worden, maar ook rekening houdend met het feit dat elke groep zijn 

specifieke ervaringen en vaardigheden kan bijdragen.24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: training in Irak   

 
23 ZOA, Disaster Risk Reduction Position Paper (2021) 9-11. 
24 Zie het ZOA Disaster Risk Reduction Position Paper voor meer informatie over DRR. 
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Klimaatadaptatieve methoden 

Er zijn verschillende methodes ontwikkeld om in te spelen op de veranderingen in de leefomgeving en de 

beperkingen die zich voordoen door de negatieve gevolgen van klimaatverandering. In dit rapport lichten we 

vier verschillende methodes uit waar ZOA mee werkt en waarvan de vruchten zichtbaar zijn: 

• Climate Smart Agriculture (CSA): Geleidelijk veranderend klimaat vereist aanpassingen in landbouw en 

veeteelt. Climate Smart Agriculture is een geïntegreerde aanpak voor het beheer van landschappen – 

gewassen, veeteelt, bebossing en visserij – waarmee de onderling samenhangende uitdagingen van 

voedselzekerheid en klimaatverandering worden aangepakt.25  

• Integrated Water Resource Management (IWRM): Hoe kan watergebruik, waar water schaars is, 

effectiever worden ingezet door het ondersteunen van relevante stakeholders? Hoe kunnen zij samen 

tot een watermanagement plan voor hun gebied komen? Deze aanpak zorgt ervoor dat 

watergerelateerde conflicten worden geminimaliseerd en de veerkracht voor klimaatverandering wordt 

vergroot. 26 

• Joint Natural Resource Management: Deze aanpak wordt ook wel ‘Prevention and Resolution of 

Natural Resource Based Conflicts’ genoemd. Juist in gebieden met een geschiedenis van conflicten 

vanwege natuurlijke hulpbronnen als land en water, is het belangrijk om verschillende 

gebruikersgroepen bij elkaar te brengen en afspraken te maken over het gebruik van land en water. 

Hierbij is aandacht voor conflict in het verleden maar ook voor gedeelde belangen voor de toekomst. 

• Green Jobs: Green Jobs omvat het creëren van directe werkgelegenheid in verschillende sectoren van 

de economie en door aanverwante activiteiten, waardoor de milieu-impact van die sectoren en 

activiteiten vermindert, en deze uiteindelijk tot duurzame niveaus terugbrengt. Dit omvat fatsoenlijke 

banen die bijdragen aan de vermindering van het verbruik van energie en grondstoffen, het koolstofvrij 

maken van de economie, het beschermen en herstellen van ecosystemen en aan de biodiversiteit. 

Tegelijk helpen ze de productie van afval en vervuiling te minimaliseren.27 

Door in te zetten op deze methoden zorgt ZOA niet voor een halt op klimaatverandering. ZOA draagt wel bij  aan 

het minimaliseren van de mate van negatieve impact. Het is van belang dat mensen veerkrachtig en 

oplossingsgericht zijn, om op die manier in hun levensonderhoud te kunnen blijven voorzien. In de volgende 

secties van dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de bovengenoemde adaptieve methoden ter beperking van 

de negatieve gevolgen van klimaatverandering in kwetsbare regio’s.  

  

 
25 WorldBank, Climate Smart Agriculture (2021). Geraadpleegd op 19 mei 2022. 

https://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture 
26 ZOA, IWRM and Peace - The contribution of the Integrated Water Resource Management approach to conflict reduction and peace – the 

case of the Rural Water for Sudan project (2021).  
27 A. Jarvis, A. Varma en J. Ram, Assessing green jobs potential in developing countries A practitioner’s guide (Geneva, 2011). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_153458.pdf    
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Climate Smart Agriculture 

Climate Smart Agriculture (CSA) wordt door de World Bank gedefinieerd als een geïntegreerde aanpak van het 

beheer van land - akkerland, vee, bossen en visserij - waarmee de onderling samenhangende uitdagingen van 

voedselzekerheid en versnelde klimaatverandering worden aangepakt. CSA heeft drie beoogde resultaten:  

1. Verhoogde productiviteit: Meer en beter voedsel produceren om de voedselzekerheid te verbeteren 

en de inkomens te stimuleren. Dit moet vooral ten goede komen aan 75 procent van ’s werelds meest 

arme bevolking die leeft in rurale gebieden en hoofdzakelijk afhankelijk is van de landbouw. 

2. Vergroten van de veerkracht: De kwetsbaarheid voor droogte, plagen, ziekten en andere 

klimaatgerelateerde risico's en shocks verminderen. Tegelijk wordt ingezet op het verbeteren van het 

groei- en aanpassingsvermogen in het licht van lange termijn stressfactoren, zoals kortere seizoenen en 

grillige weerpatronen. 

3. Lagere uitstoot: Streven naar lagere emissiewaarden per calorie of kilo geproduceerd voedsel, het 

voorkomen van ontbossing door de landbouw en het vinden van manieren om koolstof uit de atmosfeer 

te absorberen. 

Hoewel CSA voortbouwt op bestaande kennis, technologieën en principes van duurzame landbouw, 

onderscheidt het zich op verschillende manieren. Ten eerste is er een expliciete focus op het aanpakken van 

klimaatverandering. Ten tweede wordt bij CSA systematisch rekening gehouden met de wisselwerkingen tussen 

productiviteit, aanpassing en matiging. Ten slotte kan CSA nieuwe financieringsmogelijkheden aangrijpen om het 

investeringstekort weg te werken.28 

ZOA geeft trainingen (CSA-T) in onder meer Liberia, Irak en Uganda over klimaatbestendige landbouwtechnieken. 

Zo worden met gewasrotatie bijvoorbeeld elk jaar andere gewassen geplant op een bepaald stuk grond, zodat 

de grond niet raakt uitgeput. Ook kunnen groenbemesters worden ingezet: planten die de grond verbeteren. 

Drip-irrigatie is een druppelsgewijze en heel gerichte manier van irrigatie via slangen op de grond, wat 

waterbesparend is. Agroforestry is een teelsysteem waarbij bomen en landbouw worden gecombineerd op 

hetzelfde stuk land, om de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Ook krijgen mensen toegang 

tot zaden die beter bestand zijn tegen droogte. Een voorbeeld is de CSA-T van ZOA in Irak (Anbar) voor 

terugkerende vluchtelingen (zie hoofdstuk 5). Een andere benadering van CSA-T is de ‘Participatory Integrated 

Planning-methode’, ook wel PIP-methode. De PIP-benadering is een inclusieve bottom-up benadering die 

mensen betrekt bij milieubehoud en duurzame verandering, ontwikkeld door de Wageningen Universiteit. In 

Oost-Afrika heeft deze aanpak duizenden boeren gemotiveerd om landdegradatie aan te pakken en in hun land 

te investeren. Op basis van hun PIP, het geïntegreerde landbouwplan van de huishoudens, worden deze 

boerenfamilies actoren van verandering, vastbesloten om hun visie werkelijkheid te laten worden: een 

veerkrachtigere boerderij als basis voor een duurzamere toekomst.29 De PIP-methode wordt toegepast op 

plekken waar veel armoede en conflict is en de gevolgen van klimaatverandering duidelijk aanwezig zijn. Dit is te 

zien aan aardverschuivingen, ontbossing en verhoogde druk op natuurlijke bronnen door de toename van 

vluchtelingen. Met de PIP-aanpak kan een klein projectteam een groot aantal boeren bereiken met 

gedragsverandering en de daarmee gepaard gaande directe gevolgen voor het landbeheer. Het gevolg is een 

kettingreactie waarbij boeren in de buurt vaak succesvolle benaderingen kopiëren.  

 
28 WorldBank (2021). 
29 De PIP-aanpak: het fundament voor duurzame verandering. Geraadpleegd op 19 mei 2022.  

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Programmas/Duurzaam-

landgebruik/Duurzame-landbouwproductiesystemen/De-PIP-aanpak-het-fundament-voor-duurzame-verandering.htm 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Programmas/Duurzaam-landgebruik/Duurzame-landbouwproductiesystemen/De-PIP-aanpak-het-fundament-voor-duurzame-verandering.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Programmas/Duurzaam-landgebruik/Duurzame-landbouwproductiesystemen/De-PIP-aanpak-het-fundament-voor-duurzame-verandering.htm
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Integrated Water Resource Management 

Integrated Water Resource Management (IWRM) wordt toegepast in onder andere DR Congo en Sudan. Het doel 

ervan is om alle betrokkenen in een gebied bij te staan in het efficiënt omgaan met water. Zo wordt goed gezorgd 

voor de vertegenwoordiging van akkerbouwers én veetelers, mannen én vrouwen, overheid én markt in comités. 

Het gaat onder meer om het vasthouden, kanaliseren en opslaan van regenwater bij heftige regenbuien, via de 

aanleg van irrigatiekanalen, grote waterbassins en herstel van rioleringen met name in grote steden. Daarmee 

worden ook conflicten voorkomen. Met IWRM worden alle partijen betrokken om begrip te krijgen voor de 

omgang van watergebruik, door middel van het opzetten van watercomités. Wanneer dit watermanagement 

goed werkt heeft dit een positieve uitwerking op levensonderhoud. Met duurzaam watergebruik is er meer 

ruimte voor groentetuinen, akkerbouw en veeteelt. Dit versterkt de gemeenschappen. Daarnaast geeft deze 

methode ook ingang in het gesprek over hygiënepraktijken, wat de verspreiding van ziekten via water kan helpen 

voorkomen. 

Bij het volgen van de IWRM-aanpak kunnen vier verschillende stadia worden onderscheiden: 

1. Voorbereiding: inzicht in het stroomgebied, de maatschappelijke en politieke context en water 

gerelateerde spanningen; bewustmaking van het belang van IWRM bij de verschillende 

belanghebbenden; 

2. Oprichting van een Water Resources Management Committee (WRMC) op stroomgebied niveau; 

3. Ontwikkelen van een Water Resources Management Plan (WRMP) voor het stroomgebied, op basis van 

een waterbalansanalyse en een specifiek planningsproces door de WRMC; 

4. Doorlopende implementatie van het WRMP en beheer van de watervoorraden. 

Deze vier fasen gaan gepaard met voortdurende monitoring en evaluatie, waarbij zowel de stemmen van de 

gemeenschap als de praktijk (NGO en overheid) moeten worden meegenomen, in de beoordeling en aanpassing 

van het IWRM-implementatieproces. IWRM is geen blauwdruk, maar een proces waarbij voor elke situatie 

rekening gehouden moet worden met de sociale, politieke, economische en hydrologische context.30  

De IWRM-aanpak een langdurig en veeleisend proces, maar het is van cruciaal belang in een context waar water 

schaars is en een bron van conflicten. De IWRM-benadering draagt bij aan verduurzaming van de 

waterinfrastructuur, aangezien ze het gemeenschappelijke eigendom ondersteunt en rekening houdt met de 

beschikbaarheid van water nu en in de toekomst. Daardoor worden conflicten voorkomen. Het brengt ook 

verschillende groepen samen die voorheen niet samenwerkten. Ervaring met gezamenlijke planning en beheer 

heeft bijgedragen tot meer wederzijds begrip en sociale cohesie.  

Joint Natural Resource Management 

Joint Natural Resource Management omvat preventie en oplossing van conflicten die op natuurlijke hulpbronnen 

gebaseerd zijn. “In veel kwetsbare regio's spelen water en land een belangrijke rol in de aanleiding van 

conflicten”, zo legt Corita Corbijn uit, ZOA’s sectorspecialist Vredesopbouw. “In gebieden met een geschiedenis 

van conflicten over land en water, blijkt het heel belangrijk om de belangen van de verschillende partijen, 

landbouwers, veetelers en lokale burgers te erkennen. Deze erkenning blijkt essentieel om vooruitgang te 

boeken in het nader tot elkaar komen. Van daaruit kan gewerkt worden aan het maken van afspraken over 

gebruik van de natuurlijke hulpbronnen als land en water. Dit noemen we conflictpreventie. Dit is een van de 

focusgebieden van ZOA's peace building-beleid: het adresseren van land- en waterconflicten. Daarnaast werken 

 
30 ZOA, IWRM and Peace - The contribution of the Integrated Water Resource Management approach to conflict reduction and peace – the 

case of the Rural Water for Sudan project (2021).   
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we in de vredescomités op een vreedzame manier, door middel van onderling dialoog, aan het oplossen en 

voorkomen van conflicten over land of water. Zo voorkomen we dat onenigheden escaleren en doorverwijzing 

naar de overheid of rechtbank nodig is. 

Green jobs 
 

In andere gevallen wordt ook gezocht naar het creëren van directe werkgelegenheid in verschillende sectoren 

van de economie en door aanverwante activiteiten, waardoor de milieu-impact van die sectoren en activiteiten 

vermindert, en deze uiteindelijk tot duurzame niveaus terugbrengt. Zo worden banen gecreëerd die minder of 

niet belastend zijn voor het milieu, minder afhankelijk zijn van weersomstandigheden en waarin producten 

worden gemaakt die bijdragen aan klimaatduurzaamheid.31 Green Jobs zetten bijvoorbeeld in op het bevorderen 

van innovatieve en efficiëntere technologieën in diverse productieketens. Vanwege klimaatverandering komt 

het vaak voor dat boeren niet langer van de opbrengst van hun land kunnen rondkomen. Door deze nieuwe 

banen te creëren en omscholingstrajecten aan te bieden, krijgen mensen weer een kans om in hun eigen 

inkomen te voorzien. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in het aanplanten van bossen, het aansluiten van diverse 

elektra-gedreven machines op zonne-energie en het maken van houtkacheltjes met een langere 

verbrandingsduur.  

Door bijvoorbeeld in te zetten op innovaties in de keten van brandhout en houtskool, kunnen mensen op een 

nieuwe manier hun inkomen verdienen. Deze insteek stelt mensen in staat om ontbossing te voorkomen en de 

negatieve milieueffecten daarvan te verminderen, maar toch inkomsten uit biomassabrandstoffen te verwerven. 

Mensen worden getraind in het maken en gebruiken van ‘Casamance Ovens’, die worden gebruikt voor het 

maken van houtskool. Houtskool wordt dan gemaakt door het langzaam verbranden van houtblokken onder een 

aarden heuvel. Als het hout brandt, ontsnapt minder lucht en is er minder verspilling van brandstof. Zo zijn ook 

brandstof besparende fornuizen gemaakt, waarbij hout en houtskool een langere stooktijd hebben en minder 

rookvorming, ten gunste van de gezondheid en luchtkwaliteit. En houtskool wordt vervangen voor briketten.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: waterpomp op zonne-energie in Uganda 

 
31 A. Jarvis, A. Varma en J. Ram (2011). 
32 ZOA-projectbeschrijving  ‘UGD2202 – Green Energy West Nile – Biomass.’ 
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5. Klimaatadaptieve methoden in de praktijk 

In veel landen waar ZOA werkt, spelen problemen die onder andere een gevolg zijn van klimaatverandering: 

waterschaarste, overstromingen en langdurige droogte. Dit heeft impact op mensen die een leven opbouwen 

in deze gebieden. Dikwijls leidt dit tot gebrek aan irrigatie mogelijkheden voor de landbouw of conflict 

vanwege schaarste van water of graaslanden. Dit hoofdstuk laat aan de hand van cases concreet zien wat ZOA 

doet. 

1. Irak: Anbar en Nineve en Climate Smart Agriculture  

2. Sudan: Darfur en Joint Natural Resource Management, conflict resolution en livelihood support 

3. Ethiopië: Oromia en Green jobs 

 

ZOA is er in Irak 

Kan klimaatverandering een van de factoren zijn die de oprichting van gewelddadige terroristische groeperingen 

stimuleren? Er zijn voorbeelden uit recente conflicten die wijzen op de gevaren van klimaatverandering die zich 

uitstrekken tot de mogelijkheid van gewapende conflicten en terrorisme. Deze dreiging houdt direct  verband 

met het negatieve effect dat klimaatverandering heeft op het vermogen van individuen om in hun 

levensonderhoud te voorzien. Vooral mensen die afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van natuurlijke 

hulpbronnen, zoals boeren en vissers, zijn hier de dupe van. 

Klimaatverandering als oorzaak van terreur 

Het klimaatprobleem werd in Irak duidelijk zichtbaar in 2006 en 2007, toen droogte als gevolg van opwarming 

van de aarde het westen van Irak trof, voornamelijk in Nineve en Anbar. Burgers in Noord-Irak lijden onder de 

gevolgen van klimaatverandering en terugkerende droogte. De droogte heeft gevolgen voor alle lokale 

producenten, aangezien 95 procent van de boeren hier voor irrigatie afhankelijk is van regenval en dierlijke 

productie sterk verbonden is met lokale gewasproductie. Landbouwinfrastructuren zijn verouderd na jaren van 

verwaarlozing of vernietigd tijdens oorlogen. Onder controle van Islamitische Staat (ISIS) werden bijna alle 

landbouwactiviteiten in het gebied stopgezet en vee werd geroofd. Tot op heden lijden de meeste boeren onder 

de gevolgen van de crisis, aangezien de meeste van hun landbouwactiva en vee zijn geplunderd of vernietigd. 33 

Duizenden jongeren raakten werkloos, zagen geen andere optie en vielen ten prooi aan terroristische 

groeperingen Al-Qaida en later ISIS.  

De grootste zorg voor het milieu in Irak is ernstige waterschaarste: een probleem dat naar verwachting zal 

verergeren als gevolg van afnemende regenval. Tegenwoordig is Irak voor de toegang tot water bijna volledig 

afhankelijk van buurlanden Turkije en Iran. De bovenloop van de rivieren de Eufraat en de Tigris worden steeds 

meer afgedamd waardoor in de benedenloop steeds minder water beschikbaar komt voor de landbouw. De 

situatie wordt verergerd door het onvermogen van de staat om basisvoorzieningen voor de bevolking te 

garanderen en de irrigatievoorzieningen te herstellen en onderhouden. Boeren die meerdere jaren achter elkaar 

geen regens op hun land krijgen, kunnen plotseling niet alleen hun toegang tot voedsel verliezen, maar ook hun 

hele bron van inkomsten. Zo kan het welzijn van hun hele gezin erg precair worden. In het geval van Irak hebben 

 
33 Dr. W. Y. Aziz, S. Cornelius, Dr. N. A. Issa, V. Yalda, Understanding Drought Related Risks, Evaluating adopted coping strategies by the 

locals of Al Hamdaniya District, Ninawa, Iraq. (ZOA, 2021) 16. 
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jaren van droogte en aanhoudende politieke instabiliteit een situatie gecreëerd waarin terroristische 

groeperingen in staat zijn wanhopige bevolkingsgroepen uit te buiten, die op zoek zijn naar een inkomen.  

Het belang van water in deze regio werd duidelijk in 2014, toen ISIS de controle over meer dan een derde van 

het Iraakse grondgebied overnam. Controle over watervoorraden en infrastructuur was een cruciale manier voor 

de terroristische groepering om het conflict in haar voordeel om te buigen. Ze controleerden immers grote delen 

van de rivieren Tigris en Eufraat die stroomafwaarts van water voorzien, ook naar de hoofdstad van Irak, Bagdad. 

ISIS probeerde ook de controle te krijgen over verschillende grote dammen: infrastructuur waarvan hele regio's 

van Irak afhankelijk zijn voor toegang tot water en die tijdens eerdere conflicten van cruciaal belang bleken. ISIS 

kon de crisissituaties in haar voordeel gebruiken door voedsel en contante betalingen te verstrekken aan families 

die getroffen zijn door extreme weersomstandigheden, in ruil voor steun aan de terroristische groepering. Reeds 

bestaande spanningen tussen gemeenschappen werden verergerd door de krappere toegang tot de benodigde 

hulpbronnen, de groeiende etnische en religieuze verdeeldheid en het aanzetten van meer mensen tot 

lidmaatschap van de organisatie.  

De effecten van klimaatverandering kunnen leiden tot conflicten, zoals ook in Irak. Niettemin is het belangrijk 

om in gedachten te houden dat veel van de invloed van factoren die een rol spelen bij het ontstaan van deze 

terreurgroepen verminderd kan worden. Zo is het van belang om landen weerbaarder te maken tegen de 

effecten van klimaatverandering met preventieve maatregelen. Ook is betere samenwerking tussen buurlanden 

essentieel, om een evenwichtige toegang tot hulpbronnen te waarborgen. Internationale actoren kunnen steun 

bieden door in te zetten op lokale programma's voor duurzaam beheer van hulpbronnen. Tegelijk kunnen ze de 

organisaties versterken die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de benodigde diensten aan de bevolking. 

De vorming van gewelddadige groepen is niet onvermijdelijk, maar kan met een goede planning en internationale 

steun (deels) worden voorkomen. 

Het werk van ZOA in Anbar en Nineve  

In de Iraakse provincie Anbar zet ZOA in op training in voor Climate Smart Agriculture (CSA) in samenwerking 

met de organisaties Nuffic en HollandDoor. Het doel van het project is het vergroten van kennis en vaardigheden 

van overheidsvoorlichters en boeren in Anbar. De lokale bevolking realiseert zich dat er grote behoefte is aan 

proactief beheer van droogterisico's en de implementatie ervan. Hoewel de hele gemeenschap de risico’s van 

voortdurende droogte ervaart, worden boeren die kleine akkers bezitten en volledig afhankelijk zijn van de 

gewasproductie, zwaarder getroffen.34 

In het gouvernement Anbar is CSA een nieuw concept geïntroduceerd voor lokale boeren en professionals die 

actief zijn in de landbouwsector. Volgens ZOA’s Assessment (juli 2019) is de strategie van het Iraakse ministerie 

van Landbouw gericht op milieuvriendelijke technologieën, maar deze strategieën sijpelen niet door naar het 

basisniveau vanwege de beperkte capaciteit van de relevante afdelingen. In dit ZOA-project hebben 

professionals lokale veldmedewerkers getraind in CSA en irrigatiebenaderingen om kleinschalige boeren op te 

leiden en zo te werken aan de wederopbouw van de landbouwsector in Anbar. Tegelijk worden in het gebied 

vrouwelijke landbouwvoorlichters en ondernemers getraind.35  

Anbar bevindt zich in de nasleep van het conflict met ISIS. Duizenden boerenfamilies zijn hierdoor op de vlucht 

geslagen. Families keren nu terug naar hun gebieden van herkomst. Veel mannen zijn omgekomen of 

gevangengenomen, waardoor veel boerenhuishoudens momenteel worden geleid door vrouwen. Het is van 

essentieel belang dat deze vrouwen begeleiding en training krijgen in landbouwtechnieken. Niet alleen voor hun 

 
34 ZOA-projectbeschrijving ‘IRQ2021 – Nuffic – Enhancing knowledge and skills extension workers and farmers in Anbar.’ 
35 ZOA-projectbeschrijving ‘IRQ2033 – Nuffic – CSA Training of Female Extension Staff & Business Professionals in Anbar.’ 
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eigen inkomen en voedselzekerheid, maar ook voor de toekomst van de agrarische sector van Irak . Vanwege 

culturele normen zijn er barrières voor het geven van landbouwvoorlichting door mannen aan vrouwen en voor 

het gezamenlijk volgen van trainingen. Dit leidde tot de observatie en het verzoek van zowel de vrouwelijke 

boeren zelf als van de lokale afdelingen van Landbouw en Waterbronnen in Anbar om een training van trainers 

(ToT) van uitsluitend vrouwelijke voorlichters te starten. Deze vrouwen worden toegerust met informatie en 

vaardigheden die hen kunnen helpen om de vrouwelijke boeren voor te lichten. 

Met deze twee specifieke opleidingsprojecten vergroot ZOA de kenniscapaciteit van mannelijke en vrouwelijke 

voorlichters van twee overheidsdiensten, namelijk landbouw en irrigatie, en van lokale professionals die 

werkzaam zijn in beide regio’s. Met de twee projecten rust ZOA deze tientallen voorlichters uit met kenn is, 

vaardigheden en begrip van klimaat slimme landbouw (CSA) en irrigatie. Hierdoor worden honderden boeren in 

deze regio bereikt en kunnen ze opnieuw voorzien in hun levensonderhoud.  

In Al Hamdaniya, dichtbij Mosul in het gouvernement Nineve, keren veel gezinnen terug nu de oorlog voorbij is. 

Huizen, boomgaarden, waterputten en andere bezittingen zijn verwoest of geroofd. Door droogte kunnen 

mensen moeilijk hun land bewerken. Met het opzetten van groentetuinen ondersteunt ZOA de teruggekeerde 

bevolking. Daarmee krijgen ze verbeterde toegang tot voedsel.36 Hierbij richt ZOA zich in het bijzonder tot de 

vrouwen, die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de voedselvoorziening van hun gezin. Vrouwengroepen 

worden opleiden in CSA-praktijken en pluimveemanagement. De vrouwen ontvangen de nodige materialen om 

hun moestuinen aan te leggen, ook wel ‘Women’s Gardens’ genoemd. Daarmee kunnen ze voorzien in 

voedselzekerheid en inkomen. Daarnaast biedt het project technische ondersteuning via een agronoom en een 

dierenarts. Om de duurzaamheid van het project te verzekeren, zullen lokale bedrijven gekoppeld worden aan 

de vrouwengroepen om een pluimvee marktketen op microniveau te creëren. ZOA gaat daarnaast samenwerken 

met lokale leiders (Mukhtars), het departement van Landbouw en Veeteelt van de Iraakse regering, lokale 

pluimveebedrijven en andere spelers op de markt. Zo wordt het succes van het project verzekerd.  

Foto: kweken van veevoer met waterbesparende technieken in Irak 

 
36 ZOA-projectbeschrijving ‘IRQ2034 – BMZ – Gender Focused CSA and Backyard Poultry.’ 
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Na ISIS: de Women’s Gardens 

Joël Voordewind, speciaal ambassadeur van ZOA en co-auteur van dit rapport, bezocht de Women's 

Gardens in Irak. Hij vertelt: “Overal wapperen zwarte vlaggen langs de kant van de weg en passeren we 

verschillende checkpoints met gewapende militairen. ‘Gordel en zonnebril af, en raam open!’, 

sommeert de lokale ZOA-medewerker, anders zien ze meteen dat je een buitenlander bent. Het is 

duidelijk dat dit sjiitisch gebied is. Ik bezoek een klein dorpje nabij Mosul en zie de kogelgaten nog in de 

huizen. Hier is zwaar gevochten tussen sjiieten en het soennitische terreurbewind van ISIS. Dit gebied 

was het bolwerk van ISIS tussen 2014 en 2017. Vrouwen mochten alleen volledig gesluierd het huis uit 

als dat echt nodig was. Zo konden ze het land niet bewerken en was het nog moeilijker te overleven.  

De afgelopen twee jaar is er amper regen gevallen in het gebied, waardoor 70 procent van de oogst 

verloren ging. Ook dit jaar heeft het te weinig geregend. Ik ontmoet Ira, die trots de moestuin bij haar 

huis laat zien, waar ze groentes en kruiden verbouwt voor eigen gebruik. Ze zegt blij te zijn met de hulp 

van ZOA voor haar Women's Garden. Ze heeft een training gehad voor het verbouwen van groentes en 

het plaatsen van omheiningen, zodat de loslopende dieren haar oogst niet kunnen opeten voordat zij 

dat kan. Ze kreeg daarnaast een watertank, zodat ze haar tuin kan besproeien. Als ik vraag hoe ze de 

ISIS-tijd overleefd heeft, zegt ze nog enigszins wantrouwend: moeilijk. Later spreek ik meer vrouwen in 

een afgesloten ruimte. Ze zeggen met luide stem dat ze blij zijn met de hulp van ZOA en dat ze eindelijk 

weer hoop hebben op een betere toekomst. Ze komen op mij over als krachtige vrouwen die weten wat 

ze willen. Een aantal echtgenoten hebben de oorlog niet overleefd en dus steunen de vrouwen elkaar.  

Ook Solomon, de ZOA-landbouwspecialist laat trots zijn nieuwe project zien: het kweken van groenvoer 

voor schapen in bakken zonder aarde, met slechts een bodempje water. De vrouwen zijn er tevreden 

over, ook al bevindt het project zich in een experimentele fase. De eerste resultaten zijn bemoedigend. 

Ze vinden het hoopgevend dat met zo weinig water toch veel voedsel voor dieren geproduceerd kan 

worden. Ze begroeten me hartelijk als ik vertrek. Ik ben onder de indruk van de veerkracht van deze 

vrouwen, die de afgelopen jaren zoveel geweld en ellende hebben moeten doorstaan.” 
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ZOA is er in Sudan  

Sinds 2004 werkt ZOA in Sudan. Het land ging ruim dertig jaar gebukt onder een dictatuur. In 2019 kwam de 

bevolking in opstand, wat resulteerde in een overgangsregering. Momenteel is het weer erg onrustig. In oktober 

2021 vond een staatsgreep door het leger plaats, gevolgd door massaprotesten. Sudan wordt sindsdien 

geregeerd door de militaire autoriteiten en daartegen verzetten demonstranten zich. Zij organiseren nu 

demonstraties om het leger op te roepen de recente machtsovername ongedaan te maken en het bestuur van 

het land over te dragen aan een burgerregering. De aanhoudende protesten en de blokkade van wegen 

belemmeren het verkeer en verstoren de plaatselijke markten. Als dit aanhoudt, zal dit langdurige negatieve 

gevolgen hebben voor de economie. De situatie kan leiden tot het ontstaan van een contrarevolutie, waardoor 

de algemene context verder zal verslechteren.  

Hyperinflatie en conflict 

Sudan verkeert sinds 2018 in een economische recessie. Het programma van de overgangsregering is erop 

gericht economische stabiliteit te bereiken met een reeks ambitieuze economische hervormingen. De genomen 

maatregelen hebben ook aanzienlijke negatieve gevolgen gehad: de inflatie bedroeg in 2021 gemiddeld 359,1 

procent. In december 2021 lagen de prijzen van basislevensmiddelen 70-80 procent hoger dan het jaar daarvoor 

en bijna viermaal hoger dan het gemiddelde over vijf jaar. De prijzen van brood en benzine zijn in heel 2021 sterk 

gestegen.37  

Intussen bedreigt droogte miljoenen hectaren aan landbouwgrond. Klimaatverandering speelt daarin een grote 

rol. Tegelijk zijn in andere gebieden zware overstromingen. De grondkwaliteit staat onder druk omdat schaarse 

grond zelden de gelegenheid krijgt om braak te liggen. Houtkap - ten behoeve van brandstof - veroorzaakt 

ontbossing. Sudan kende historische overstromingen in augustus en september 2020, die samenvielen met het 

begin van de coronavirus pandemie. Dit resulteerde in een uitdagende humanitaire context en in sommige 

gevallen belemmerde toegang tot doelgemeenschappen. In Noord- en Oost-Darfur zijn als gevolg van de 

plotselinge overstromingen honderden huizen ingestort, 29.028 stuks vee gestorven en 114.330 hectare 

akkerland beschadigd. Volgens de gouverneur van Noord-Darfur zijn 39 mensen omgekomen ten gevolge van de 

overstromingen. 

Ook in 2021 had Sudan te kampen met jaarlijkse overstromingen, deels als gevolg van hevige regens in het hele 

Nijlbekken van Soedan. Door hevige regens, plotselinge overstromingen en hoog water werden tientallen 

mensen, honderden stuks vee en huizen, boerderijen en hele dorpen weggevaagd. Sinds het begin van het 

regenseizoen zijn in Sudan meer dan 92.000 mensen getroffen. Ongeveer 13.400 huizen werden beschadigd, 

5.000 vernield en openbare voorzieningen en landbouwgrond beschadigd. In Noord-Darfur heeft het in 2021 te 

weinig geregend; de oogst werd getroffen door droge perioden. Dit heeft geleid tot waterschaarste en een tekort 

aan voedsel en weidegrond voor het vee. De plattelandsgemeenschappen in Noord-Darfur trekken daarom 

steeds meer van het platteland naar de stad, op zoek naar mogelijkheden om een inkomen te verwerven. 

Omdat grond en water schaars zijn, ontstaan conflicten tussen landbouwers en veehouders. Veehouders komen 

met hun kuddes steeds dichter bij landbouwgronden. De dieren eten de gewassen, beschadigen de grond en 

drinken water dat bedoeld is voor irrigatie. Er ontstaan conflicten die regelmatig leiden tot escalaties met geweld. 

Door een cocktail van oorzaken escaleert de veiligheidssituatie in Darfur, als effect van de terugtrekking van 

UNAMID38, de fragiele overgang en steeds zwaardere economische crisis die de vooruitgang in het land in de 

 
37 ZOA-projectrapport ‘SDN1049 – Sustainable Peace & Resilience in Darfur’.  
38 De United Nations Hybrid operation in Darfur, is een gemeenschappelijke vredesoperatie van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties 

in de Soedanese regio Darfur heeft haar mandaat op 31 december 2020 beëindigd. 
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weg staat. In 2020 trad een verslechtering op van stammenconflicten in heel Noord-, Zuid- en West-Darfur, die 

in 2021 aanhielden. Dit blijkt uit het grote aantal nieuw aangekomen ontheemden in Shangil Tobaya, Kutum en 

Tawila in Noord-Darfur.39 

Lokale en regionale overheden hebben niet altijd de capaciteit om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. 

Maar ook op landsniveau zijn er conflicten, bijvoorbeeld tussen Sudan en Ethiopië, om het gebruik van het water 

uit de Blauwe Nijl. Ondanks deze problemen is Sudan gastheer voor vluchtelingen die zijn ontsnapt aan geweld 

in omringende landen. De grootste groep bestaat uit Zuid-Sudanezen: zo’n 840.000. Eind 2020 ontstond een 

flinke vluchtelingenstroom vanuit Ethiopië naar Sudan: ruim 48.000. Vluchtelingen wonen verspreid over het 

land. Ongeveer 70 procent woont buiten kampen in dorpen, steden en nederzettingen. De meerderheid kampt 

met zware armoede in regio’s waar gastgemeenschappen het toch al moeilijk hebben. Circa een kwart van alle 

mensen in Sudan lijdt honger, namelijk 9,8 miljoen40. Eén op de zes Sudanese kinderen is ondervoed. In de 

context van Darfur is een duidelijke correlatie te zien tussen klimaatverandering, schaarste en een verslechtering 

van de economie en conflict. Allerlei factoren worden gecombineerd tot een complexe situatie waar oorzaak en 

gevolg dwars door elkaar heen lopen. Weerbaarheid en veerkracht zijn ontzettend belangrijk om deze situaties 

als Sudanees het hoofd te kunnen bieden.  

 

IWRM en vrede in Sudan 

Het ZOA-paper IWRM and Peace41 beschrijft de bijdrage van de Integrated Water Resource Management (IWRM) 

aanpak op conflict reductie en vrede in relatie tot het rurale Aqua for Sudan-project. De schaarste van water, 

een fundamentele bron van bestaan, leidt tot conflicten tussen verschillende watergebruikers. Talrijk zijn de 

conflicten tussen boeren en veehouders over de toegang tot waterbronnen en schade aan landbouwvelden door 

vee op hun weg naar waterbronnen. Deze water gerelateerde conflicten leiden tot een zeer groot wantrouwen 

tussen de verschillende etnische groepen, met angst, geweld, verlies van levens en ontheemding tot gevolg. Deze 

gevoelens van haat en felle concurrentie over water kunnen gemakkelijk misbruikt worden voor het eigenbelang 

van externe partijen. Wanneer waterprojecten worden uitgevoerd zonder rekening te houden met deze context, 

zonder conflictgevoeligheid, kunnen de interventies schade berokkenen en nog meer conflicten veroorzaken. 

Onvoldoende kennis van de verschillende gebruikersgroepen en hun conflictgeschiedenis en 

machtsverhoudingen, kan ook leiden tot de uitsluiting van specifieke groepen uit de besluitvorming en de 

comités. Dit kan vervolgens gemakkelijk meer water gerelateerde conflicten uitlokken. Uiteindelijk zullen deze 

conflicten het oorspronkelijke doel, verbetering van toegang tot water, ondermijnen. 

Door de betrokken belanghebbenden te ondersteunen bij de gezamenlijke ontwikkeling van een IWRM-plan voor 

hun gebied, kunnen conflicten met betrekking tot water en waterinfrastructuur worden geminimaliseerd. Zo kan 

de weerbaarheid tegen klimaatverandering worden vergroot. De IWRM-aanpak is zeer conflict oplossend 

gebleken. Bijvoorbeeld op het platteland van Sudan heeft het conflicten verminderd of het ontstaan van 

conflicten voorkomen. De aanpak heeft zelfs bijgedragen tot meer wederzijds begrip en sociale cohesie tussen 

verschillende groepen watergebruikers met uiteenlopende etnische achtergronden en vormen van 

levensonderhoud. 

Joint Natural Resource Management en Conflict Resolution voor vrede in Darfur 

Om boeren, veehouders en kwetsbare gezinnen te kunnen steunen binnen de complexe context in Darfur, heeft 

ZOA-activiteiten uitgevoerd om hen uit te rusten met vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om conflicten 

 
39 Zie voetnoot 36. 
40 FSIN and Global Network Against Food Crises (2021). 
41 ZOA IWRM and Peace (2021). 
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in hun gemeenschappen op te lossen en te voorkomen. ZOA zet in op Joint Natural Resource Management en 

Conflict Resolution42 op verschillende manieren:  

1. Het vergroten van de capaciteit van gemeenschappen op lokaal niveau om conflicten op te lossen. Zo 

worden voorwaarden voor een vreedzame en solidaire samenleving verbeterd. Dit doet ZOA door de 

vorming van Vredescomités voor Verzoening (PRC's) en Comités voor het Beheer van Natuurlijke 

Hulpbronnen (NRMC's) in de projectgebieden. De leden van de comités krijgen een uitgebreide opleiding 

over conflictbeheersing en methoden voor conflictoplossing. Ze werken samen met gemeenschapsleiders 

en lokale overheidsinstanties om conflicten te verzachten en op te lossen, zoals seizoensgebonden 

conflicten tussen boeren en nomaden, geschillen over land en gevallen van diefstal. Tijdens 

controlebezoeken hebben begunstigden laten weten dat zij er weer vertrouwen hebben dat hun leiders en 

comités in staat zijn interne problemen op te lossen en dat geen tijd en geld meer hoeft te worden verspild 

aan rechtszaken. Deze comités worden vertrouwd en gewaardeerd door de gemeenschap, omdat leden van 

de gemeenschappen er positieve ervaringen mee hebben. Zo hebben zij vertrouwen gekregen in het beheer 

van de natuurlijke hulpbronnen waar de gemeenschap afhankelijk van is, waaronder de waterbronnen, de 

migratieroute en de distributie en opslag van boomzaailingen. 

 

2. Vergroting van de capaciteit om op lokaal niveau de natuurlijke hulpbronnen, waaronder land en water, 

duurzaam te beheren en te beschermen, om aantasting van het milieu te voorkomen. Tijdens 

evaluatiebezoeken bevestigden leden van de gemeenschap dat conflicten in verband met de natuurlijke 

hulpbronnen in de doelgebieden zijn verminderd. Het conflict tussen boeren en nomaden was het grootste 

probleem waarmee deze gemeenschappen te kampen hadden, maar dat wordt nu opgelost door de NRM-

comités. Bovendien nemen huishoudens in projectgebieden milieuvriendelijke energie-technologie over, nu 

de vrouwen zijn opgeleid in het maken van brandstofefficiënte fornuizen. Ze gebruiken pinda's, suikerriet 

en dierlijke resten als brandstof, in plaats van hout waarvoor bomen gekapt moeten worden. Bovendien 

planten de gemeenschappen bomen om het milieu te herstellen. 

 

3. Verbetering van het levensonderhoud door een verhoging van de oogstopbrengst, duurzame landbouw 

productiviteit en verbeterde gezondheid van de dieren. Dit blijkt uit twee zaken. Ten eerste is de 

landbouwproductie van de boeren toegenomen door trainingen over verbeterde landbouwtechnieken via 

boerenveldscholen en demonstratieboerderijen. Voorbeelden van deze technieken zijn bijvoorbeeld: 

grondbewerking op het juiste moment, afstand houden, ongediertebestrijding, enz. Er is geconstateerd dat 

meer boeren verbeterde landbouwtechnieken toepassen op hun boerderijen, omdat zij tractoren en 

huisploegen hebben ingevoerd die hen helpen het beplante areaal uit te breiden, hun tijd te besparen en 

hun opbrengst te verhogen. De boeren in Um Makhareek in Noord-Darfur vertellen dat zij, door de juiste 

toepassing van landbouwtechnieken, voor het eerst veel grotere hoeveelheden pinda’s konden oogsten.  

Ten tweede is de veeteeltproductie toegenomen door bewustwording van de veehoeders te creëren, die 

naast het fokken van dieren ook landbouw zijn gaan bedrijven om in de behoeften van hun dieren te 

voorzien. Van de opbrengst kunnen zij nu de nodige geneesmiddelen voor de behandeling van hun dieren 

kopen. De veeartsen in de gemeenschap die door het Ministerie van Dierlijke Hulpbronnen zijn opgeleid, 

dragen hieraan bij door vaccinatiecampagnes te organiseren.  

 
 

 
42 ZOA-projectrapport ‘SDN1049’.  
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Vredesopbouw en een sterker gewas 

Idris is een van de vele mensen die erg blij is met de voorbeeldboerderij van ZOA in Umm Makhareeg 

Village, in Darfur, Sudan. Hij vertelt: "Ik ben mijn hele leven al boer, maar ik kende alleen traditionele 

landbouw. ZOA traint ons in landbouwmethoden met gebruik van nieuwe technologieën, en leert ons 

hoe we het land moeten voorbereiden, de beste gewassen te selecteren, zaaien, bemesten, besproeien 

en oogsten.” De deelnemende boeren worden opgeleid in het zaaien van sesam, bonen en maïs. Idris 

had nooit gedacht dat hij deze gewassen op hun grondtype zouden kunnen verbouwen, maar de boeren 

zien op de voorbeeldboerderij dat dit wel mogelijk is. Idris vertelt verder: "We zaaiden gewassen altijd 

in een groot gebied en we stopten een grote hoeveelheid zaad in elk gat. We lieten ook een ruimte van 

een tot twee meter tussen elk gewas en het andere, maar nu passen we toe wat we hebben geleerd van 

de demonstratieboerderij, zoals de afstand en de juiste hoeveelheid zaad die moet worden geplant. De 

boeren in mijn dorp en ikzelf waren bang om bonen te telen vanwege de grondsoort, maar nu heb ik 

een hele Mukhamas met bonen beplant." Idris ziet dat mensen die langs de voorbeeldboerderij reizen, 

zelf de landbouwmethoden die ze daar zien, gaan toepassen en op die manier ook hun oogst 

verbeteren. 
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De projectactiviteiten steunen ook de samenwerking tussen de gemeenschappen aan het behoud van 

natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van het beheer ervan. Zo verbeteren ook de middelen van bestaan 

voor de begunstigden. 

De afbakening van de herdersroutes rond het dorp Hejlija in Oost-Darfur is een van de belangrijke bijdragen die 

ZOA levert aan het verminderen van de terugkerende conflicten tussen boeren en herders in de deelstaat. ZOA 

maakt daar de afbakening mogelijk van een dierlijke migratiecorridor van ongeveer 30 kilometer, gelegen 

binnen landbouwgronden, om de dieren een route te geven die hen wegleidt van de velden. Deze afbakening 

wordt aangelegd door de regering van Oost-Darfur, gesteund door het lokale comité voor vredesopbouw dat 

gevormd is in Hejlija en opgeleid door ZOA.  

ZOA vergemakkelijkt de vorming van comités voor vredesopbouw in de doelgebieden. Elk comité telt 15 leden, 

waaronder boeren en veehouders, rekening houdend met de aanwezigheid van vijf vrouwen in elk comité. 

Volgens het hoofd van het comité voor vredesopbouw van Hejlija, Yagoub Hassan, draagt de afbakening bij aan 

een toename van de veeteelt en een vermindering van de conflicten tussen boeren en herders.  

Yoma Hamuda, een actief comitélid, bevestigt dat de aanwezigheid van haar vrouwelijke collega's in de 

commissie ervoor zorgt dat vrouwen deelnemen aan de aanpak van gemeenschappelijke problemen. "Voor de 

vorming van het comité was onze bijdrage aan publieke kwesties zoals landafbakening afwezig of op zijn minst 

uiterst beperkt," vertelt ze. "De situatie is nu anders, want we nemen deel aan alle activiteiten die door het 

vredesopbouwcomité worden uitgevoerd en aan de besluiten die door de commissie worden genomen." 

ZOA is er in Ethiopië  
 
Ethiopië is een land vol complexe problematiek. Het meest in het oog springend is de strijd tussen het leger van 

de regering en TPLF (Tigray People’s Liberation Front) in Tigray, in het noorden van Ethiopië. Daarbij vallen veel 

slachtoffers. Honderdduizenden mensen uit deze regio zijn ontheemd geraakt. Zij zijn op de vlucht geslagen voor 

geweld, verkrachting en plunderingen. Ze moesten alles achterlaten, soms halsoverkop. De toevoer van voedsel 

en andere levensreddende middelen is zeer beperkt. Miljoenen mensen in Tigray kunnen nauwelijks overleven 

door gebrek aan voedsel en water.  

 

Daarnaast telt Ethiopië ruim 2.7 miljoen ontheemden en bijna een miljoen vluchtelingen uit buurlanden als 

Sudan, Zuid-Sudan, Eritrea en Somalië. Allen zijn ze op de vlucht vanwege conflicten en schaarste. Ondanks de 

open houding van Ethiopië tegenover vluchtelingen zet dit de sociale verhoudingen op scherp, onder meer door 

toenemende druk op de al schaarse landbouwgrond en watervoorzieningen.  

 

Het zeer arme land staat op nummer 173 van de 189 op de Human Development Index (2020). Een kwart van de 

bevolking leeft onder de armoedegrens. Voor vluchtelingen zijn er weinig mogelijkheden om in hun inkomen te 

voorzien. Het land is kwetsbaar voor droogte, overstromingen en uitbraak van besmettelijke ziekten. Houtkap 

voor brandhout verwoest het toch al kwetsbare ecosysteem. Schoon drinkwater is schaars. De problemen komen 

bovenop de coronavirus pandemie en een sprinkhanenplaag. Zo heeft elke regio zijn eigen uitdagingen, waar 

humanitaire ondersteuning essentieel en dikwijls levensreddend is. ZOA is er, sinds 1993. Vanwege onze ervaring 

en goede resultaten zijn we in Ethiopië een gewaardeerde partner van de overheid, de Verenigde Naties en 

andere hulporganisaties. De langdurige betrokkenheid draagt bij aan het vertrouwen van de gemeenschappen 

waarin ZOA werkt. 
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Voedselschaarste in Oromia 

De voedselonzekerheid in Oromia is groot, specifiek in het Ethiopische Oost-Hararghe, dat het zwaarst getroffen 

is door de voortdurende hongersnood. Zeker 640.065 mensen hebben te maken met kritieke watertekorten, wat 

gevolgen heeft voor hun voedselzekerheid. Ten minste 989.484 mensen hebben dringend voedselhulp nodig en 

444.000 mensen hebben te maken met chronische voedselonzekerheid.43 Mede door klimaatverandering 

worden onregelmatige en geringe hoeveelheden regenval waargenomen. Daarop volgde in 2020 de grootste 

sprinkhanenuitbraak sinds mensenheugenis. De zwermen bestaan uit honderden miljoenen 

woestijnsprinkhanen, die zich per dag zo’n 150 kilometer kunnen verplaatsen en daarbij al het groen op hun pad 

verwoesten. De coronavirus pandemie heeft veel impact gehad op de economie en veroorzaakte veel 

onzekerheid. Daarnaast is er veel schade aan bestaande watervoorzieningen, ofwel door gebrekkig onderhoud 

of conflict.  

 

Slechte hygiëne en sanitaire voorzieningen zijn een groot risico voor inheemse vluchtelingen, terugkerende 

vluchtelingen en gastgemeenschappen. Dit heeft als gevolg dat zij worden blootgesteld aan diverse ziektes die 

door water worden overgedragen. Dit maakt hen nog kwetsbaarder. Vrouwen en meisjes worden gedwongen 

om 6 tot 8 uur te lopen om water te halen. Op deze manier worden ze blootgesteld aan allerlei risico’s zoals 

aanvallen van wilde dieren, gender gerelateerd geweld en een hogere werkdruk dan normaal. Dit beperkt 

meisjes ook om essentieel onderwijs te kunnen volgen. 

 

Noodhulp in Oromia 

In Omorio richt ZOA zich op de getroffen gemeenschappen door:  het verstrekken van contant geld en 

basisnoodvoorraden, zoals huishoudelijke keukensets, dekens, en emmers en jerrycans, evenals voorraden om 

aan de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes te voldoen. Ook ondersteunt ZOA met de aanleg en het 

onderhoud van veilige watervoorzieningssystemen en sanitaire voorzieningen. Daarnaast worden 

gemeenschappen voorgelicht over goede hygiënepraktijken om de verspreiding van ziekten te voorkomen en 

krijgen ze nieuwe vaardigheden aangeleerd. Zo ontstaan meer kansen op werk voor jongeren en kwetsbare 

gezinnen. 

Als vorm van noodhulp is het aanleveren van water per vrachtwagen een manier om op korte termijn 

levensreddende hulp te bieden. Dit wordt ingezet in periodes van droogte en onderbrekingen in de 

watervoorziening op te vangen. Om het nijpende tekort aan drinkwater tegen te gaan, houdt ZOA zich aan de 

nationale WASH-cluster richtlijnen en voorziet in een minimum van vijf liter per persoon per dag: de minimale 

hoeveelheid water die nodig is voor overleving en basishygiënebehoeften in noodsituaties. Het water wordt per 

vrachtwagen vervoerd vanuit waterpunten van Fadis-stad die zich op 35 tot 50 km van de distributieplaats Kebele 

bevinden. Op deze manier hebben ruim 5.000 huishoudens schoon water tot hun beschikking. Een duurzame 

oplossing is dit uiteraard niet. 

ZOA zet zich daarom daarnaast in voor het herstellen van waterputten: een noodzakelijke ingreep om vele 

huishoudens van water te voorzien. Zo voorziet het Elkallu waterpunt 6.000 mensen van water. Deze 

werkzaamheden worden zoveel mogelijk ondersteund met hygiëne voorlichting ter preventie van water 

overdraagbare ziekten als cholera.44  

 

 
43 Disaster Risk Management Offices (DRMO) - East Hararghe coordination meeting minutes-13 July 2021. 
44 ZOA-projectbeschrijving ‘ETH2203 – FoCo – Drought Response Oromia'. 
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Green Jobs voor een nieuwe kans 

De Hoorn van Afrika is een van de regio’s met de meeste conflicten van het continent, met daarbij continue 

migranten- en vluchtelingenstromen. Factoren om te migreren zijn politiek, etnisch religieus, onderdrukking en 

vervolging, burgeroorlogen en conflicten tussen staten én klimaatcrises met armoede en schaarste, die 

aanzetten tot verplaatsing op zoek naar meer kansen op een beter leven. Aangezien klimaatgerelateerde crises 

reeds bestaande sociale en etnische spanningen kan verergeren, neemt het risico op burgerlijke onrust en zelfs 

gewapende conflicten toe. Klimaatverandering treft de armste en meest kwetsbare gemeenschappen het hardst. 

Vluchtelingenkampen in Ethiopië vormen daarop geen uitzondering. De meeste vluchtelingen komen terecht in 

kampen in de meest onderontwikkelde regio’s, met slechte weersomstandigheden, slechte infrastructuur, 

weinig mogelijkheden en zeer veel armoede en stressfactoren. 

Om de levensomstandigheden in de kampen en in de gastgemeenschap te verbeteren zet ZOA in op het creëren 

van mogelijkheden om in het levensonderhoud te voorzien. Ook wordt getracht de plaatselijke 

capaciteitsopbouw te versterken en de toegang tot basisdiensten te verbeteren door gebruik te maken van 

energiediensten. Verbetering van basisdiensten zoals gezondheidszorg, onderwijs, bescherming of koken voor 

de gastgemeenschappen en vluchtelingen is cruciaal om een leefbaar klimaat te voorzien. Dit is mogelijk door de 

gemeenschap aan te sluiten op stroomvoorzieningen op zonne-energie. Dit doet ZOA door installatie van 

straatverlichting en de aanleg van zonnecollectoren voor woningen. Normaliter draaien de basisvoorzieningen 

op stroom, opgewekt door middel van door dieselaangedreven aggregaten. Op een gemeenschap van 50.000 

mensen is dit enorm vervuilend. In andere gevallen zijn er überhaupt geen stroomvoorzieningen. Dit zorgt voor 

onveiligheid en inefficiëntie.  

De inzet op capaciteitsopbouw en het creëren van mogelijkheden om in het levensonderhoud te voorzien, stelt 

de vluchtelingen en gastgemeenschappen in staat inkomen genererende activiteiten te ondernemen. 

Lantaarnpalen worden langs wegen geplaatst, maar ook op gevoelige plaatsen waar het donker is, of bij latrines. 

Zo wordt ook de veiligheid verbeterd. Vluchtelingen en lokale bewoners worden ingezet en getraind om deze 

voorzieningen te installeren en te onderhouden. Hiermee worden banen gecreëerd die bijdragen aan het 

levensonderhoud en aan een milieuvriendelijke manier van opwekken van energie.  

Foto: boomkwekerij in Ethiopië 
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Zonder vee geen leven 

Fatuma Abdullah (30), moeder van Taslima en Musbita en echtgenote van Sefi Abdullah uit Jido Gari 

village, Oromia, Ethiopië vertelt dat zij niets heeft. “Van ons eigen land kunnen we niets meer oogsten. 

De droogte is enorm. Onze koeien hebben nauwelijks te drinken en er groeit geen gras meer om te grazen. 

Een koe verkopen op de markt lukt ook niet meer. Tien koeien hadden we, maar vijf zijn al gestorven. Ik 

ben bang dat we die laatste vijf ook nog gaan verliezen. Dan kan ik onze kinderen geen melk meer geven.”  

Fatuma vervolgt: “Voor de droogte zette ik een koe voor de ploeg om onze akker zaaiklaar te maken. Ik 

molk mijn koeien en voedde mijn kinderen met de melk. Ik ging naar de markt en verkocht een os om 

medicijnen voor mijn andere koeien te kopen, maar de koeien zijn alsnog gestorven. Nu ben ik mijn sterke 

os én mijn koeien kwijt. Mijn gezin heeft honger. Voor vandaag hebben we geen eten. We proberen wat 

groente te verbouwen, maar eigenlijk weten we niet hoe we dat kunnen doen.” 

ZOA helpt gezinnen zoals dat van Fatuma, met speciale zaden en landbouwtrainingen. Zonder deze hulp 

zal hun leven steeds erbarmelijker worden, mogelijk met ernstige ondervoeding of hongerdood als 

gevolg. Of ze verplaatsen zich, noodgedwongen, naar een andere plek in de hoop daar meer eten te 

kunnen krijgen. 
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6. Conclusie 

Hoe versterkt klimaatverandering migratie en conflicten? Hoe kunnen kwetsbare mensen ondersteuning krijgen, 

die direct met de negatieve gevolgen van klimaatverandering te maken hebben? Welke rol speelt ZOA in het 

versterken van hun weerbaarheid en aanpassingsvermogen? Deze vragen stonden centraal in dit rapport. 

De genoemde rapporten en cijfers tonen aan dat klimaatverandering enorme impact  heeft, vooral op de 

allerarmsten in de wereld. Zonder ingrijpen zal dit in de toekomst alleen maar erger worden. Inmiddels zijn we 

op weg naar een opwarming van de aarde die meer dan twee keer zo hoog is als de limiet van 1 ,5 °C verhoging 

ten opzichte van 25 jaar geleden. Om erger te voorkomen, is het noodzakelijk de wereldwijde uitstoot van 

broeikasgassen tegen 2030 met 43 procent te verminderen, stelt het IPPC45. Politici alleen kunnen dit probleem 

niet oplossen. Hulporganisaties, samen met de grote multilaterale instellingen, hebben de taak om drastische 

stappen te zetten om de meest kwetsbaren bij te staan. Om hen te helpen overleven en klimaatweerbaar te 

laten worden.  

De huidige dramatische effecten van klimaatverandering zijn al op grote schaal zichtbaar. Er zijn meer 

overstromingen doordat de zeespiegel stijgt; er zijn voedseltekorten in gebieden waar het droger wordt, met als 

gevolg honger en ondervoeding; er zijn tekorten aan drinkwater en water voor irrigatie in gebieden waar het 

droger wordt; er is een afname van de biodiversiteit doordat dieren- en plantensoorten uitsterven. De oceanen 

verzuren, waardoor koraalriffen risico lopen om af te sterven, met negatieve gevolgen voor vissen en planten. Er 

komen meer bosbranden en meer woestijnen en er is kans op meer en langere hittegolven.  

Boeren worden zwaar getroffen door meer droogte en overstromingen. Ze verliezen daarmee hun huizen en 

bestaansmiddelen en velen raken ontheemd. De seizoenen worden onvoorspelbaar; dit beperkt akkerbouwers 

in het zorgen voor een goede oogst. Ook veetelers ervaren impact van een veranderend klimaat. Zij moeten 

sneller doortrekken naar nieuw graasland. Deze toename in migratie leidt dikwijls tot conflicten, maar ook 

binnen bestaande gemeenschappen zitten mensen vanwege schaarste sneller in elkaars vaarwater. Meer 

mensen maken gebruik van kostbare afnemende natuurlijke hulpbronnen. Mensen hebben behoefte aan nieuwe 

kansen om hun levensonderhoud op te bouwen. Als die kansen niet geboden worden, kan dit hen ontvankelijk 

maken voor aansluiting bij terreurorganisaties die die kansen wel bieden. Klimaatverandering kan leiden tot 

schaarste; schaarste leidt vervolgens weer tot conflicten. Situaties zoals in onder meer Afghanistan, Sudan en 

Irak laten dit zien.  

Door schaarste neemt ook migratie toe: in eerste instantie naar de grote steden, maar ook tussen landen. 

Volgens UNHCR zijn er momenteel 100 miljoen mensen op de vlucht vanwege klimaatrampen, conflicten en 

geweld, waarvan ruim 35 miljoen over de grens. Het Groundswell Rapport46 voorspelt dat er zonder ingrijpen in 

2050 zeker 216 miljoen vluchtelingen zullen zijn. De grootste toename wordt bepaald door mensen die op de 

vlucht slaan als gevolg van klimaatveranderingen.  

Wat te doen? 

De meeste mensen willen niet migreren, maar zijn genoodzaakt te vluchten omdat zij niet langer veilig zijn of 

niet langer in hun levensonderhoud kunnen voorzien op de plek waar ze wonen. ZOA zet in op het vergroten van 

de veerkracht en weerbaarheid van deze kwetsbare groepen. Dit gebeurt met de inzet van klimaatadaptieve 

 
45 The Interngovernmental Panel on Climate Change (2022). 
46 V. Clement, K. K. Rigaud, A. de Sherbinin, e.a. (2021). 
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methoden. Deze methoden helpen mensen in het voorzien in hun levensonderhoud, ondanks de veranderde 

omstandigheden door klimaatverandering. ZOA helpt mensen om te gaan met tekorten vanwege droogte. Dit 

gebeurt door Climate Smart Agriculture in te zetten, maar ook door mensen met elkaar in gesprek te brengen en 

afspraken te maken over de verdeling van land en water met behulp van vredescomités en andere vormen van 

conflictpreventie en -resolutie (Joint Natural Resource Management). Daarnaast zet ZOA Integrated Water 

Resource Management in om in regio's van waterschaarste zorgvuldig om te gaan met water. Met Green Jobs 

biedt ZOA mensen alternatieve manieren aan om buiten landbouw en veeteelt toch in hun levensonderhoud te 

kunnen voorzien en daarbij ook milieuvriendelijke innovatie in te zetten.  

Met het inzetten van deze methoden in de programma’s van ZOA zien we dat mensen weer hoop krijgen, omdat 

ze een nieuwe weg in kunnen slaan. Door nieuwe zaden te gebruiken worden boeren minder geraakt door 

onvoorspelbare regenval. Ze werken meer samen, waardoor waterschaarste niet langer tot conflicten leidt.  

Dit document is absoluut niet allesomvattend. In hun werkveld komen medewerkers van ZOA dagelijks 

voorbeelden tegen van schaarste, migratie en conflict. Vaak als gevolg van een cocktail van complexe factoren, 

waarvan klimaatverandering een van de aanwijsbare ingrediënten is. Er zijn ook talloze voorbeelden van hoop, 

omdat mensen geholpen worden zich aan te passen aan een veranderde omgeving.  

Het is van groot belang dat mensen veerkrachtig en oplossingsgericht zijn, om zich te kunnen aanpassen aan het 

veranderende klimaat. Dit kunnen zij alleen doen wanneer overheden hun verantwoordelijkheid nemen en 

klimaat adaptief beleid faciliteren, samen met lokale en internationale NGO’s als ZOA. Alleen zo kan worden 

voorkomen dat mensen vanwege gebrek aan levensonderhoud op de vlucht slaan of met elkaar in conflict raken. 

Tot slot 

Iedere burger heeft een verantwoordelijkheid te nemen rond klimaatweerbaarheid. Klimaatverandering en de 

dramatische gevolgen ervan, dwingen iedereen om nú tot actie over te gaan. ZOA zal zich hier dan ook op richten 

in de toekomst. ZOA's programma’s worden de komende jaren gericht op en getoetst op het creëren van 

klimaatweerbaarheid. Zowel in het veld als ook als organisatie zal ZOA klimaatneutraal moeten gaan werken.  

Als er nu wereldwijd geen totale ommekeer in gang wordt gezet, zal de aarde voor massa’s mensen 

onbewoonbaar worden. Het is nu of nooit. 
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