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Terugblik op 2022

M
aar liefst 828
miljoen men-
sen gaan elke
avond met
honger naar

bed. Het aantal mensen dat te
maken heeft met acute voedse-
lonzekerheid is sinds 2019
enorm toegenomen. Van 135
naar 456 miljoen. In een laatste
rapport van het World Food
Program van de Verenigde Na-

ties balanceren 50 miljoen men-
sen in 45 landen op de rand van
hongersnood. 2022 een jaar van
veel humanitaire crisis. De poli-
tieke spanningen in Soedan, Sy-
rië het land dat met de ergste
economische crisis kampt, So-
malië dat tot een van de kwets-
baarste humanitaire crisis ter
wereld hoort, de staatsgreep in
Myanmar die heeft geleid tot
nieuwe ontheemden en huma-

nitaire noodgebieden, de Con-
go, conflict en ziekte. Inmiddels
zijn meer dan 58 kinderen sinds
de protesten in Iran die half sep-
tember begonnen, gedood. 

Volgens voormalig Boston
Fed-president Eric Rosengren
stevent de VS waarschijnlijk op
een milde recessie af. Hoewel
het onmogelijk is om in de toe-
komst te kijken is het wel grie-
zelig om te zien hoe nauwkeu-
rig de obligatiemarkt kan voor-
spellen of er een recessie in de
VS zit aan te komen. De impact
zal voor Latijns-Amerika en het
Caribisch gebied vooral de
meest kwetsbaren van de
samenleving treffen. Kwets-
baarheid voor klimaatverande-
ring draagt bij aan de uitdagin-
gen waarmee de regio wordt ge-
confronteerd. Meer extreme
weersomstandigheden zoals or-
kanen, overstromingen en
droogte hebben nu al gevolgen
voor de infrastructuur, land-
bouw en ook toerisme. Door de
mens veroorzaakte klimaatver-
andering is de grootste, meest
doordringende bedreiging voor
de natuurlijke omgeving en

samenlevingen die de wereld
ooit heeft meegemaakt, en de
armste landen betalen daarvoor
de zwaarste prijs. De Neder-
landse economie is in het derde
kwartaal gekrompen wat tot zor-
gen leidt over een nadere reces-
sie. Er wordt wel gewaarschuwd
door CBS-hoofdeconoom Hein
van Mulligen dat we ons geen
recessie moeten aanpraten,
maar mocht de economie in het
vierde kwartaal opnieuw krim-
pen dan belandt Nederland in
een recessie. ,,De financiële
vooruitzichten voor de lucht-
vaartbranche zijn versomberd
door de hoge inflatie, waardoor
een wereldwijde recessie op de
loer ligt.” Dit bleek maandag 21
november jl. op een conferentie
in Londen, waaraan veel topbe-
stuurders deelnamen. 

Dick Drayer vertelde in 2020
bij de NOS dat op Curaçao
50.000 mensen door de armoe-
degrens zullen zakken. Anno
2022 heeft een derde van de be-
volking het uitermate zwaar,
wat een negatief effect op kinde-
ren heeft waarvan er velen nog
steeds zonder eten dagelijks

naar school gaan, waar ouderen
en alleenstaanden onvoldoende
eten hebben, alleenstaande
moeders, alleenstaande vaders.
Maar ook zitten duizenden
mensen zonder schoon water
en sanitaire voorzieningen. Een
scala van ellende, en er gebeurt
al decennia nauwelijks iets om
de meest kwetsbaren te helpen.
We zijn lijkt het alleen bezig ons
te profileren op facebook en
ondertussen dreigen steeds
meer mensen tussen wal en
schip te raken. We houden de
spiegel voor en kijken alleen
naar onszelf. Ernstige armoede
was er altijd al, maar vaker ver-
borgen. Ook het urgentiepro-
gramma “Pa mehorá kalidat di
biba den bario” uit 2017 heeft
geen enkel effect gehad om de
armoede onder jongeren en kin-
deren te bestrijden. Inmiddels
zijn we bijna zes jaar verder.
Rapport na rapport, actieplan na
actieplan, onderzoek na onder-
zoek. De Èxtra meldde eind no-
vember dat de Curaçaose rege-
ring in de periode van 2011 tot
2019 bijna 56 miljoen gulden
heeft uitgegeven aan consul-

tants, dus ruwweg +60 miljoen
gulden per jaar. Voor slechts
een klein deel daarvan hadden
alle schoolkinderen, waarvan
een groot deel het erg zwaar
hebben, gratis schoolmaaltijden
kunnen krijgen, de armoede
had bestreden kunnen worden
onder jongeren en kinderen, al-
leenstaanden en bejaarden.

Aangrijpend was het nieuws
dat de Siena International Pho-
to Award naar de Turkse foto-
journalist Mehmet Aslan ging
om zijn foto “Hardships of Li-
fe”. Zijn foto van de Syrisch-
Koerdische vader Munzir die
zijn rechterbeen verloor toen
een bom werd gedropt terwijl
hij door een bazaar liep. De foto
werd gemaakt in een Turks
vluchtelingenkamp en ging de
wereld rond. Na langdurige
onderhandelingen tussen het
bisdom Siena, Caritas, een ka-
tholieke hulporganisatie en de
organisatoren van de Siena-
fotoprijzen en de Turkse auto-
riteiten, kwamen Munzir en
zoontje Mustafa in januari aan
in Italië, waar zij nu wonen.
Mustafa werd geboren zonder
onderste en bovenste ledematen
vanwege het tetra-ameliasyn-
droom, dat werd veroorzaakt
door de medicijnen die zijn
moeder moest nemen na een
zenuwgasaanval tijdens de oor-
log. Mustafa zal in de toekomst
speciale elektronische prothe-
sen nodig hebben. 

In de vroege ochtend van 24
februari viel Rusland, na veel
speculatie en verbale dreigingen
officieel buurland Oekraïne van
meerdere kanten binnen. Een
escalatie van de Russisch-Oe-
kraïne oorlog die al sinds 2014
gaande is. Het zorgde ook voor
de grootste Europese vluchtelin-
gencrisis sinds de tweede
wereldoorlog met meer dan 10
miljoen Oekraïners die hun
land ontvluchten en een derde
van de bevolking ontheemde.
Terwijl ik dit schrijf zijn er sinds
de oorlog met Rusland tot hier-
toe al meer dan 8.300 burgers
om het leven gekomen, onder
hen bevonden zich 437 kinde-
ren, verklaarde procureur-gene-

raal Andriy Kostin volgens het
Oekraïense persagentschap
Unian. Aangezien dit niet uit
zelfverdediging gebeurde en de
VN-Veiligheidsraad er geen toe-
stemming voor gaf, noemt Am-
nesty dit een daad van agressie;
een oorlogsmisdrijf dus.

In november jl. stond er in de
Guardian dat er op het Majestic-
Princess cruiseschip in Sydney
met ongeveer 4.600 passagiers
en bemanningsleden aan
boord, 800 passagiers met Co-
vid-19 positief testten toen het
aanmeerde - wat betekent dat
ongeveer een op de vijf covid
had. Het schip kwam uit Nieuw-
Zeeland. 

Covid-19 zal uiteindelijk op
een gegeven moment overgaan
naar een endemische status -
maar wanneer? Mogelijk
binnen twee jaar, volgens een
nieuwe Yale-studie gepubli-
ceerd op 5 juli in het tijdschrift
PNAS Nexus.

Maar voor velen kan een pan-
demie niet „voorbij” worden
verklaard wanneer de VS alleen
al gemiddeld meer dan 71.000
nieuwe gevallen en meer dan
400 sterfgevallen per dag heeft,
en er 500.000 gevallen en bijna
2.000 sterfgevallen per dag over
de hele wereld zijn. Maar geen
enkele mijlpaal zal het einde
van het virus betekenen. 

Tijdens de ‘moeizame’ kli-
maattop in Egypte heeft Luiz In-
àcio Lula da Silva (Lula), die van-
af 1 januari de nieuwe president
van Brazilië is, tijdens zijn toe-
spraak op de klimaattop gezegd
dat het land een groenere koers
zal gaan varen. Met behulp van
een internationaal fonds moet
in 2030 de ontbossing gestopt
zijn. Lula heeft beloofd er alles
aan te zullen doen om de ont-
bossing van het Amazonege-
bied te stoppen. De recente aan-
kondigingen van H&M en VF
Corporation, eigenaars van
Timberland en Vans, dat de be-
drijven de inkoop van leer uit
Brazilië stopzetten, helpen daar
verandering in te brengen. De
toenemende export van leer en
rundvlees lijkt de branden aan
te wakkeren; aldus een rapport

uit 2016 van de Voedsel- en
Landbouw van de Verenigde
Naties. Volgens Michael Stan-
ley-Jones van de U.N. Alliance
for Sustainable Fashion zijn de
wereldwijde mode-industrie en
consumenten op minstens twee
manieren betrokken bij de ver-
nietiging: ,,De leerindustrie pro-
fiteert van het aanbod dat is ge-
creëerd door de agressieve uit-
breiding van de veehouderij in
de Amazone, dat ondanks in-
spanningen om de inkoop van
leer te controleren, nog steeds
niet de transparantie en contro-
les heeft die nodig zijn om er-
voor te zorgen dat leer afkom-
stig is van duurzame bronnen.

Tweehonderd deelnemende
landen stemden wel in met de
oprichting van een wereldwijd
fonds voor landen die kwetsbaar
zijn voor de gevolgen van kli-
maatverandering.

In mei 2020 besloot een
groepje zeer bezorgde burgers
van Curaçao waaronder ikzelf,
een vereniging op te richten, die
de naam kreeg: Hende-i-Medio-
Ambiente (HiMA), met als doel-

stelling; ,,Op te komen voor
mensen die dit zelf niet kun-
nen, samen met ons te bouwen
aan een gezondere toekomst
waarin we opkomen voor een
samenleving waar ecologie,
duurzaamheid en solidariteit
met de kwetsbaren en dieren
centraal staat. Wij strijden hier-
voor op democratische en vreed-
zame wijze. Wij streven naar
een samenleving die gebaseerd
is op gemeenschapszin en res-
pect voor elkaar, een samenle-
ving waarin mensen zich ver-
antwoordelijk voelen voor el-
kaars welzijn, terug naar zorgen
voor elkaar, van gezinnen, in-
stellingen en van ons burger-
schap: niemand mag alleen
worden gelaten, nu en in de toe-
komst niet.”

Inmiddels is de vereniging
ook internationaal op de kaart
en zijn wij sinds september jl.
geaccepteerd als NGO (Non Go-
vernmental Organization) door
de United Nations Civil Society
Party NGO Branch of Social and
Economic Affairs. Om de onaf-
hankelijkheid te bewaren heb-

ben wij nooit om een overheids-
subsidie gevraagd en zullen dat
ook nooit doen. 

Op verzoek van een groot
deel van de bewoners uit Cura-
çao Oost besloot HiMA in au-
gustus jl. naar de rechter te stap-
pen en het Land Curaçao te da-
gen. Vanuit menselijk oogpunt
is het niet langer verantwoord
grote groepen mensen meer
dan 8-10 jaar zonder schoon wa-
ter en sanitaire voorzieningen te
laten zitten. Het recht op drink-
water is een fundamenteel
recht, artikel 11 van het Interna-
tionaal Verdrag inzake Econo-
mische, Sociale en Culturele
Rechten verwoordt dit impliciet. 

Voor 20 februari a.s. heeft de
rechter bepaald dat eiser (Hi-
MA) en gedaagde mondeling
extra informatie geven, een
comparitie dus. Ons is steun
toegezegd van het Nederlands
Juristen Comité voor de Men-
senrechten (NJCM). 

Yvonne B. Olf is voorzitter 
van Hende-i-Medio-Ambiente
(HiMA).

Eind december is een beetje traditiegetrouw het moment om terug te kijken op het
afgelopen jaar. Wat heeft het je gebracht en wat heb je nog niet bereikt? Ik heb
mezelf weer teruggevonden en dat was best confronterend. Het citaat ‘In the blink
of an eye everything can change’ is helemaal van toepassing op deze tijd: alles
verandert en we hebben er maar nauwelijks enige invloed op. Het leven is een pad
van vallen en opstaan waardoor je stukje voor stukje naar de beste versie van jezelf
toe kunt groeien. Daar hoort aandacht voor de ander ook bij.

Door Yvonne B. OlfEen moeizame klimaattop in Egypte in november 2022. Duizenden mensen op Curaçao wonen zonder schoon water en sanitaire voorzieningen.

De aankomst van de Braziliaanse president Lula da Silva in Egypte.

Munzir en zijn zoontje Mustafa.De amazonebranden gezien vanuit satelliet Copernicus Sentinel-3.
Meer extreme weersomstandigheden zoals orkanen en overstromingen hebben nu al
gevolgen voor de infrastructuur, landbouw en toerisme.


