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Het beleid van WWF rond armoede en milieu 

 
Motivering 
 
‘WWF kan onmogelijk de rijkdom van de natuur eren en daarbij de manifeste armoede negeren van 
bevolkingsgroepen in tal van hotspots van biodiversiteit. Het is zowel een ethische als een 
praktische noodzaak voor WWF om armoede te bestrijden. WWF erkent dat het behoud en beheer 
van natuurlijke hulpbronnen essentieel zijn in de strijd tegen armoede en dat het behoud van de 
natuurlijke systemen van de aarde alleen op lange termijn succesvol kan zijn als er rekening wordt 
gehouden met de ontwikkelingsbehoeften en ambities van de lokale gemeenschappen.’ 
 
Chief Emeka Anyaoku 
Voorzitter, WWF International  
 
 
Preambule 
 
Het uitgangspunt van het armoedebeleid van WWF is het engagement om evenwichtige 
oplossingen te vinden voor bevolkingsgroepen en en het leefmilieu, en om deze kansarme 
bevolkingsgroepen de middelen te geven om tastbare voordelen te halen uit het behoud en 
duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen. 
 
Indien nodig, en vooral daar waar het armoedeniveau hoog is en waar de bevolking sterk 
afhankelijk is van natuurlijke hulpbronnen, zal WWF een concrete ‘pro-poor’-benadering van 
natuurbehoud hanteren. Dit doet ze door de lokale bevolking een sleutelrol te laten spelen in het 
uitwerken van oplossingen voor duurzame ontwikkeling. 
 
WWF erkent ook het belang van de armoedefactor in haar interventies en ijvert om de 
wereldpolitiek en processen te beïnvloeden, opdat strategieën voor natuurbehoud en -
ontwikkeling rekening houden met de behoeften van de meest achtergestelde bevolkingsgroepen. 
Ons werk dat zich richt op het bannen van niet-duurzame consumptiepatronen en het afremmen 
van de klimaatverandering, biedt ook nieuwe mogelijkheden om armoede te bestrijden. 
 
WWF is klaar om de uitdaging aan te gaan. Ze kan daarbij putten uit haar lange ervaring op het 
terrein en een strategische aanpak ontwikkelen die de component ‘armoedebestrijding’ integreert 
op zowel lokaal als mondiaal niveau. 
 
 
Context 
 
Deze verklaring omschrijft de inzet, rol en verantwoordelijkheden van WWF in de strijd tegen 
armoede en het algemene raamwerk voor duurzaam en evenwichtig natuurbehoud. De definitie 
van armoede in deze verklaring is ruim en houdt niet alleen rekening met fysieke ontbering (geen 
bevrediging van basisbehoeften, onvoldoende inkomsten, slechte gezondheid, enz.), maar ook met 
sociale factoren (geen toegang tot natuurlijke hulpbronnen, discriminatie, geen 
vertegenwoordiging in en toegang tot besluitvormende organen, genderongelijkheid, enz.). WWF 
bepaalt daarom haar actie tegen armoede in een globaal kader, met gecoördineerde interventies 
op alle niveaus, van het terrein tot de allerhoogste besluitvormende organen. 
 



De missie van WWF is om de aantasting van de natuurlijke rijkdom van onze planeet een halt 
toe te roepen en te bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de 
natuur. Veel behoeftige mensen zijn sterk afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen en daarom 
bijzonder kwetsbaar voor veranderingen in het leefmilieu. Armoede en aantasting van het 
leefmilieu houden ook in toenemende mate verband met bredere structurele factoren: slecht 
bestuur, schommelingen op de wereldmarkten en ongelijke consumptiepatronen. WWF is daarom 
van mening dat haar initiatieven en expertise, van lokaal beheer van natuurlijke hulpbronnen tot 
mondiale klimaatverandering en handelsbeleid, een verschil kunnen maken en een cruciale bijdrage 
kunnen leveren in de strijd tegen armoede en de bevordering van het welzijn van de bevolking op 
lange termijn. 
 
Biologisch rijke regio's met bedreigde natuurlijke hulpbronnen herbergen vaak de meest 
achtergestelde en kwetsbare bevolkingsgroepen op onze planeet. Het zijn vaak behoeftige mensen 
die de feitelijke bewakers zijn van de biodiversiteit en een sleutelrol spelen op het gebied van 
natuurbescherming. WWF is van mening dat het duurzaam behoud van deze natuurlijke 
omgevingen onlosmakelijk verbonden is met het verbeteren van de leefomstandigheden van de 
lokale bevolking. Tientallen jaren ervaring over de hele wereld hebben geleerd dat duurzame 
ontwikkeling en het beheer van natuurlijke hulpbronnen niet kan worden bereikt zonder de steun 
van de lokale bevolking of zonder dat zij hieruit voordeel halen. 
 
WWF erkent niettemin dat er soms delicate afwegingen nodig zijn tussen ecologische 
doelstellingen en de onmiddellijke belangen van lokale gemeenschappen, heel vaak de armen. We 
zijn van mening dat een volledig begrip van de relatie tussen armoede en leefmilieu, van 
sociaaleconomische dimensies en van culturele vooruitzichten, noodzakelijk is voor de dringende 
uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd bij het behoud van ecosystemen en het welzijn 
van degenen die ervan afhankelijk zijn. 
 
Daar waar de natuurbehoudsdoelstellingen door armoede in het gedrang komen en, omgekeerd, 
daar waar acties de armen verder kunnen marginaliseren, zal WWF een ‘pro-poor’-aanpak kiezen. 
Een dergelijke aanpak geeft voorrang aan de menselijke factor en stelt de betrokken 
bevolkingsgroepen centraal in de analyse. Hun behoeften zijn prioritair en ze worden gezien als een 
belangrijk onderdeel van de oplossing en niet als onderdeel van het probleem. 
 
De beginselen en engagement van WWF in de strijd tegen armoede en het behoud van het milieu: 
 
WWF bevestigt: 
 

• dat er een nauw verband bestaat tussen natuurbehoud en armoede, en dat in veel 
gevallen rechtvaardige natuurbehoudsmaatregelen kunnen helpen bij het bestrijden van 
armoede; 
 
• dat het voor een effectieve armoedebestrijding noodzakelijk is om met gemeenschappen 
samen te werken, maar ook om rechtvaardige consumptiepatronen te bevorderen en de 
mondiale politiek en processen te beïnvloeden. 

 
De engagementen van WWF: 
 

1. Het verfijnen van de analyse van de verbanden tussen armoede, leefmilieu en de sociaal-
culturele en economische context in elke regio waar we werken; het bestuderen van de 
relaties tussen armoede, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de kwaliteit van het 
leefmilieu. 



 
2. In projecten, programma's en strategieën zal bij de impact van onze activiteiten 
systematisch rekening gehouden worden met de doelstelling van armoedebestrijding, het 
beheer van potentiële conflicten en de afwegingen tussen onze twee belangrijkste 
bezorgdheden. Wanneer toegevingen moeten gedaan worden, zal WWF de getroffen 
bevolking ondersteunen en ervoor zorgen dat er rechtvaardige en duurzame oplossingen 
geboden worden. 
 
3. Gemeenschappen die afhankelijk zijn van de hulpbronnen raadplegen en betrekken bij 
de planning, uitvoering en opvolging van de activiteiten om zo gemeenschappelijke 
belangen te identificeren, samen te werken en resultaten te behalen die aan deze beide 
doelstellingen voldoen. WWF zet zich in voor het respecteren van de waarden, 
bekommernissen en prioriteiten van groepen die afhankelijk zijn van hulpbronnen 
(problemen van toegang, controle en beheer) en hun levenskwaliteit. 
 
4. Voortdurend de samenhang benadrukken tussen duurzaam beheer van hulpbronnen, 
kwaliteit van het leefmilieu en rechtvaardige ontwikkeling, om uitvoerbare oplossingen te 
bevorderen op zowel lokaal als mondiaal vlak. 
 
5. Deze oplossingen op alle niveaus verspreiden, ze integreren in onze intentieverklaringen, 
beleidsmaatregelen en programma's, en dit in samenwerking met alle andere actoren van 
het maatschappelijk middenveld. 
 
6. Het zoeken van en samenwerken met partners die bijkomende ervaring en expertise 
kunnen aanbrengen in de problematiek van strijd tegen armoede/leefmilieu. 
 
7. De thema’s van armoede en gelijkheid integreren in ons werk rond ecologische 
voetafdruk en consumptie. 

 
Uitvoering 
 
De uitvoering van dit beleid zal gebaseerd zijn op de expertise en ervaring van ons netwerk, door 
deze te versterken en te consolideren binnen de operationele structuren. De doelstelling van 
armoedebestrijding zal in alle projecten en programma's en op alle niveaus geïntegreerd worden. 
 

1. De hogere kaderleden in elk WWF-kantoor en van elk groot programma zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Er zal een gestandaardiseerde 
procedure worden uitgewerkt (coördinatiemechanisme, criteria, normen en doelstellingen) 
die verspreid zal worden binnen het netwerk. 
 
2. WWF zal verslag uitbrengen over de resultaten van dit beleid door transparante 
evaluatie- en rapportageprocessen in te voeren en periodiek de uitvoering van haar 
strategieën te evalueren. 
 
3. WWF zal de institutionele capaciteit van haar kantoren en haar positie als belangrijke 
speler in het maatschappelijk middenveld versterken, voortbouwend op de aanzienlijke 
resultaten van haar netwerken. 
 
4. WWF zal de bovenstaande beginselen integreren in al haar raamwerkdocumenten. 
 
5. WWF zal haar programma's en investeringen auditeren om hun consistentie met deze 
beginselen te waarborgen en de nodige wijzigingen aan te brengen. 



 
6. Deze beginselen zullen worden opgenomen in programma’s voor planning en uitvoering, 
en relevante armoede-indicatoren zullen worden opgenomen in opvolgingsprocedures. 
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