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Inleiding
Sinds de jaren ‘90 staat klimaatverandering hoog op de internationale agenda van
onderzoekers en beleidsmakers. Het merendeel van het onderzoek naar klimaatverandering
richt zich op de oorzaken van het opwarmen van de aarde en wordt uitgevoerd door
natuurwetenschappers. Wie in een academische zoekmachine zoekt op “climate change” zal
maar weinig studies vinden over de – mogelijke – gevolgen van klimaatverandering voor
samenlevingen, een typisch onderwerp voor milieugeografen. Nu de bewijzen zich opstapelen
dat de mens deels verantwoordelijk is voor het opwarmen van de aarde (IPCC 2001a), neemt
echter ook de aandacht voor de eventuele gevolgen toe (IPCC 2001b).

Een belangrijk concept in het onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering is
‘kwetsbaarheid’. Tot in de jaren ’80 dachten wetenschappers dat ‘rampen’ direct veroorzaakt
werden door natuurlijke verschijnselen zoals bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen, orkanen,
overstromingen en droogte. Later is men gaan beseffen dat deze natuurverschijnselen pas
humanitaire rampen veroorzaken wanneer zij kwetsbare mensen en gebieden treffen (Blaikie
et al. 1994). Kwetsbaarheid heeft een externe kant (‘exposure’: het blootstaan aan risico’s) en
een interne kant (‘inability to cope’: het moeilijk kunnen absorberen van schokken). Vooral
de interne kant is sterk gelieerd aan armoede (Chambers 1989).

De dreiging van klimaatverandering manifesteert zich wereldwijd in verschillende gedaanten.
In het Caribisch gebied is men bijvoorbeeld vooral bezorgd over orkanen en in laaggelegen
kustgebieden vergroot zeespiegelstijging de kans op overstromingen. Dit artikel richt zich op
klimaatverandering in de West Afrikaanse savanne waar in de jaren ’70 en ’80 grote
hongersnoden zijn geweest als gevolg van droogte. In deze regio is men vooral bang dat het
klimaat droger zal worden en dat de woestijn verder zal oprukken. Het voorspellen van
regionale klimaatverandering in de toekomst met behulp van ‘General Circulation Models’ is
nog erg onzeker (Van Boxel 2004), maar voor grote delen van de West Afrikaanse savanne
wordt inderdaad een stijging van de temperatuur en een daling van de neerslag voorspeld
(Van den Born et al. 2004, maar niet volgens IPCC 2001a). Daarnaast wordt er ook een

stijging van de variabiliteit van de neerslag voorspeld (Adger et al. 2003). Voor boeren in het
gebied zou dit een verslechtering van de – toch al niet zo gunstige – condities voor de
landbouw betekenen (Verhagen et al. 2004). Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs te leiden
tot meer honger en armoede. Ten eerste kunnen boeren hun teeltmethoden aanpassen,
bijvoorbeeld door gewassen te verbouwen die minder neerslag nodig hebben of door meer
gebruik te maken van irrigatie. Ten tweede kunnen ze proberen hun bestaansverwerving
minder afhankelijk van de landbouw te maken (diversificatie) door het investeren in nietagrarische activiteiten. Hierin kan onderwijs een belangrijke rol spelen. Een derde optie is
tijdelijke of meer permanente migratie naar landbouwgebieden met een gunstiger klimaat,
naar steden of naar andere landen. Dit zijn theoretische opties zijn die niet voor iedereen
relevant of haalbaar zijn (Dietz 2004; Van der Geest & Dietz 2004).

Voor regeringen en internationale organisaties is het belangrijk zich voor te bereiden op
eventuele klimaatveranderingen in de toekomst. Om erachter te komen of en hoe groepen
mensen zich aan zullen kunnen passen en om goed beleid te kunnen formuleren is het
noodzakelijk om te onderzoeken hoe mensen in het recente verleden zijn omgegaan met
onbetrouwbare regen en veranderingen in het klimaat en hoe zij wisten te overleven in tijden
van ernstige droogte (Davies 1996; Ribot 1996). Conceptueel zijn er voor de West Afrikaanse
savanne drie typen klimatologische problemen te onderscheiden die ieder een andere reactie
van boeren vereisen (zie tabel 1). In de onderstaande drie alinea’s worden die problemen en
reacties verder uitgewerkt op een theoretisch niveau. In de rest van het artikel zullen
empirische bevindingen worden gepresenteerd van een case study onder boeren in Noordwest
Ghana. Dit artikel gaat dus in de eerste plaats over hoe boeren in het onderzoeksgebied
omgaan met klimatologische risico’s. Hoe regeringen en niet-gouvermentele organisaties hun
beleid zouden kunnen verbeteren met deze kennis is een belangrijk onderwerp, maar om die
vraag te adequaat te beantwoorden is een grondige analyse van de politieke structuren in
Ghana nodig en dat valt buiten de ‘scope’ van dit artikel.

Tabel 1: Klimatologisch probleem en menselijke reactie
Probleem

Tijdsdimensie Reactie

Onbetrouwbare regenval Permanent

Preventieve strategie (insurance)

Droogte

Tijdelijk

Overlevingsstrategie (coping)

Klimaatverandering

Geleidelijk

Aanpassingsstrategie (adaptation)

Onbetrouwbare regenval is een permanente eigenschap van het klimaat in de savanne van
West Afrika. Boeren kunnen hierop inspelen door middel van preventieve strategieën. Vier
typen preventieve strategieën zijn theoretisch te onderscheiden: 1) risicospreiding in de
landbouw; 2) diversificatie van inkomstbronnen; 3) het aanleggen van buffers in de vorm van
vooral graan en vee; en 4) investeringen in sociale netwerken. Vooral geografisch verspreide
netwerken en relaties met mensen die buiten de landbouw werken zijn effectief door het lage
gedeelde risico.

Droogte is een tijdelijke stress waaraan boeren in West Afrika om de zoveel jaar het hoofd
moeten bieden. De strategieën die zij aanwenden in een droogtejaar hangen voor een groot
gedeelte af van de preventieve strategieën die zij in voorgaande ‘normale’ jaren hebben
toegepast. Een akkerbouwer die in voorgaande jaren zijn veestapel heeft uitgebreid kan in een
slecht oogstjaar wat dieren verkopen. Een boer die jaren geleden heeft geïnvesteerd in een
goede opleiding voor zijn kinderen kan waarschijnlijk een beroep doen op een kind met een
salaris in de stad. Sommige overlevingsstrategieën, zoals het verzamelen van wild voedsel en
het ontvangen van voedselhulp, vereisen minder preventieve actie.

Naast plotselinge droogtes moeten boeren ook om zien te gaan met meer geleidelijke
veranderingen in het klimaat, zoals bijvoorbeeld veranderingen in de lengte van het
regenseizoen, de hoeveelheid regen en de distributie van regenval. Aanpassingsstrategieën
bestaan meestal uit veranderingen in de preventieve strategieën. Naast lange termijn
aanpassingen binnen de landbouw, zoals gewaskeuze, snelgroeiende variëteiten en
investeringen in irrigatie kan men er ook voor kiezen – of gedwongen zijn – zich op andere
terreinen aan te passen, zoals geld verdienen buiten de landbouw, investeren in onderwijs en
het geografisch spreiden van familienetwerken. Het zou getuigen van fysisch determinisme te
denken dat dit soort veranderingen in bestaanssystemen puur een reactie zijn op
veranderingen in het klimaat. In werkelijkheid past men zich aan een heel scala van
veranderingen in het fysische en sociale milieu aan.

Case study
In dit artikel wordt beschreven hoe de boeren in de dorpen rondom Nandom Town in
Noordwest Ghana (zie figuur 1) in de afgelopen vier decennia (1960-2000) zijn omgegaan

met onbetrouwbare regen, droogten en veranderingen in het lokale klimaat. Voor het
empirische gedeelte van dit onderzoek is onder andere gebruik gemaakt van secundaire
gegevens (vooral regenval- en landbouwstatistieken en census gegevens), zestig enquêtes en
vijf levensgeschiedenissen. In de enquêtes werd gekozen voor het huishouden als
onderzoekseenheid. In de praktijk bleken huishoudens, mede als gevolg van tijdelijke
migratie, erg fluïde te zijn. In de levensgeschiedenissen werd gekeken naar individuen in de
context van de verschillende huishoudens en grootfamilies waar zij gedurende hun leven deel
van uit hebben gemaakt. Voor het verzamelen van de gegevens heeft de onderzoeker ruim een
jaar (oktober 1999 tot oktober 2000) bij een familie in een dorp in het onderzoeksgebied
gewoond. Gedurende dat jaar heeft hij geprobeerd op veel fronten te participeren in het lokale
leven: eten, drinken, taal, werk op het land, begrafenissen, etc.

Figuur 1: Kaart van Ghana en het onderzoeksgebied

Nandom is een kleine stad in de Upper West Region van Ghana, niet ver van de grens met
Burkina Faso. Nandom Town heeft ongeveer 6000 inwoners en het omringende gebied,
Nandom Paramountcy, heeft ongeveer 45,000 inwoners (Ghana Statistical Service 2002).
Voor het huidige artikel is alleen onderzoek gedaan in de dorpen rondom Nandom Town
(voor een studie naar de gevolgen van klimaatverandering in de stad Nandom, zie Schijf
2004). De dorpen rondom Nandom Town worden bewoond door het Dagara volk. Vrijwel alle
Dagara in de dorpen zijn akkerbouwers. Het gebied heeft een bevolkingsdichtheid van rond
de 100 mensen per vierkante kilometer, een situatie waarin ‘shifting cultivation’ niet langer
mogelijk is en waarin braakperiodes verkort moeten worden tot enkele jaren. De meeste
Dagara zijn katholiek of volgen de traditionele religie (animisme). Mede door de interventie
van katholieke missionarissen, die in de jaren ’30 de eerste scholen oprichtten, zijn er onder
de Dagara uit Nandom relatief veel hoger opgeleiden waarvan het overgrote gedeelte buiten
het gebied werkt. In het stadje wonen naast de Dagara ook andere groepen, zoals de Wala en
de Moshi die overwegend islamitisch zijn en veelal werken in de handel.

Het noorden van Ghana is veel armer dan het zuiden van het land. Dat heeft zowel natuulijke
als politieke oorzaken. Het zuiden heeft gunstigere condities voor landbouw (vruchtbaardere
bodems en twee regenseizoenen), meer natuurlijke hulpbronnen (zoals hout en goud) en een
gunstigere ligging voor handel. De politieke oorzaken van onderontwikkeling in het noorden
hebben hun wortels in de koloniale geschiedenis. De Engelsen verwaarloosden Noord Ghana
om zich te verzekeren van goedkope arbeid voor de exporteconomie van het zuiden. Na de
onafhankelijkheid heeft dit patroon zich voortgezet, zij het iets minder extreem (Plange 1979;
Sutton 1989).

Klimaat en agrarische productie
Het onderzoeksgebied heeft één regenseizoen per jaar dat gemiddeld duurt van april-mei tot
en met oktober (zie figuur 2). De regenvalgegevens van de jaren ’20 tot heden laten een
geleidelijke verdroging van het klimaat zien (zie figuur 3). Tot eind jaren ’60 is de daling
beperkt, maar vanaf begin jaren ’70 daalt de jaarlijkse regenval sterk: van ruim 1100 mm per
jaar naar rond de 600 mm begin jaren ’80. Eind jaren ’80 en in de jaren ’90 is er sprake van
een gedeeltelijk herstel van de regenval. Tot de jaren ’70 lag het gebied nog duidelijk in de
sub-humide klimaatzone, maar als men kijkt naar de gemiddelde neerslag in de afgelopen 30
jaar dan is het klimaat semi-aride geworden. Naast de afname van jaarlijkse hoeveelheid

neerslag is er ook sprake van een toegenomen variabiliteit van de neerslag (zie figuur 3).
Kijken we naar de distributie van de regenval over het jaar, dan zien we dat vooral de
maanden mei en juni en de maand september veel droger zijn geworden. Boeren in het
onderzoeksgebied kunnen niet (meer) rekenen op adequate regenval in het begin en het einde
van het regenseizoen (Van der Geest en Schijf 2003).

Figuur 2: Distributie van regenval in Lawra District (1980-1999)
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De vraag of de veranderingen in het lokale klimaat in Noordwest Ghana deel zijn van een
groter proces van globale klimaatverandering als gevolg van het versterkte broeikaseffect is
voor dit onderzoek irrelevant. Hier gaat het om de vraag wat de impact is geweest van

klimaatverandering in een specifiek gebied en hoe de bewoners van het gebied erop
gereageerd hebben.

De meest directe link tussen regenval en bestaansverwerving loopt via landbouw. De
belangrijkste gewassen zijn gierst, sorghum, pinda’s, mais, rijst, yam (een knolgewas), bonen
en groenten. Een analyse van regenval en oogstniveaus (1986-1999) in de regio levert een
positieve en significante correlatie op. In jaren met weinig regenval zijn de oogsten slechter
en in jaren met veel regenval zijn de oogsten beter (Van der Geest 2004). Dit betekent dat als
het klimaat in de toekomst verdroogt, dit ceteris paribus zal leiden tot lagere oogsten, lagere
voedselzekerheid en in droogtejaren wellicht hongersnood. Hierbij moet gezegd worden dat
de opbrengsten van de meest bebouwde gewassen volgens de statistieken van het ministerie
van voedsel en landbouw in de jaren ’90 sterk gestegen zijn (van rond de 750 kg per hectare
naar meer dan 1000 kg per hectare). De stijging is waarschijnlijk niet alleen het resultaat van
het gedeeltelijke herstel van regenval na de droge jaren ’70 en ’80, maar ook van verbeterde
teeltmethoden. De statistieken van het ministerie stroken echter niet met de perceptie van de
meeste boeren in het gebied. Een typische uitspraak was:

“Vroeger bebouwden we een klein stuk land en de oogst was altijd genoeg. Tegenwoordig moeten we
harder werken om minder te oogsten.”

Waarschijnlijk ligt de waarheid in het midden. De gegevens van het ministerie zijn wellicht te
rooskleurig, maar in de perceptie van de boeren wordt het verleden waarschijnlijk
geromantiseerd. In koloniale rapporten uit het begin van de 20ste eeuw worden herhaaldelijk
voedselschaarste, ‘seizoenshonger’ en lokale hongersnoden genoemd (zie Van der Geest
2004). De grote Sahelische droogten van de jaren ’70 en ’80 troffen ook Noordwest Ghana.
Vooral begin jaren ’80 zijn er een aantal jaren geweest waarin de boeren in het gebied zeer
slechte oogsten hadden. Die periode was ook een tijd van politieke onrust in Ghana wat zeker
bijdroeg aan de problematische situatie. In het collectieve geheugen van de mensen in het
onderzoeksgebied staan 1981 en vooral 1983 gegrift als ‘rampjaren’. Sinds die tijd hebben
zich in Noordwest Ghana geen hele ernstige droogten voorgedaan.
Bestaanswijze
Uit de enquêtes kan een algemene bestaanswijze (livelihood strategy) van boerenhuishoudens
in het onderzoeksgebied gedestilleerd worden. De boeren zijn vooral gericht op

zelfvoorziening. Ze produceren slechts heel beperkt voor de markt. Men probeert genoeg te
oogsten om de familie het hele jaar door te kunnen voeden. Geld voor andere levensbehoeften
zoals kleding, schoolgeld, huisvesting en het lokale sorghum bier probeert men te verdienen
door middel van niet-agrarische activiteiten en de verkoop van vee. Ook seizoensmigratie en
giften van gemigreerde familieleden zijn een belangrijke bron van inkomsten. De nietagrarische activiteiten vinden vooral plaats in het droge seizoen. De armste huishoudens
(ongeveer één derde van de bevolking) lukt het de meeste jaren niet om genoeg voedsel te
produceren en zij zijn gedwongen inkomsten uit andere bronnen aan te wenden om voedsel te
kopen waardoor er minder geld over blijft voor andere levensbehoeften.

In dunner bevolkte en minder toegankelijke delen van Noord-Ghana, waar men het land
langer braak kan laten liggen en betere oogsten gerealiseerd worden, wordt meer geld
verdiend met de verkoop van surplus voedsel en commerciële gewassen (vooral katoen)
terwijl er minder verdiend wordt met niet-agrarische activiteiten (Al-Hassan et al. 1997).

Foto: Man en vrouw ploegen het land met een ezel. Dit is één
van de verbeteringen in het landbouwsysteem waardoor boeren
een groter oppervlakte kunnen bebouwen en meer oogsten.
Ongeveer één op de vier boeren in het onderzoeksgebied
gebruikt een ploeg.

Aanpassingen binnen de akkerbouw
Een analyse van veranderingen in het landbouw systeem laat zien dat bepaalde aanpassingen
direct gerelateerd zijn aan veranderingen in het regenpatroon:



Veel boeren gaven aan tegenwoordig een groter deel van hun akkers te bebouwen met
traditionele droogte resistente gewassen (gierst en sorghum) in plaats van gewassen die
meer regen nodig hebben (zoals mais en yam).



Vroegrijpende variëteiten van gierst en pinda’s winnen aan populariteit. Deze nieuw
geïntroduceerde varieteiten geven een redelijke opbrengst in geval van een kort
regenseizoen.



Vroeger begon men rond eind april met zaaien. Tegenwoordig is dat eind mei, begin juni.



Boeren houden sterk vast aan de traditionele risicospreiding in de landbouw: ze
verbouwen verschillende gewassen; hebben velden in verschillende micromilieus;
spreiden zaaimomenten en practizeren mengteelt. Als de regen het in een bepaalde periode
van het regenseizoen laat afweten zal hierdoor niet de hele oogst mislukken. De
onbetrouwbaarheid van regenval is een verklaring waarom Westers georiënteerde
landbouwvoorlichting, gericht op winstmaximalisatie in plaats van risicospreiding, vaak
niet aanslaat bij lokale boeren.



Transplanting: men stopt meerdere zaadjes bij elkaar in de grond. Als de plantjes de
kniehoogte hebben bereikt worden de volle gebieden uitgedund en de lege gebieden, waar
de zaden niet goed ontkiemd zijn, aangevuld. Op deze manier vermijden de boeren dat
door onbetrouwbare regenval de oogst op een deel van het veld mislukt.



Toename van akkers in laaggelegen gebieden (valleien). In een nat jaar doen de
hooggelegen velden het beter en in een droog jaar doen de laaggelegen velden het beter.



Gebruik van dekstro om verdamping te verminderen.

Andere veranderingen in het landbouwsysteem zijn minder direct een reactie op
veranderingen in het klimaat. Ze hebben meer te maken met bevolkingsgroei en de daaraan
gelieerde situatie dat men de velden niet meer voor lange tijd braak kan laten liggen voor
natuurlijke regeneratie. Het zijn methoden om een hogere opbrengst van een zelfde stuk land
te halen. Dit is belangrijk als men weet dat door de onbetrouwbaarheid van de regens de oogst
op sommige velden kan mislukken. De volgende opbrengstverhogende maatregen zijn te
onderscheiden:



Efficiënter gebruik van mest en het gebruik van compost.



Anti-erosie maatregelen zoals rijen stenen, aarden walletjes of stroken gras langs de
contour.



Het zaaien in rechte lijnen om een hogere gewasdichtheid te bereiken.



Adoptie van nieuw geïntroduceerde varieteiten die een hogere opbrengst geven.



In een aantal dorpen die dichtbij het stadje en in een vallei liggen bebouwt men in het
droge seizoen intensieve, geïrrigeerde tuinen waarin groenten voor de markt geproduceerd
worden.



Het gebruik van kunstmest is heel zeldzaam. Dit heeft te maken met de hoge prijs van
kunstmest (input), de lage prijs van voedsel (output), het risico dat de oogst mislukt en de
angst voor schulden.



Ook het gebruik van chemicaliën is zeldzaam. De droge seizoenstuinen zijn een
uitzondering.

Naast maatregelen en technieken om de opbrengst per hectare te verhogen, proberen boeren
ook een zo groot mogelijk gebied te bebouwen (expansie). Als door droogte de oogst op een
aantal velden mislukt hoopt men op die manier toch nog genoeg te oogsten. Hieronder volgen
een aantal manieren waarop boeren hun de omvang van hun akkers vergroten:



In de laatste tien jaar hebben steeds meer boeren een ploeg aangeschaft waarmee ze
grotere akkers kunnen bebouwen. De ploeg wordt getrokken door ossen of ezels.
Momenteel gebruikt naar schatting ongeveer een kwart van de boeren in het
onderzoeksgebied een ploeg.



Farming groups: boeren verenigen zich in roterende groepen van rond de tien personen.
De leden van de groep werken samen op elkaars akkers. Dit verhoogt de arbeidsmoraal
waardoor men harder kan werken. Sommige boeren klagen echter dat het wieden op deze
manier minder zorgvuldig gebeurt.



Relaties voor toegang tot land. Voor families die zelf niet over genoeg land beschikken is
het belangrijk goede relaties te onderhouden met andere families van wie zij land kunnen
lenen (pacht komt in dit gebied niet voor). Dit betekent onder andere dat men altijd
begrafenissen van leden van die familie zal bijwonen.



Relaties voor toegang tot arbeid. In het sociale systeem van de Dagara bestaan allerlei
arbeidsarrangementen die aangewend kunnen worden om een groter stuk land te kunnen
bebouwen. De ontvanger zorgt voor eten en drinken voor de groep arbeiders die op

uitnodiging van zijn schoonzoon, neefje (oomzegger) of vriend op zijn akkers komen
helpen. Rijkere boeren maken meer gebruik van deze arrangementen omdat zij op de
kritieke momenten nog genoeg graan in voorraad hebben om zo’n groep te voorzien van
eten en drinken terwijl voor armere boeren dit een manier is om de maag te vullen
wanneer de voorraden uitgeput zijn en men in afwachting is van de nieuwe oogst.
Aanpassingen buiten de akkerbouw
Naast akkerbouw zijn er in het onderzoeksgebied elf andere (legale) bronnen van voedsel of
geld te onderscheiden: veeteelt, jagen, vissen, verzamelen, lokale niet-agrarische activiteiten
in de informele sector, salarissen, pensioenen, seizoensmigratie, giften van gemigreerde
familieleden, giften van andere huishoudens in het gebied en voedselhulp. Het belang van een
aantal van deze bronnen is in de afgelopen decennia sterk toegenomen waardoor men minder
afhankelijk is geworden van regen. Vijftig procent van het productieve inkomen van boeren in
het onderzoeksgebied is tegenwoordig afkomstig uit bronnen buiten de akkerbouw (zie figuur
4). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het belang van de verschillende bronnen van
inkomsten sterk schommelen van jaar tot jaar.

Figuur 4: Bronnen van inkomsten van 60 boerenhuishoudens in
Nandom. Het cijfer voor akkerbouw betreft de waarde van de
produktie, niet van de verkoop. De waarde van jagen, vissen en
verzamelen is niet meegenomen in de grafiek.
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De bronnen van inkomsten vertonen verschillende trends. Het belang van jagen is afgenomen.
Dit komt doordat als gevolg van bevolkingsgroei een steeds groter deel van het gebied in

cultuur gebracht wordt waardoor er steeds minder plek is voor wilde dieren. Vissen en het
verzamelen van vruchten, wortels, bladeren en andere natuurlijke hulpbronnen is nog steeds
een belangrijke aanvulling op het dagelijkse dieet. De inkomsten uit de veeteelt variëren sterk
van jaar tot jaar. De verkoop van vee is hoger in jaren met een slechte oogst. Binnen de
veeteelt zijn een aantal trends te ontdekken: het belang van grootvee (koeien) neemt af ten
opzichte van kleinvee (geiten, varkens, kippen); het aantal stuks vee per capita is in de
afgelopen decennia licht gedaald.

De bronnen van inkomsten buiten de landbouw zijn in de afgelopen decennia sterk
toegenomen. De belangrijkste bron betreft lokale niet-agrarische activiteiten in de informele
sector zoals bierbrouwen, kleinschalige handel, bouw, nijverheid en kleermaken. Vrijwel elk
huishouden heeft één of meerdere personen met dit soort inkomsten. Het gemiddeld aantal
bronnen was ruim drie per huishouden. Vrouwen hebben meer inkomstenbronnen dan
mannen maar de inkomsten per bron zijn lager voor vrouwen. De niet-agrarische activiteiten
bedienen vooral de lokale markt en er wordt bijna geen geld van buitenaf mee aangetrokken.
In droogtejaren, wanneer mensen minder geld uit te geven hebben, neemt het belang van deze
activiteiten af wat betekent dat ze als overlevingsstrategieën niet altijd even efficiënt zijn.

Seizoensmigratie, giften van meer permanente migranten, veeverkoop, salarissen en
pensioenen zijn belangrijk omdat hiermee geld van buiten de regio het gebied instroomt en
omdat deze bronnen niet opdrogen in een slecht oogstjaar. Uit de levensgeschiedenissen bleek
dat de eerste drie bronnen vooral belangrijk in de overlevingsstrategieën in droogtejaren zijn.
In ‘normale’ jaren zijn deze bronnen van inkomsten minder omvangrijk maar niettemin
belangrijk. In de helft van de ondervraagde huishoudens was tenminste één man in het
afgelopen jaar op seizoensmigratie naar Zuid Ghana geweest. De meeste mannen hadden daar
als landarbeider gewerkt. Twee derde van de huishoudens had in het afgelopen jaar geld
ontvangen van meer permanent gemigreerde familieleden. Het ging in het algemeen om vrij
kleine bedragen. Ook lokaal, binnen dorpen, is er sprake van hulprelaties. Hierbij gaat het
vaker om voedsel dan om geld. Volgens de meeste ondervraagden is het belang van deze
lokale transacties niet afgenomen. Voedselhulp is vooral belangrijk geweest in het begin van
de jaren ’80. In recente jaren wordt voedselhulp vooral verstrekt via meisjes op de middelbare
school. Dit is een manier om schoolgang in deze groep te stimuleren.

Het is verleidelijk het toegenomen belang van niet-agrarische bronnen van inkomsten toe te
schrijven aan de toegenomen onbetrouwbaarheid van de regen. Door diversificatie van
inkomstbronnen worden boeren minder afhankelijk van het klimaat en neemt hun
kwetsbaarheid ten opzichte van klimaatverandering af. Een diepere analyse van de motivaties
achter

diversificatie

laat

zien

dat

kwetsbare

huishoudens

gedwongen

zijn

hun

bestaansverwerving te diversifiëren (overlevingsstrategie). Door onbetrouwbare regen en
andere interne en externe factoren kunnen zij niet langer overleven van de landbouw alleen.
De rijkere boeren diversifiëren als preventieve strategie en/of als accumulatiestrategie. Zonder
de verdroging en toegenomen variabiliteit in het lokale klimaat zou het belang van nietagrarische bronnen van inkomsten waarschijnlijk ook toegenomen zijn. Lange termijn
veranderingen in bestaanswijze vinden niet alleen plaats als reactie op verslechterde
omstandigheden zoals verdroging en toegenomen variabiliteit van het klimaat. Andere
factoren zoals hoger opleidingsniveau, verbeterde infrastructuur, marktintegratie, de komst
van NGOs, en toegang tot krediet hebben een positievere invloed op de ‘opportunity
structure’ voor niet-agrarische activiteiten.

De investering in ‘moderne huizen’ met een golfplaten dak heeft als gevolg dat men in het
droge seizoen veel minder tijd kwijt is aan onderhoud en er meer tijd overblijft voor nietagrarische activiteiten. Het lijkt er echter op dat men in het algemeen tegenwoordig meer tijd
kwijt is aan productieve activiteiten. Men heeft minder vrije tijd dan vroeger.
De toekomst
Het blijft erg moeilijk om te voorspellen of de mensen in het onderzoeksgebied zich succesvol
aan zullen weten te passen als het klimaat in de toekomst droger en variabeler wordt. Een
verdroging van het klimaat hoeft geen ramp te zijn. Binnen het landbouwsysteem is er ruimte
voor aanpassing aan een droger klimaat. Een veel groter probleem zou toenemende
variabiliteit van de regenval zijn: meer droge jaren, meer natte jaren en grotere verschillen in
de distributie van regenval binnen het jaar. Er bestaan verschillende vormen van
risicospreiding in het traditionele landbouwsysteem, maar bij toenemende variabiliteit lijkt het
noodzakelijk voor boeren om zich onafhankelijker van de landbouw te maken en het pad van
de inkomensdiversificatie verder te volgen. Elke bron van inkomsten buiten de landbouw
heeft echter zijn eigen risico’s die voor een groot deel van buiten het gebied komen. Een
voorbeeld is de seizoensmigratie. Als de commerciëlere landbouw in het zuiden in een crisis
raakt zal dat ook gevolgen in het Noorden hebben.

Veel zal afhangen van hoe Ghana zich als land verder ontwikkelt, zowel economisch als
sociaal-politiek. De meeste hongersnoden in Afrika vonden plaats als gevolg van een
combinatie van droogte en oorlog. De droogten in de jaren ’70 en ’80 maakten in andere delen
van Afrika vele dodelijke slachtoffers. In het onderzoeksgebied in noordwest Ghana leidden
deze extreme droogten wel tot ernstige voedselschaarste onder grote delen van de bevolking,
maar niet tot het type hongersnood dat vele levens eist. De overlevingsstrategieën, vooral
gebaseerd op graanvoorraden, veeverkoop, hulp van rijkere familieleden in Zuid Ghana,
lokale helprelaties, wild voedsel en voedselhulp van de overheid en de missie, waren redelijk
succesvol.

De kwetsbaarheid van Noord Ghana ten opzichte van klimaatverandering hangt voor een
groot deel af van de vraag of de toekomstige Ghanese regeringen met behulp van NGOs en de
internationale donorgemeenschap de gapende kloof in welvaart tussen Noord en Zuid zullen
weten te verminderen. Om terug te komen op de twee eerder genoemde aspecten van
kwetsbaarheid (‘exposure’ en ‘inability to cope’): Noord Ghana staat meer bloot aan een
verdroging van het klimaat dan Zuid Ghana. Dat is vooral een gevolg van de fysieke ligging
waar beleidsmakers weinig aan kunnen veranderen. Wat beleidsmakers wel kunnen proberen
te doen is de ‘coping capacity’ van boeren te vergroten door het creëren van een sociaaleconomische omgeving die het mensen in staat stelt hun bestaansverwerving minder
kwetsbaar ten opzichte van het klimaat (en andere onzekere factoren) te maken. De boeren in
het gebied denken hierbij vooral aan infrastructurele verbeteringen zoals een asfaltweg naar
Zuid Ghana, het bouwen van kleine dammen voor irrigatielandbouw en uitbreiding van
electriciteit naar de dorpen. Ook drongen zij er op aan de prijs van kunstmest te verlagen
zodat ze meer kunnen oogsten.
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