
landroof

wat is landroof? 
 
Men spreekt van landroof wanneer bij de toekenning van een stuk grond de mensenrechten geschonden 
worden, de grond zonder overleg met de betrokkenen gebeurt, er geen echt akkoord gesloten wordt en 
wanneer dit alles in het geheim verloopt. De opkopers van de grond negeren mogelijke sociale en ecologische 
gevolgen tijdens het sluiten van de overeenkomst van de grondovername. 

Daar waar aan landroof gedaan wordt, verliezen gemeenschappen hun onderdak en werk. Hun 
overlevingsmiddelen worden hen vaak met geweld ontnomen. Voor hun stuk grond, waarop ze teelden om 
zichzelf en hun familie in voedsel te voorzien, krijgen ze veelal geen compensatie..

wie doet aan landroof?

Agriculture industrielle

 
Wereldwijd zijn talrijke privébeleggers op zoek naar grond om voedsel te produceren, die enkel gericht is op de 
export, zoals de productie van agrobrandstoffen, waarbij ze enkel een toename van hun eigen winst voor ogen 
hebben.  

De voedingscrisis van 2008 heeft dit verschijnsel extreem doen toenemen. Bepaalde landen zoals China en 
India beschikken niet over voldoende kweekbare gronden en beschouwen landroof als een oplossing om hun 
eigen voedingsnoden te verzekeren. De 10 laatste jaar werd ongeveer 203 miljoen hectare in beslag genomen: 
dat is 65 maal de oppervlakte van België!

Voor de financiële sector is dit goed nieuws. Regeringen laten blijken dat zij dit toelaten en investeerders 
zien steeds meer mogelijkheden om de landbouw- en voedingsmarkt te beïnvloeden. Zij zijn actief op de 
termijnmarkten van grondstoffen en speculeren op de prijs van een stuk grond, op die van landbouwproducten 
en agrobrandstoffen.

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/23/land-grabbing-het-nieuwe-kolonialisme
http://www.oxfamsol.be/nl/themas/landroof
http://www.solidagro.be/wp-content/uploads/2016/03/Solidagro-Campagnedossier-landroof.pdf


Wie is het slachtoffer van landroof? 
 
Er wordt hoofdzakelijk aan landroof gedaan in Afrika, maar ook in Azië, Latijns-Amerika en zelfs in Centraal 
Europa. Het gaat hier meestal om landen, waarin er in de grondwet weing staat over landregelgeving.  
 
Het betreft vooral landen die een aanzienlijke buitenlandse schuld hebben. Om deze schuld te vereffenen, 
verhuren of verkopen deze regeringen grond goedkoop aan staten of multinationals, zonder rekening te 
houden met de lokale bevolking. 
 
Grond verkopen aan multinationals, brengt voor deze landen niet enkel inkomsten binnen die voortkomen uit 
de gronden zelf, maar het zorgt ook voor jobcreatie. Echter, de lokale bevolking werkt er zelden in waardige 
omstandigheden voor een waardig loon. 

De Wereldbank financiert een groot deel van de grondhandel op grote schaal. Deze financiële instelling geeft 
raad aan de landen die gronden verkopen, die de situatie zelf moeten rechtzetten.   
 
 
Verandering is mogelijk 

Door middel van haar internationale campagne GROEI, verhoogt Oxfam de druk op de regeringen en 
ondernemingen om zo een halt toe te roepen aan landroof. Een stuk grond bewerken en bewonen is een 
fundamenteel recht dat beschermt moet worden. Zonder grond kunnen landbouwers hun familie niet voorzien 
met voedsel. Overal ter wereld moedigen wij iedereen aan om samen druk uit te oefenen op instanties zoals de 
Wereldbank zodat die haar investeringspolitiek herbekijkt.

La Via Campesina is een internationale beweging die wereldwijd minstens 180 boerenorganisaties en minstens 
200 miljoen landbouwers vertegenwoordigd. Deze organisatie heeft onlangs een project voorgesteld aan de 
Verenigde Naties die de rechten van landbouwers en anderen werkzaam in de landbouwsector verdedigt. De 
motie werd voorgesteld door de Boliviaanse Regering, de Evenaar, Cuba, Zuid Afrika en werd onder andere 
gesteund door Zwitserland, Brazilië, Eritrea. Deze landen en verschillende verenigingen hebben zo samen

http://www.oxfamsol.be/nl/wat-doet-oxfam-tegen-landroof
http://viacampesina.org/en/
http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/human-rights-mainmenu-40/peasants-right-resources/1741-un-concludes-the-2nd-session-for-declaration-on-the-rights-of-peasants-and-other-people-working-in-rural-areas


een historische impuls aan dit proces gegeven door toe te laten dat dit onderhandeld zou worden. Het doel is 
om in de werking van de Verenigde Naties de gebreken in de wetgeving inzake mensenrechten, rechten van de 
boerenbevolking en van plattelandsgemeenschappen zoals vissers, nomaden, pastoren, plattelandswerkers, 
grond onteigende, plattelandsvrouwen en inboorlingen aan te vullen. Landbouwers in plattelandsgebieden 
liggen namelijk aan de bron van 80% van ons voedsel dat wereldwijd verwerkt wordt. La Via Campesina en 
bondgenoten zullen hun inspanningen verdubbelen om aan te tonen dat er geen kloof bestaat tussen noord en 
zuid wat de kwetsbaarheid van de rechten van de boerenbevolking betreft.

 
weetjes

•-	60% van de op grote schaal verkochte grond is bestemd voor teelten, gelinkt aan agrobrandstof. Deze 
gronden dienen om een miljard tanken te vullen in plaats van een miljard mensen te voeden.

•-	56 miljoen hectaren. Dat is ongeveer de oppervlakte van Spanje. En dat is ook de op grote schaal 
aangekochte landbouwoppervlakte in Afrika. Elke 30 seconden eigenen rijke beleggers zich een 
oppervlakte toe gelijkaardig aan het olympisch stadium in London, maar dan in de arme landen.

•-	Koningin Elizabeth bezit 5% van de planeet, de baas van CNN, Ted Turner, is de grootste grondbezitter in 
Zuid Amerika, en Nicole Kidman beschikt over de grootste grondoppervlakte in Australië.

•-	De landbouwoppervlakte dat de laatste decennia in beslag is genomen, zou voldoende zijn om aan de 
voedingsnoden van één miljard mensen tegemoet te komen. 

 en nu ben jij aan het woord

•-	Een blikje Coca-Cola van 33cl bevat 7 klontjes suiker. Dagelijks verkoopt Coca Cola Company wereldwijd 2 
miljard flessen per dag. Hoe komt het bedrijf aan zoveel suiker?

•- Als men spreekt landroof, wordt de link vaak gelegd met waterroof. Leg uit.

•- Landroof is een wereldverschijnsel gericht op de controle van werelds kostbaarste schatten. Wie speelt 
de hoofdrol wanneer er land geroofd wordt?

•- Landroof vernietigt de plaatselijke economie en de cultuur. Geef enkele voorbeelden.

•- Wat kunnen de gevolgen zijn voor wie de wettelijke rechten van de gemeenschap durft te verdedigen? 

educatief materiaal

•-	Lespakket  Ongegrond

•-	Lespakket  De strijd om grond

•-	Workshop  Tierra Unida

•-	Spel  Kaart het aan: landroof!

•-	Reportage  Taxi Filipino

•-	Workshop  Wat de pot schaft.

•-	Workshop  Steun het verzet tegen landroof: boeren troef.

?

http://www.solidagro.be/wp-content/uploads/2016/03/Solidagro-Campagnedossier-landroof.pdf
http://www.solidagro.be/wp-content/uploads/2016/03/Solidagro-Campagnedossier-landroof.pdf
https://www.oxfam.org/fr/campagnes/questions-et-reponses-sur-les-accaparements-de-terres?width=800&height=571&inline=true#ticktock
http://www.broederlijkdelen.be/nl/aanbod/lessenmap-ongegrond
http://www.broederlijkdelen.be/nl/lesideeen-over-de-strijd-om-grond
http://www.studioglobo.be/nl/workshop/tierra-unida
http://www.solidagro.be/educatief-spel-over-landroof/
https://vimeo.com/6732802
http://www.solidagro.be/kookworkshop-wat-de-pot-schaft/
http://www.solidagro.be/workshop-steun-het-verzet-tegen-landroof-boeren-troef/

