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Bij deze opgave hoort bron 9.
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Het bestrijden van rurale armoede draagt niet alleen bij aan de afname
van armoede in plattelandsgebieden, maar ook aan de afname van de
armoede en de bevolkingsdruk in steden (zie bron 9).
Geef aan waarom het terugdringen van rurale armoede kan leiden tot een
afname van de bevolkingsdruk in steden.
Gebruik bron 9.
Bij het onderzoek naar rurale poverty traps heeft de FAO ingezoomd op
deelgebieden binnen landen.
Geef
 de reden waarom het inzoomen op deelgebieden binnen landen juist
in Zuid-Amerika van belang is;
 een punt van kritiek op de methode die de FAO bij dit onderzoek
gehanteerd heeft.
Om rurale armoede te bestrijden wil de FAO de bereikbaarheid van
plattelandsgebieden verbeteren door verharde wegen aan te leggen. Deze
oplossing kan echter ook nadelen hebben.
Beredeneer dat de lokale bevolking van deze plattelandsgebieden zowel
voordelen als nadelen kan ondervinden van deze verharde wegen.
Gebruik bron 9.
De FAO benadert de oplossingen voor rurale armoede in Zuid-Amerika
vooral vanuit de economische dimensie en vanuit de dimensie natuur.
Geef vanuit de andere twee dimensies drie oplossingen voor de
bestrijding van rurale armoede in Zuid-Amerika.
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bron 9
'Poverty traps' in plattelandsgebieden in Zuid-Amerika
In 2018 presenteerde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties (de FAO) een onderzoek over rurale armoede in
Zuid-Amerika.
Uit dit onderzoek bleek dat tussen 1990 en 2014 de armoede op het
platteland afnam. Na 2014 nam deze rurale armoede weer toe.
Plattelandsgebieden waarin arme mensen wonen met een gebrek aan
voedsel en voor wie de toegang tot basisvoorzieningen slecht is, worden
door de FAO rurale poverty traps (armoedevallen) genoemd.
De FAO geeft in het onderzoek een aantal oplossingen voor de bestrijding
van armoede in deze rurale poverty traps:
1 efficiënte en duurzame landbouwsectoren creëren;
2 duurzaam milieubeleid voeren;
3 niet-agrarische werkgelegenheid in plattelandsgebieden ontwikkelen;
4 infrastructuur in plattelandsgebieden ontwikkelen.
Rurale poverty traps in Ecuador en Peru
Ecuador

Peru
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