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Aanbevelingen
Ò

Rondtrekkende veehouders worden bijzonder hard getroffen door de aanhoudende crisis in de Sahel. Deze crisis heeft geleid tot meer geweld, voedselonzekerheid en honger, en tot een algemene toename van het aantal ontheemden en vluchtelingen. Humanitaire interventies in de Sahel moeten
daarom rekening houden met de bezorgdheden van deze rondtrekkende
herders en aangepast zijn aan hun productiesysteem en broodwinning.

Ò

De rondtrekkende veehouderij vertegenwoordigt een enorm economisch
potentieel voor de Sahel, vooral in Mali, Burkina Faso en Niger. De pastorale
economie in deze drie landen heeft behoefte aan gerichte en aangepaste
investeringen in het kader van een holistische veiligheidsbenadering. Maatschappelijke organisaties van rondtrekkende veehouders moeten dit proces
leiden samen met de lokale overheden en ze moeten mee in gesprek gaan
over het verband tussen veiligheid en ontwikkeling.

Ò

De bestaande beleidskaders die de mobiliteit van herders en hun kuddes op
regionaal niveau mogelijk maken, moeten op nationaal niveau bijgewerkt en
vervolgens uitgevoerd worden. Ook dit proces moet aangestuurd worden
door maatschappelijke organisaties van rondtrekkende veehouders om een
breed draagvlak voor de wetgeving te creëren binnen deze gemeenschappen.
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In dit document gebruiken we de
mannelijke vorm als neutrale vorm.
Hij verwijst dus zowel naar vrouwen
als naar mannen.

Samenvatting
Op 18 augustus 2020 werd de Malinese president Ibrahim Boubacar Keita afgezet met
een militaire staatsgreep. Dit is de zoveelste in een lange rij omwentelingen die gezorgd
hebben voor steeds meer instabiliteit, niet alleen in Mali maar in de hele Sahel. Deze
situatie duidt op een diepe bestuurlijke en politieke crisis. Regeringen verliezen de
controle over hun grondgebied aan gewapende militaire en jihadistische groeperingen,
die nu grote delen van Mali, Niger en Burkina Faso in handen hebben. Deze instabiliteit

heeft geleid tot een crisis, met meer geweld, voedselonzekerheid en honger, en
miljoenen ontheemden en vluchtelingen als gevolg. En door de coronapandemie is de
situatie alleen nog maar verslechterd.
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Er zijn gerichte
investeringen nodig
in alle programma’s
die betrekking hebben
op de Centrale Sahel
om het leven en
de broodwinning
van rondtrekkende
veehouders veilig
te stellen. Dit vereist
een holistische
benadering van de
ontwikkeling van de
veiligheid in de Sahel.

De Sahel is de thuis van miljoenen rondtrekkende veehouders. Deze herders gebruiken
het variabele klimaat in de regio in hun voordeel om op een duurzame manier melk
en vlees te produceren. Dit levert economische voordelen op voor hen en hun gezin,
en in ruimere zin ook voor de nationale economie. Door hun overwicht in de Sahel
staan de rondtrekkende veehouders op de eerste rij telkens als de huidige crisis
rake klappen uitdeelt. Maar als zij ter sprake komen in de context van de crisis, gaat
het steevast over conflicten tussen herders en landbouwers. Ja, soms botst het tussen
deze twee bevolkingsgroepen, maar uiteindelijk zijn ze allebei even hard getroffen bij
gebrek aan een ondersteunende sociaal-economische en beleidsmatige omgeving, wat
leidt tot conflicten over de toegang tot en de controle over natuurlijke hulpbronnen.
De klimaatverandering en de toegenomen demografische druk maken de situatie
alleen maar erger, waardoor de perfecte voedingsbodem ontstaat voor militaire en
jihadistische bewegingen die een minderheid van berooide en verbitterde herders
inlijven. De meerderheid ondergaat echter ten volle de impact van de crisis die hun
levensonderhoud en productiesysteem bedreigt en wat nog wordt verergert door de
gevolgen van de coronapandemie.
Als organisatie die met en voor rondtrekkende veehouders werkt, ijvert Dierenartsen
Zonder Grenzen België ervoor om deze situatie te verbeteren. Wij vragen om specifieke
maatregelen toegespitst op de rondtrekkende veehouderij, zowel op korte als op
lange termijn. Er zijn gerichte investeringen nodig in alle programma’s die betrekking
hebben op de Centrale Sahel om het leven en de broodwinning van rondtrekkende
veehouders veilig te stellen. Om doeltreffend te zijn en ook bij te dragen aan de
rechtsstaat, moeten zulke programma’s aangestuurd worden door maatschappelijke
organisaties van rondtrekkende veehouders en lokale overheden, want anders zetten
investeringen geen zoden aan de dijk. Bovendien vereist dit een holistische benadering
van de ontwikkeling van de veiligheid in de Sahel. Het wordt tijd dat we afstappen van
het idee dat veiligheid een voorwaarde is voor ontwikkeling. In plaats daarvan moeten
we inzien dat beide aspecten onderling afhankelijk en met elkaar verweven zijn. Wij
roepen ook op tot een actualisering van het beleid dat de rondtrekkende veehouderij
reguleert in West-Afrika. Met name het ECOWAS Protocol on Transhumance (1998)
en supporting Regulation (2003). Die moeten omgezet worden in een nationaal beleid,
en de betrokkenheid van herdersgemeenschappen bij dit beleid moet aangemoedigd
worden door maatschappelijke organisaties van rondtrekkende veehouders.

1.
De aanhoudende crisis
in de Sahel
De Sahel wordt al lang in één adem genoemd met het woord ‘crisis’.
In 2013 was de regionale strategie van de VN voor de Sahel erop
gericht om “te reageren op de ‘drievoudige crisis’ (...) die [de regio]
treft” (VN, 2013): een humanitaire crisis, een voedselzekerheidscrisis
en een vluchtelingencrisis. Anno 2020 wordt het woord ‘crisis’ nog
steeds geassocieerd met de regio.
Een paar jaar geleden was de situatie al kritiek, en sindsdien is het
erger dan ooit geworden, omdat we nu met nieuwe elementen te
maken krijgen. Het netwerk voor de preventie van voedselcrisissen
RPCA (Réseau de Prévention des Crises Alimentaires) spreekt van
verschillende gelijktijdige crisissen in de regio op het vlak van veiligheid, voedsel, gezondheid ... en ook nog een mogelijke sprinkhanenplaag. “De verwachte effecten van de COVID-19-pandemie op de
voedselzekerheid maken een zo al moeilijke situatie nog erger. Nog
eens 50 miljoen mensen kunnen getroffen worden door een voedselcrisis.” (RPCA, 2020a).
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Veiligheidscrisis
De afgelopen tien jaar is de onveiligheid in West-Afrika, vooral
in de Sahel, aanzienlijk toegenomen. De val van het regime van
Khaddafi in 2011 en de staatsgrepen in Mali in 2012 en Burkina
Faso in 2015 zijn slechts enkele voorbeelden van omwentelingen
die bijgedragen hebben aan de verdere destabilisering van de regio. De verzwakking van de centrale regeringen is rechtstreeks
ten goede gekomen aan niet-statelijke gewapende groepen,
waardoor het aantal gewelddadige conflicten enorm toegenomen is (NRC, 2020).
In 2020 worden gemiddeld 205 incidenten per maand gemeld,
ongeveer vier keer zoveel als in 2012 (OCHA, 2020). Alleen al in het
afgelopen jaar is in Mali, Niger, Burkina Faso, Nigeria en Kameroen
een toename van het aantal slachtoffers met 44% opgetekend
(+10.000 doden tussen mei 2019 en mei 2020) (Krätli & Toulmin,
2020). Tussen januari en september 2020 hebben gewelddadige
aanvallen op burgers geleid tot 748 doden in Mali, 833 in Burkina

Faso en 291 in Niger, om nog maar te zwijgen van de vele mensen
die gedwongen werden te vluchten (ACLED, 2020)1. Op 31 augustus 2020 stond de teller op minstens 847.198 vluchtelingen en
1.863.439 ontheemden in Tsjaad, Niger, Mauritanië, Mali en Burkina Faso (UNHCR, IOM, 2020).
Ondanks sterke internationale militaire aanwezigheid – de Franse
operatie Barkhane, de VN-missie in Mali (MINUSMA), de missies
in het kader van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU – en internationale opleidingssteun aan het
leger en de politie in de landen van de Sahel is het geweld er nog
steeds wijdverbreid (Gorman, 2019).

Voedselzekerheidscrisis
Sinds september 2019 beschouwt het Wereldvoedselprogramma (WFP) de crisis in de Sahel als een ‘noodsituatie van niveau 3’
(WFP, 2020). Dat is het hoogste crisisniveau, waarmee de Sahel
op gelijke voet staat met Syrië, Zuid-Soedan, de Democratische
Republiek Congo en Jemen (Sova, 2020). Op niveau 3 is het Wereldvoedselprogramma van de VN “gemachtigd om het volledige
arsenaal van wereldwijde of ‘corporate’ menselijke of financiële
middelen in te zetten” (WFP, 2020). Dit illustreert duidelijk het
belang en de omvang van de huidige voedselzekerheidscrisis.
Volgens het ‘Emergency Dashboard’ van het WFP voor de Centrale
Sahel hadden 5,5 miljoen mensen in augustus 2020 te kampen
met voedselonzekerheid en hadden 9,7 miljoen mensen in Niger,
Burkina Faso en Mali behoefte aan humanitaire hulp. Op een totaal van ongeveer 64 miljoen mensen in dit gebied komt dat dus
neer op 15% van de bevolking die humanitaire hulp nodig heeft.
Het hierboven genoemde aantal vluchtelingen en ontheemden
draagt duidelijk bij aan deze situatie.

Volksgezondheidscrisis
De huidige coronapandemie veroorzaakt een volksgezondheidscrisis die verschillende aspecten van de bestaande crisissituatie
nog verergert. Het aantal gevallen van COVID-19 in Burkina Faso,
Mali en Niger is relatief laag, zoals overal in Afrika (WHO, 2020),
maar ondanks het beperkte aantal besmettingen en sterfgevallen in de Sahel zijn de gevolgen van de pandemie voor de werkgelegenheid en het levensonderhoud enorm.
In een rapport van mei 2020 benadrukt de OESO hoe lockdowns
en mobiliteitsbeperkingen een bedreiging vormen voor de werkgelegenheid en het levensonderhoud, vooral in de informele
sector, ten koste van de voedselzekerheid (OESO, 2020). Tot overmaat van ramp wordt de humanitaire hulp aan conflictgebieden
en vluchtelingenkampen zwaar verstoord. Lockdowns en mobiliteitsbeperkingen bedreigen de meerderheid van de mensen in
de Sahel, voor wie ‘telewerken’ geen optie is: elke dag opnieuw
moeten zij eropuit trekken om voedsel en water te (ver)kopen en
te werken. De beperkingen op mobiliteit zijn intussen in de meeste landen van de Sahel geleidelijk aan weer opgeheven, maar
door de huidige focus van de internationale gemeenschap op
COVID-19 is er minder aandacht voor andere onderwerpen, zoals
voedselonzekerheid.

Dodelijke slachtoffers van gevechten, geweld op afstand, rellen of protesten
zijn hier niet bij gerekend.
1
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Bovenop de pandemie en de voedselcrisis hadden Mali, Niger en
Burkina Faso recent ook nog eens te kampen met wateroverlast.
In de zomer van 2020 verloren 110 mensen het leven als gevolg
van zware overstromingen in West- en Centraal-Afrika, waaronder
71 slachtoffers in Niger alleen (Celestial, 2020).

Politieke en bestuurlijke crisis
Het meest tekenende aspect van de huidige crisis in de Sahel is
misschien wel de veiligheidscrisis. De huidige onveilige situatie
weerspiegelt het onvermogen van nationale regeringen om met
adequate sociaal-politieke antwoorden voor de dag te komen.
Zo verliezen ze de controle over grote delen van hun grondgebied, met name op het platteland, wat resulteert in een ‘veiligheidsparadox’. Deze regeringen, gesteund door de internationale
gemeenschap, stellen al hun vertrouwen in militaire reacties op
lokale conflicten, in plaats van ook te investeren in gezondheid,
onderwijs, justitie en werkgelegenheid, wat nochtans broodnodig is. Dit gebrek aan investeringen leidt uiteindelijk tot een aanzienlijke stijging van het aantal gevallen van geweld en conflicten
(Kwaja & Smith, 2020).
Het is algemeen geweten dat investeringen in openbare en sociale diensten essentieel zijn om de onderliggende oorzaken van
conflicten aan te pakken. Dergelijke investeringen maken dan ook
integraal deel uit van elke succesvolle strategie om conflicten op
te lossen. Als de overheidsuitgaven uitsluitend naar het leger en
de staatsveiligheid gaan, kunnen deze regeringen niet in de basisbehoeften van hun burgers voorzien (UNHCR, 2020). Deze focus
op militaire uitgaven, in combinatie met een algemeen gebrek
aan aandacht voor het platteland, heeft bijgedragen aan de huidige voedselcrisis. Er wordt onvoldoende geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling en algemene economische ontwikkeling. Ook
lokale, traditionele systemen voor conflictoplossing kunnen op
weinig erkenning rekenen, waardoor veel geschillen onopgelost
blijven. Uiteindelijk leidt dit tot veel complexere en gewelddadigere conflicten (Brottem & McDonnell, 2020).

De Sahel wordt al lang
in één adem genoemd
met het woord ‘crisis’.
In 2013 was de regionale
strategie van de VN voor
de Sahel erop gericht
om te reageren op de
drievoudige crisis: een
humanitaire crisis,
een voedselzekerheidscrisis en een
vluchtelingencrisis.

2.
Rondtrekkende veehouders
als spilfiguren in
de Sahelcrisis
De rondtrekkende veehouderij in de Sahel
De Sahel is al eeuwenlang de thuisbasis van rondtrekkende veehouders. De Fulani zijn de bekendste, maar ook de Toeareg, Arabieren en nog vele andere groepen houden er een ‘pastorale’,
rondtrekkende levenswijze op na.
Er bestaat geen eenduidige definitie van de rondtrekkende veehouderij, maar in het algemeen kan die omschreven worden als
“een uiteenlopende verzameling van broodwinnings- en voedselproductiesystemen gebaseerd op het houden van vee, waarbij men
in het levensonderhoud voorziet door gebruik te maken van de
variabiliteit van de natuurlijke omgeving; hierbij verbetert men
het voedingspatroon en het welzijn van de dieren door hun
graasroutes te beheren op verschillende niveaus, in de tijd en in
de ruimte” (Krätli, 2019).

Tot slot is er nog het milieuaspect: de rondtrekkende veehouderij
draagt bij aan de biodiversiteit en de functionaliteit van het landschap (Krätli, 2019) en is bovendien bij uitstek geschikt om weidegronden ‘gezond’ te houden door duurzaam begrazingsbeheer.
Dit voordeel is verre van verwaarloosbaar, aangezien graslanden
30 tot 40% van het wereldwijde landoppervlak uitmaken en dus
een enorm potentieel hebben voor koolstofopslag in de strijd
tegen de klimaatverandering. De Landbouwcommissie van de FAO
heeft dit voordeel onlangs benadrukt door belangrijke stappen te
zetten in de richting van een ‘Internationaal jaar van graslanden
en rondtrekkende veehouders’.

De West-Afrikaanse Sahel is bij uitstek geschikt voor rondtrekkende veehouders, die regionale klimaatvariaties een onderdeel
van hun productiestrategie gemaakt hebben. Door rond te trekken, krijgen ze op verschillende momenten van het jaar toegang
tot andere weidegronden en waterpunten.
Doordat ze voortdurend in beweging zijn, is hun aantal niet exact
bekend en moeilijk te bepalen. Naar schatting zijn er in Sub-SaharaAfrika ongeveer 50 miljoen rondtrekkende veehouders, waarvan
de helft in de Sahel leeft (Rass, 2006). Het aantal runderen blijkt
daarentegen iets makkelijker te bepalen en tonen ook het socioeconomische belang van de rondtrekkende veehouderij aan in
de Sahel. Volgens cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) werden er in 2018 9.788.225
stuks vee geteld in Burkina Faso, 11.758.377 in Mali, en 14.363.595
in Niger. De impact van de rondtrekkende veehouderij is niet beperkt tot de veehouders zelf, maar ook veehandelaars, slagers,
zuivelverkopers, verwerkers – vaak vrouwen – en ambachtslieden
halen er indirect een inkomen uit.
Ongeveer 70% van de beroepsbevolking in West-Afrika is werkzaam in de veeteeltsector (Nugteren, H., Lecome, C., 2016). In
Burkina Faso is deze sector een bron van inkomsten voor 80% van
de bevolking (Kiema, A., 2014). In de landen van de Sahel is de
veeteelt goed voor 10 à 15% van het nationale bbp, en in Mali zelfs
voor 44% van het landbouw-bbp. Rondtrekkende veehouders
dragen ook aanzienlijk bij tot de voedselzekerheid, aangezien zij
naar schatting meer dan de helft van alle lokaal geconsumeerde
melk en vlees leveren. De veehandel is ook van groot economisch
belang in de regio: in 2009 werd de totale economische waarde
van aan- en verkoop van vee er geschat op 150 miljoen dollar.
Maar het belang van de rondtrekkende veehouderij in de Sahel
gaat veel verder dan enkel de veehouderij. De hele landbouwsector wordt erdoor beïnvloed, aangezien landbouwers en rondtrekkende veehouders vaak naast elkaar leven. De runderen eten
de gewasresten die achterblijven op de akkers van de landbouwers.
Ondertussen bemesten ze er de bodem, waardoor de gewasopbrengst toeneemt.
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De Sahel is al
eeuwenlang de
thuisbasis van
rondtrekkende
veehouders. De Fulani
zijn de bekendste,
maar ook de Toeareg,
Arabieren en nog vele
andere groepen houden
er een ‘pastorale’,
rondtrekkende
levenswijze op na.
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3.
De gevolgen van de crisis
voor herdersgemeenschappen
Verzwakte herders
De aanhoudende crisis in de Sahel heeft ernstige gevolgen voor
de bevolking in het algemeen en de rondtrekkende veehouders
in het bijzonder. Ondanks het belang en het economische potentieel ervan wordt de rondtrekkende veehouderij door regeringen
en internationale donoren niet als een prioriteit gezien als het
gaat om investeringen. Dat heeft veel rondtrekkende veehouders
kwetsbaar gemaakt, en de situatie wordt nog verergerd door de
klimaatverandering en de toegenomen concurrentie om natuurlijke hulpbronnen.

vermeende deelname van Fulani-herders aan criminele activiteiten. Dit bestendigt nog maar eens de misvatting dat rondtrekkende
veehouders een bedreiging vormen voor de openbare veiligheid en
dat het merendeel van de herders zich aansluit bij gewapende en
jihadistische bewegingen, wat uiteraard niet zo is.

Productiesystemen onder druk

Die concurrentie wordt vaak vanuit een al te eng perspectief
afgeschilderd als een conflict tussen herders en landbouwers. Er
wordt vaak gesteld dat de belangen van rondtrekkende veehouders en die van landbouwers haaks op elkaar staan (Krätli & Toulmin, 2020). Hoewel er in de Sahel wel degelijk conflicten tussen
boeren en herders voorkomen, betekent dat nog niet dat de twee
groepen tegengestelde belangen hebben. Zoals eerder uitgelegd,
leven ze meestal samen en halen beide partijen daar voordeel uit.
Hun complementariteit wordt echter ondermijnd door het uitblijven van passende beleidsmaatregelen of de uitvoering ervan.

Hoewel sommige rondtrekkende veehouders zich bij zulke bewegingen aansluiten en gewelddaden plegen, zetten de meesten van hen hun traditionele activiteiten gewoon voort, waarbij ze
geen enkele veiligheidsbedreiging vormen. Zij zijn juist de eersten
die getroffen worden door de veiligheidscrisis, die hun leven en
productiesystemen verstoort. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn terroristen en gewapende groeperingen vaak geïnteresseerd in herders omdat hun kuddes een bron
van inkomsten zijn. Ze gebruiken hen ook als menselijk schild of
voor het transport van wapens en andere illegale goederen (IOM,
ICMPD, ECOWAS, 2019).

Overal in de Sahel hebben zowel rondtrekkende veehouders als
landbouwers terrein verloren dat ingenomen is door grootschalige landbouw, irrigatieprogramma’s en damprojecten (Krätli &
Toulmin, 2020). Ook de mijnbouw tast de kwaliteit van de omgeving aan door bodem- en grondwaterverontreiniging, zoals dat
het geval is bij de goudmijn in Komabangou in Niger (Dan-Badjo
et al., 2019). Naarmate er steeds meer land geprivatiseerd wordt
waar veehouders voorheen hun vee lieten grazen en drinken,
komt de seizoenstrek in het gedrang. Ze hebben geen andere
keuze dan nieuwe routes te zoeken en gebieden te betreden die
voornamelijk voor andere activiteiten gebruikt worden (UNOWAS,
2019). Dit heeft geleid tot toenemende concurrentie om landgebruik tussen verschillende groepen, waaronder ook rondtrekkende veehouders die zich steeds meer bewust worden van de
waarde van grond en het belang van particulier grondbezit.

Nu grote delen van de graasgebieden in Niger, Mali en Burkina
Faso in handen zijn van gewapende en terroristische groeperingen,
wordt het productiesysteem van de rondtrekkende veehouders
steeds meer bedreigd. Om het hoofd te bieden aan de toenemende onveiligheid, passen de rondtrekkende veehouders hun
routes aan, laten ze hun kuddes minder uitgebreid grazen of
verplaatsen ze zich in grotere groepen. Dat heeft dan weer een
negatief effect op het welzijn van hun kuddes en bemoeilijkt hun
relaties met andere grondgebruikers. Ze worden ook steeds meer
gedwongen om te vluchten, met of zonder hun kuddes, waarbij
ze het risico lopen dat ze hun enige bron van inkomsten verliezen.
Een groot deel van de vele binnenlandse ontheemden en vluchtelingen in de regio zijn juist veehouders die beroofd zijn van hun
kuddes en die hun hele hebben en houden letterlijk in rook hebben zien opgaan.

Een broedplaats voor gewapende groepen

COVID-19

De verzwakking van de rondtrekkende veehouders heeft een
voedingsbodem gecreëerd voor terroristische en extremistische
groeperingen. Zij rekruteren verzwakte, berooide veehouders die
zich aansluiten bij wat ‘nieuw marginaal pastoralisme’ genoemd
wordt, namelijk het uitvoeren van transnationale legale en illegale
activiteiten, met inbegrip van mensenhandel, wapenhandel en
drugshandel (UNECA, 2017).

Deze situatie wordt in de hand gewerkt door de huidige pandemie
en de maatregelen ertegen, aangezien de mobiliteit – een essentieel aspect van de rondtrekkende veehouderij – zwaar ingeperkt
wordt. De veehouders hebben minder toegang tot graslanden en
mogen de landsgrenzen ook niet meer oversteken: ze zitten ingesloten (FCPN, 2020b). Vanwege de gezondheidssituatie wordt ook
de markttoegang bemoeilijkt, waardoor het voor rondtrekkende
veehouders nog moeilijker is om hun vee en melk te verkopen en
andere voedingsmiddelen aan te kopen (FCPN, 2020b).

Jonge rondtrekkende veehouders laten zich hiermee in uit politiek
ongenoegen, crimineel opportunisme, zelfbescherming, maar bovenal om brood op de plank te krijgen. In Mali zouden terroristische bewegingen zo’n 150.000 CFA (230 euro) betalen aan nieuwe
rekruten (Benjaminsen & Ba, 2019). Criminele en jihadistische groeperingen spelen handig in op gevoeligheden en gebruiken verzonnen etnische en religieuze argumenten om verdeeldheid te zaaien
(Brottem & McDonnell, 2020). Er wordt vaak gesproken over een
‘fulanisering’ van de huidige crisis, waarmee men verwijst naar de
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Volgens de laatste updates van het Réseau Bilital Maroobè en
Action Contre la Faim over de impact van COVID-19 op de rondtrekkende veehouderij in West-Afrika is de situatie positief geëvolueerd en lijken de markten nu grotendeels heropend te zijn
(ongeveer 97% van de markten was open op 25 september 2020).
De mobiliteit van de rondtrekkende veehouders blijft echter beperkt
tot ongeveer 49% van hun ‘normale’ mobiliteitsniveau.

4.
Hoe kunnen we
rondtrekkende veehouders
helpen om deze veelvoudige
crisis in de Sahel
het hoofd te bieden?
Humanitaire steun

© Koen Mutton / VSF

Gezien het belang van de rondtrekkende veehouderij in de Sahel
en de multidimensionale crisis waardoor die op verschillende
fronten tegelijk getroffen wordt, moeten de rondtrekkende veehouders absoluut extra ondersteuning krijgen. Door hun sociaaleconomische en ecologische potentieel kunnen zij een sleutelrol
spelen om de huidige crisis in de Sahel op te lossen. Daarom moet
bijzondere aandacht uitgaan naar de rondtrekkende veehouders bij humanitaire interventies in de Sahel. Er moeten passende interventies ontwikkeld worden die afgestemd zijn op hun
behoeften. Lokale organisaties van rondtrekkende veehouders
zijn het beste geplaatst om deze interventies zodanig vorm te
geven dat ze er hun leven en hun broodwinning mee kunnen
veiligstellen. Mogelijke maatregelen zijn:
• g
 raascorridors afbakenen om de mobiliteit van de rondtrekkende veehouders te vrijwaren,
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• d
 e voedselhulp afstemmen op het dieet van rondtrekkende
veehouders om hun voedselzekerheid te verhogen,
• d
 iensten verlenen op het vlak van diervoeding en -gezondheid
om te zorgen voor een optimale dierlijke productie en zo hun
inkomsten te garanderen.

Gerichte investeringen
Naast humanitaire interventies moet er meer structurele steun
uitgewerkt worden voor rondtrekkende veehouders in de Sahel
via gerichte en passende investeringen in de verdere ontwikkeling van de pastorale economie. De Voedsel- en Landbouworganisatie heeft onlangs de gevolgen van het gebrek aan investeringen in de rondtrekkende veehouderij geanalyseerd: die gaan
van voedselonzekerheid tot territoriale conflicten, verlies van inkomen en ontheemding. Dit zijn stuk voor stuk bekende en aanhoudende problemen in de Sahel (FAO, 2020).
Zoals gezegd heeft de rondtrekkende veehouderij een enorm
potentieel voor sociaal-economische ontwikkeling in de Sahel en
in de strijd tegen voedselonzekerheid en honger. Om het volledige potentieel ervan te ontsluiten, moet er met voorrang massaal
geïnvesteerd worden in het levensonderhoud van rondtrekkende
veehouders in de rurale gebieden van de Sahel. Ook hier geldt
dat deze investeringen aangestuurd moeten worden door maatschappelijke organisaties van rondtrekkende veehouders, die het
best geplaatst zijn om hun eigen behoeften in kaart te brengen en
om met de lokale overheden te bespreken hoe ze in die behoeften kunnen voorzien. Het is duidelijk dat de betrokkenheid van
lokale gemeenschappen (van rondtrekkende veehouders in het
bijzonder) van cruciaal belang is om de huidige bestuurlijke crisis
aan te pakken. Anders zijn niet alleen deze, maar ook alle andere
investeringen nutteloos.

6

DZG BELGIË POLICY BRIEF

N°8 / NOVEMBER 2020

Internationale donoren zouden via hun systemen voor ontwikkelingssamenwerking ook moeten investeren in de rondtrekkende
veehouderij in de Sahel, die evenveel aandacht verdient als andere vormen van kleinschalige landbouw. De militaire uitgaven
in de regio zijn enorm, en hoewel een deel daarvan ongetwijfeld
noodzakelijk is, moeten investeringen in het levensonderhoud van
rondtrekkende veehouders deel uitmaken van een holistische veiligheidsbenadering, waarbij ontwikkelings- en humanitaire doelstellingen op de voorgrond geplaatst worden.

Een faciliterend beleidskader
Deze investeringen zullen pas vruchten afwerpen op lange termijn als ze gebeuren binnen een faciliterend beleidskader, dat
effectief uitgevoerd en aangestuurd wordt door gemeenschappen en organisaties van rondtrekkende veehouders zelf.
De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten
(ECOWAS) heeft al een protocol inzake grootschalige veetrek en
een ondersteunende verordening uitgewerkt. Die vormen een
goed uitgangspunt, want ze maken de seizoenstrek tussen ECOWAS-landen mogelijk. Ze zijn echter dringend aan vernieuwing
toe en moeten beter omgezet worden in nationale wetgeving.

Hoewel sommige landen van de Centrale Sahel een uitgebreide
wetgeving hebben op het gebied van rondtrekkende veehouderij
– met Niger als koploper met zijn ‘Code Rural’ – laat de effectieve
naleving van het ECOWAS-protocol nog vaak te wensen over. Dat
is vooral het geval in kustlanden, waar de rondtrekkende veehouderij minder dominant aanwezig is. En dat is problematisch, gezien
het grensoverschrijdende karakter van deze activiteit. Zo heeft
Benin zijn landsgrenzen sinds december 2019 al een aantal keer
gesloten in een poging om conflicten onder controle te krijgen.
Zulke beslissingen zijn meestal ingegeven door een negatieve
perceptie van rondtrekkende veehouders, die afgeschilderd worden als onruststokers. Om hier iets aan te doen, moeten regionale
beleidslijnen inzake de rondtrekkende veehouderij geactualiseerd
worden en op nationaal niveau concreet uitgevoerd worden, onder impuls van maatschappelijke organisaties van rondtrekkende
veehouders.

© Koen Mutton / VSF

Conclusie
De aanhoudende crisis in de Sahel heeft verschillende gezichten. Endemisch geweld,
voedselonzekerheid en honger zijn allemaal tekenen van een diepgewortelde bestuurlijke crisis, die momenteel nog verergerd wordt door COVID-19.

© Michele Cattani / VSF

Het is van cruciaal
belang te investeren
in de rondtrekkende
veehouderij als een
manier om de huidige
multidimensionale crisis
aan te pakken en om
onveiligheid, geweld,
voedselonzekerheid,
honger en verdere
bodemaantasting een
halt toe te roepen.

In het hart van de Sahel lijden miljoenen rondtrekkende veehouders onder een gebrek
aan investeringen in hun aanzienlijke sociaal-economische potentieel. Hierdoor is de
huidige crisis aangewakkerd en de strijd om land en natuurlijke hulpbronnen verhevigd,
waarbij rondtrekkende veehouders niet alleen met elkaar, maar ook met andere grondgebruikers concurreren. De toegenomen demografische druk en de klimaatverandering
maken de situatie alleen maar erger. Het gevolg is dat sommige berooide herders zich
aangesloten hebben bij niet-statelijke gewapende groepen en zelfs gewelddaden gepleegd hebben. Dat neemt niet weg dat de meerderheid op zoek is naar manieren om
van de veeteelt te kunnen blijven leven. Zij hebben hun productiestrategie moeten aanpassen, maar dat heeft de productiviteit van hun vee – en dus hun inkomen – verlaagd.
Onder deze omstandigheden zijn zij niet in staat om hun aanzienlijke sociaal-economische en ecologische potentieel waar te maken. Velen van hen moesten vluchten, met of
zonder hun vee, en zijn in vluchtelingenkampen terechtgekomen.
Het is daarom van cruciaal belang te investeren in de rondtrekkende veehouderij als
een manier om de huidige multidimensionale crisis aan te pakken en om onveiligheid,
geweld, voedselonzekerheid, honger en verdere bodemaantasting een halt toe te roepen. Het enorme sociaal-economische en ecologische potentieel van de rondtrekkende
veehouderij in de Sahel moet verder ontsloten worden door middel van gerichte investeringen. Dit proces moet aangestuurd worden door maatschappelijke organisaties
van rondtrekkende veehouders en lokale bestuursstructuren om de rechtsstaat in de
Sahel te verankeren en zo de aanhoudende politieke en bestuurlijke crisis het hoofd te
bieden. Toch hebben de miljoenen vluchtelingen en binnenlandse ontheemden – vaak
rondtrekkende veehouders – ook behoefte aan passende humanitaire interventies die
afgestemd zijn op hun leven en hun broodwinning.
Aangezien de rondtrekkende veehouderij geen grenzen kent, moeten er tot slot ook
specifieke inspanningen geleverd worden om een gunstig beleidsklimaat te creëren en
om het protocol en de verordening van ECOWAS inzake grootschalige veetrek te actualiseren en om te zetten in nationale regelgeving, om zo de grensoverschrijdende
seizoenstrek te faciliteren. Net als de investeringen moet ook dit proces aangestuurd
worden door maatschappelijke organisaties van rondtrekkende veehouders zelf, in
samenwerking met lokale overheden.
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