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Executive Summary FnrgPish) 

Malnutrition is a serious developlment problem that is 
insufficiently addressed in development policy. In the new 
Millennium, the combined attention to achieving the MI1Yennium 
Development Goals as formulated by the United Nations, of 
which malnutrit i~n reduction is one, alnd the develloprnent policy 
attention on good governance, may change this picture. In thls 
study the likelihood of this happening was tested by posing the 
following questions: 

Is there a correlation between indicators of governance and 
malnutrition outcomes that can be shown statls.tically? 
Are there key-elements af glovernance that particularly 
ihfluence the attention given to malnutrition reduction - 
public accountability for nutrition - and do they show 
correlations in a cross-country analysis? 

0 What is the evolution of general development policy and 
nutrition theory and are they more cornpatib!e in the new 
Millennium? 

These qwesti0ns were discussed and analyzed in detail 
in this study; the following provides a summary of the 
discussions and results of the analyses. 

The promotion of good governance IS the dominant 
development assistance policy of the new millennium. The 
ultimate goal is worldwide poverty reduction. Malnutrition, an 
important determinant and consequemce of poverty, has 
struggled and continues to struggle to be recognized and 
addressed as a development problem. The basic premise of this 
study rs to show that goad governance also matters to 
mallnutrition reductiarn and that in fact better governance can help 
improve malnutrition. It is therefore important to understand t he  
process that takes place between governance and building 
accoiuntabiility for malnutrition reduction. There are three main 
parts in which the questions are addressed. The first chapters 
provide the overall background to the premise as well as the 
problem statement. The second part of the study is the empirical 
analysis to test the hypothesis posed and answer the research 
questions. Besides the analysis of aggregate indicators of 
governance and malnutrition. the question about the process- 
factors of governance and building accountability for malnutrition 
through dealing with the challenges malnutrition faces is 
discussed in detail. Better understanding may help future policy 
advice. The third part of the study is the conclusion and 
discussion. 
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Two basic arguments are made lo place the premise into 
context. First, that development assistance theory and thinking 
about mallnutrition reduction are becoming rnore inltegrated than 
ever before (chapter 4). And second, that malnutrition reduction 
is a public sactar responsibility and therefore requires puibllc 
accountability (chapter 6).  

A large part of this study is Focused on the World Bank. 
This is because it is one of th~e largest development assistance 
agencies and the largest investor in nutriliion programs in 
developing countries since 1970. 

Malnutrition is a Development Problem and 'Good 
Goverlnavrce' Matters 

In chapter one the! problem malnutrition faces to become 
recognized an~d adequately addressed, is described. Malnutrition 
is an indicator of nutritional stress, and when it occurs iln early 
life, has a long-term negative impact oln health, cognitive 
development and productivity. Id is costly in human, social and 
economic terms, and so s h o ~ \ d  be among the prio~rities of 
development, Almost one-th~ird of all children in the developing 
world are chronically malnourished. Over the past decades much 
has beeln learned about interventions Zh~at reduce mallnutrition. 
For example the notion that protein, although important, is not 
the main cause of m~alnutrit~on, became known in the 1960s. That 
distributing food is not the only answer is more widely accepted 
since the 11970s, when malnutrition was recognized as a 
multisectoral household-level develloprnent problem. Much has 
been learned about implementing programs and a ~~ignificant 
number of studies that show positlive impact and cost- 
effectiveness of these interventions are also available. 

However, although it IS recognized that governance, 
palilical a~nd environmental factors also influence malnutrition, 
much less is known about the process between those factors and 
malnutrition. This study thelrefore seeks to contribute to 
remedying tlhis knowledge gap by searching for explanatory 
indicators of good governance that contlribute to the success of 
nwtritio~n programs. Nutrition programs are considered successfu~l 
if they contribute to the prevention and reduction of malnutlritioln 
rates. But there are many p~roblems in gelting high-level declision 
makers to commit 'to addressing malnutrition and subsequently to 
allocating resources to ut. There are a number of impoatant 
constraints to getting commitment, or public accountabiiity for 
nutrition (PA-nutrition). 

First, there is a lack of awareness about the problem 
itself, both at the political and holusehold level. Chronic 
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malnutrition is largely an invisiwe prob[em. until if becomes 
even parents do Rot Set? their children's gradual growth 

failure leading to chronic malnutrition. second, the malnourished, 
primarily women and young children, in the poorest areas, do not 
have a voice to demand palitical atterntian for their concerns. 
Third, there is little incentive for accountability from high-level 
d@cision-mabs. Addressing malnutrition is not only complex, it 
is also a l ~ n i g  term process, which is not attractrve for politicians 

more likely 'to SllJppOrt interventions that demonstrate 
quick resullts. F o u ~ h ,  it is rnultisectoral. Diefining instbtwtional 
arrangements for malnutrition policy-rnaking and program 
imiphTtentatioU7 is difficult because it is a multi-solutions problem 
and does not have a natural organizational identity. 

The fifth challenge that can be added is lack of naticmnal 
ownership over the nutrition agenda and therefore lack of 
interest of national governments. Although the international 
nutrition community recognized the importance of addressing 
reducing malnutrition folr overall development in the 1970s, it has 
failed 20 invest sufficient resources for capacity building and 
ensuring government's interest iln continuing interventions. The 
bias for external fulnding for nutrition exacetbated the ownership 
problems. In order to reduce malnutrition, long term assistance 
and investment is needed, as well as making countries take the 
responsibility for it by building ownership and accountability. In 
chapter six, the case is made that malnutrition reduction is a 
public sector responsibility and therefore should be the 
responsibility of national governments. This is based on human 
rig,hts and ecanomic argulments. 

Golod governance may be beneficial to ma!nultrition 
reduction because it addresses a number of the underlyln5' 
governance problems identified in the challenges to building PA- 
nutrition. it could go either way. It may prove beneficial 
because it puts rnultisectoral poverty reduction issues, of which 
malnutrition reduction is one, on the dlevelopm@nt agenda and it 
promotes close monitoring of the situation. It also Prove a 
disadvantage because of its ernphasbs of placing the 
responsjbjhty for poverty reduction back to national governments- 
M~~~ countries in the developing world have high malnutrition 

but do not consider malnutrition a development probiem. 
~h~ jack of recognition may be caused by a variety of reasons3 
ranging from lack of awareness to lack of commitm@*t lo lack of 
financing and combinations of these factors. 
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Hypothesis and research questions 

In chapter twa the hypothesis, research questions and 
methadology is described. The hypothesis in this study is: a 
countw that applies the principles of good governance is 
exlpected to hause: more accountability about rnaln~frition 
reduction and to mobilizing resources to invest in nutrition 
programs. Effectively implemented malnutrit~ion reduction 
programs would lead to accelerated declreases in maln~utrition. 
Alternat~vely, poor governance contrib~utes to no action for 
malnutrition and creates the opportunity for ir-rtesnatianal donors 
to define national policies and control resources which is move 
likely to lead to poor implementation because of lack of 
ownership and less successful nutrition programs. 

Governance is defined as the manner in which power is 
exercised in the management of a country's ecolnornic and social 
resources (World Bank 1997). Good governance leads among 
other things 20 participatory, transparent and accountable 
policies. It promotes rule of law, rt ensures that political, social 
anld economic priorities are based on broad consensus in society 
and that the voices of the poorest and most vulnerable are heard 
in decfsion making over the allocation of resources (UNDP 
1997). Good governance broadens participation rn decision- 
making to non-traditional actors in government; civil society and 
private sector. 

Public Accountability (PA) for nutrition is defined as: the 
public sector being responsive to malnutrition problems by not 
only raising awareness to create knowledge anld public demand, 
but also taking action to address the problem alnd providing1 
information on how, why and what alnd for whom, to the 
populatioln at large, and the poorest in particular. In this study 
PA-nutrition is considered as good when a country has made 
nutr~tion and or malnutrition reduction a priority in Eheur overall 
dewelopment program and has allocated resources to implement 
intarventions and programs. 

The research qluestions in this study comprise two parts, 
theoretical, considerations and development of the framework 
and the analysis ifiself. The main theoretilca~l question can be 
defined as: what are the key-elements of good governance that 
contribute ta malnutrition reduction through building 
accountability for nutrition and increased investment. The 
@mlP~rical questions tesd the presu,mledi links. A quantitative cross- 
countrlic analysis of the correlation between aggregate 
governance indices and malnutrition outcomes is conducted and 
~ ~ ~ s u l t s  pr@senled in chapter 7. A cross-country analysis of thle 
governance indices and PA-nutrition and investment levels in 
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1995 among chrldren und~er five in devi~cloping countries, 161.3 
million (54%) were associated wrth malnutrition (Pelletier 
1993:1130). In other words, 6.3 million deaths could have been 
prevented had these children not be m~alnourished. Capacily to 
learn is negatively affected by malnutrition, and malnulritilan in 
the long term undermines development and poverty reduction. In 
chapter 3, the global magnitude of the problem is described in 
more detail and an account of the types of projects and programs 
the World Bamk supports is included. 

Deivelopment assistance and Malnutrition 

A chronological review of the evolution of der~lelapment 
assistance since the 1950s and thilnking about srolalnutriti~n 
reductjon over the same period shows malnutrition is Imore likely 
to be addressed in the I19!3S)s than in the earlier years of 
developrnerrt assistance. Before the 1970s maln~utvition was seen 
as a metabolic disease a,nd recognized and addressed only in 
ve,ry ssve~re cases and mlainiy in the hospital setting. In the 
1 SSOs, by the time the focus of general developrne~nt assistance 
was on the poor and basic h~uman needs, moderate chronic 
malnutrition was recognized as a development problem and no 
longer a metabolic disease. But aid was still very much donor- 
driven and did not emphasize long-term in-country capacity- 
buildin~g. The National Nutrition Commissions that were 
established in the 1970s were premature and have largely failed. 
At the time there was also still little attention to buiidirrg local 
leadership and ownership of the nutrition and general poverty 
reduction policies and strategies. And far less was known about 
interventions that contribute to reducing malnutrition in the 
1970s. 

In the S9&0s, there was even less complementarity in 
thinking about macro-level development assistance and micro- 
level implementation of malnutrition reduction inter~e~ntions. The 
focus regarding malnutrition was on vertical nutrition 
interventions, mainly through the health sector. Macro-level 
structural adjustment was tlhe dolmilnant development strategy at 
the World Bank, and there was little opportunity for malnutrition 
to be addressed as a rnulltisectoral development problem. 

In contrast, in the 19910s and continued in the new 
millennium, genera! development assistance appears to focus 
more on building an enabling envrronment for poverty reducdioln 
in which minutrition can be better addressed. At the same time, 
those thinking about malnutrition started looking more at the 
importance of an enabling environment. Broad participation, 
meaning inclusion of civil society, non-governmental 
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organizations, and private sector in the public sector debates an 
poverty red,uction are strategic directions that were promoted by 
international development agencles and nutritionists alike. The 
chronological review shaws that since the 199ias, there are more 
opportunities for malnutrition to be included on the development 
agenda. Malnutrition reduction is a public sector responsibility, 
and good governance offers a window of opportillinity to remind 
national governments to address it as such. 

Good Governance 

%@fore going into details on haw governance may 
influence ll3ahlutrition reduction, chapter five provides an 
Overview of what glood governance IS, and how it is interplreted 
by development aglencies such as the World Bank. The World 
Bank, in its publication Ptssessing Aid, in 19198 asserts that 
foreign aid has had a positive impact on development and mast 
effectively so In countries with good policies. In 1992 the world 
Bank was the first deweloprnent agency to public[y discuss the 
problems of poor governance for development in its long-term 
perspective study Sub-Saharan Africa: From Crisis to 
Sustainable Growth, Underlying Africa" Development Probl,em is 
a Crisis of Governance. In 1996, the World Bank President 
James D. Wolfensohn put corruption in the public debate on 
dewelopment farlure. A review of the wnder'lying evidence to 
support the attention to good governance is included in chapter 
5. 

There has been much dis~ussion on whether good 
governance in fact is a critical factor to development policy, and 
whether or not improving it worked or is likely to work. Although it 
Is not the objective of this study to add to thar broad debate, It is 
important to revl~ew it so that the more focused debate regarding 
governance and malnutrition, to wh~c'h this study does attempt to 
contribute, is put into context. For example, recent discwsslon 
papers published by the World Bank's sister organization, the 
international Monetary Fund [IMF), bring the debate back to the 
initial question of effectiveness of aid, asserting that the results 
of the research do not show robust enough correlations that aid 
leads :,economic growth, not even in countries that apply good 
policies. The jury is still out, and a verdict will probably not be 
made for another decade or so. The debate, as well as the 
studies regarding the appl~cation and implementation of good 
governance principles contiflues. 

~ l t h ~ ~ ~ h  many critics have blamed the World Bank for 
abusing fhe term governance and from using it to hide its Paor 
Derforman~e behind yet another new World Bank policy. good 
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governance has brought many new issues to the agenda and has 
had a positive influence on developm~ent thinlking in general. In1 
addition, with the emergence of governance as a dominant 
developm~ent policy, data lo m~easurvz governance factors, such 
as political stability, accowntability, and rule of law has become 
avaiYabUe. 

Gocud Governance and Malnutrition 

Crass-countpj analysis show positive correlations 
between governance and social indlicators, .Such as literacy rates 
and infant and child mortality. One of the objectives of this study 
is to analyze whether there is such a relationship between 
governance and mallnutrition outcolmes. However, besides the 
analysis of aggregate indicators of governance and malnutrition, 
the question about the process-factors of governance and 
building accountability for malnlutrition by addressing the 
challenges that wetre identified in chapter one may help gain 
better understanding and future policy advice. In this chapter a 
measurement for PA-nutrition Is developed 

As was highlighted earlier, malnutrition as a development 
issue encounters challenges in the process of getling recognized 
as a problem, getting on the development agenda and the radar- 
screen of decision-makers, and finally g~etting resources 
allocated to address it. In reviewing the different factors or 
elements of governance, emphasis is given to the possible 
relations of these factors with regards to the challenlges 
malnutrition encounters. In chapter 63, 'the three possible routes 
that help explain the relation between governance indicators and 
malnutrition outcomes are discussed. 

First, lack oT attention Yo malnutrition is a result of weak 
voice (demand). It is mainly a poor people" scoldition and poor 
people are not generally invited to speak nor are they listened to. 
In addition, chronic malnutrition is a gradual process which goes 
largely unrolcognized until it is severe and thus there is little 
demand for prevention. The first rolute through which good 
governance may contribute positively to improving the 
awareness about malnutrition is by making space for the voice of 
the malnourished to bie heard. Good governance promotes 
broad-based participation, implying listening to citizens' voices. 
Further, it may help address the i~nvisibility problem by promoting 
pro-poor and results-oriented development. In order to have 
results, the situation needs to be monitored, by monitoring 
malnldtrl'tifJn; the magnitude of the problem becomes visible. 
Mah'KJtrition is mwltisectoral and multidimensional and does not 

attention in a largely sector-driven world. Good governance 
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promotes addressing the multidimensional nature of 
including malnutrition and makes governments more accountable 
to monitoring p0vel.k~ reduction progress. 

Malnutrition reduction is slow betcause of weak program 
Sewice delivery, and under-bnvestment. q-he 

second route throug~h which for good governance is expected to 
P Q S ~ ~ ~ M @ ~ Y  influ@nce malnutrition is through improving government 
effectiveness and public: Sector rnanaglsment reforms, This is the 
key-mechanism of good governance focus on improving sewice 
delivery. Basic Service delivery, which includes nutrition services, 
is at the root oif poverty reduction programs. Public s e c t ~ r  
management reform coupled with the pro-poor f~pcus of good 
governance may provide for a much better environment for 
malnutrition to be financed and implemented. The third route for 
good governance to lclontrrbute to improving malnutrition is 
indirect via anti-corruption and rule of law. Although, this is 
largely seen as an important, but longer term l,ink because it will 
take time for effects of more transparent management to 'trickle 
down hol micro-levell implementationl of programs. 
Governance Indices and Malnutrition (3utcome.s 

In chapter seven the quantitative analysis of the 
correlation between aggregate governance indicators and 
malnutrition outcomes is conducted, in chapter eiglht the analysis 
is done using the three routes as process-indicators. 

Using the six governance indices compiled by Kaufmann 
and Kraay ('6999-2005) significant positive correlations were 
found with malnutrition outcomes, measured as underweight in 
children under five. The database used for the analysis consists 
of 82 countries from three regions: Africa, Latin America and 
Asia. Wrvconditional correlations show the relationship and fulrther 
statistical analysis, controlling for differences rn income-levells 
and regional influences, shows that the governance indicators 
political stability, government elifectiveness, and rule of law 
explain the varianlce in m a l n ~ t r i t i ~ n  ou't~omes at the 5% 
confidence level. Control of corruption is mnarglnally significant at 
the 10% confidence level. Voice and accountakilif~ and 
regulat~iy quality do not show any correlation. The latter can b@ 

by the fact that regulatory quality measures the 
incidence of market-unifriendlly policies which have verb' liltl@ 

10 mallnutrition. Voice and acc~untability was 
to hays a stronger correlation with malnutrition but 

maybe too far in time to see impact after a couple of years only. 

Voice and measures political will, civil and human 

rights. 
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Governance Indices and Public AccounZabBliXy far Nutrition 

In chapter eight the three theoretical routes through 
which the principles of good governance may influence 
malnutrition reduction are examined using cross-countrlr data 
analysis. Two main research questions arle explored. First, do 
counfries that display better scores on governance also 
dojirnonstrate better PA-nutrition? And second, do countries with 
better scores on governance invest more in nutrition 
interventions? In chapter six a measurement for PA-nutrition was 
developed and in this chapter the data IS described. The dllata are 
collected from national Poverty Reduction Strategy Papers 
(PRSP). Eslim~ates of investments in nutrition were collected 
from World Bank-supported nutr~ticpln and health projects and 
used to review the links between gowernance scores and 
investments in nutrition. Data from a total of 40 countries for the 
three route analysis and data from 32 countries for 'the 
relationship between investment and governance scores are 
used. 

The cross-country data-analysis supports the 
assumptions made in regarding the three routes through which 
governance influences PA-nwtritionl. In countries where 'voice 
and accountability', 'government effectiveness', and Yule of law" 
as well as 'control of corruption' scare better, the score on Pd- 
nutrition is also better. This holds both for progress on 
pen"lorlrnance on the governance indicators, rneasulred as the 
trend in the indicator between 1996 and 2004, and the score in 
2000. Far example, countries where government effectiveness 
improves over the period between 11996 an~d 2004, over 70% of 
the countries made malnutrition reduction a pr,ioriZy in their 
development plans and 57% allocated a budg~et, 

However, there is less support regarding the hypothesis 
that countries that scare positive on governance have higher 
levels af investment in nutrition. Only government effectiveness 
scores show a positive relationship on both trend and status in 
governance and PA-nutrition. Countries with irnplroving scores on 
government effectiveness invested on average US$.&9 per 
capita with Wolrld Bank support for nultrition~, while those with 
w~rsenlh2 trends invested US$.80 per capita. Countries with 
S~ores thle average in dhls research population invested on 
US$.gO Per capita, while those will scores below fhe average 
invested US4.72 per capita. However, the opposite is true on the 
other indices of governance. Countries with positive trends on 
voice and accountability, rule of law and control of corruption all 
inlvesl less in nutrition over the period reviewed thanl countries 
with negative trends. 
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ll-v3re are considerable data limitations in this dataset 
that should be kept in mind. The investment figures only 
represent what the World Bank suppol"ted aver that period. It 
does not include the potentially Important national budget. It may 
well be that the relationshp is negative precisely because of low 
level of attention to nutrition from national government side, and 
therefore external assistance may have been higher as a result. 

The question to what extent PA-nutrition matters for 
malnutrition outcomes Is important but cannot be tested 
empirically with the available data. The data on PA-nutrition that 
is colllected from the PRSPs is largely after 2000, and the data 
available on clhanges in malnutrition and the most recent 
malnutrition survey-data dates from before most of the PRSPs 
were developed. It would be interesting to do a similar analysis in 
five years for the data ot this study using similar indicators and 
analyze changes In PA-nutrition, governance and nutrition 
outcomes. 

Governance and MailmutrCilion in Madagascar, a Case-study 

case-study adds value to the analysis by bridging the 
theoretical with 'the empirical in e real setting. Madagascar is the 
ca'-JntV where the rewlew for the case-study was conducted. ~t 
applied many of the governance and nutrition policies the World 
Bank suppofl-ted over that period, and the author of this book has 
been involved in addressing malnutrition in Madagascar over the 
past nine years. 

The findings from the Madagascar confirm the empirical 
findings and the theoretical framework drawn in chapter SIX. The 
focus of general develolpment pelicy in Madagascar, including 
the gaod governance focus on broad-based participation, anti- 
corruption and pro-poor policy-making had a positive ~nfluence 
on the process ot ~nstituZionaYisation of nutrit~on in Madagascar. 
There are 'two periods than can be identified in Madagascar with 
distinct governance and PA-nutrrtion characteristics. In the lEirst 
half of the 199Qs, governance did not gel much attention beyond 
public sector reforms, and malnutrition reduction was beilng 
piloted and dominated by international donors. in the latter halt of 
the 199Qs, governance indices improved and more attention was 
given 10 nutrition. PA-nutrition was built up wh~ch led also to 
increased investments in nutrition siervlces. M,adagascar Is also 
among the few countries in Sub-Saharan Africa that has reduced 
underweight malnutrition between 1997 and 2004. A n  impact- 
evaluation is being conducted and preliminary results show the 
redwtion is more important in areas where the nutrition Program 
has been implemeartied (Galasso 2005:j 7) .  
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Clonclusilc~n and Disc wssioln 

Malnutrition is an impartant deve~opmlent problem 
because it affects young children anid has a long-term negative 
impact on their health, cognitive development and productivity. 
The fact that  it is costly in human, social and economic terms is 

However, despite efforts to address malnu&ritiofl in 
the past 40 years, prevalence remains llanacce~tably high. Almost 
one third of the world's children are suffering from malnutrition. 
Malnufr~ition reduction is a public slector responsibility based on 
pu~blic gloods and human rights arguments, and reducing 
malnutrition is a role far th~e state. For long, the international 
community has taken the lead in developing nutrition policiles and 
im,plementing small scale pilots, in the hope of convincing 
national government to scale up the int~erventions. Good 
governance puts the respon~sibility For development, including 
malnutrition reducti~~n, back to national governments. 

This study found a positive significant correlation 
between four governance indices that are used to measure 
progress on governance across countries and malnutrition 
outcomes. 

Countries t,hat are politically stable are more likely to 
have lavvsr malnutrition rates than those countries where political 
stability is perceived as being low. Countries with better scores 
on government effectivensss do better on malnutrition outcomes. 
And the correlation between the rule of law and comtral of 
corruption indexes and malnutrition are positive and significant at 
the 5% and 10% confidence level respectively. These findings 
confirm the hypothesis that governance is important to 
rnalnutrltion outcomes and that countries where governance is 
considered lo be better malnutrition outcomes are also more 
positive. 

The justification for this study was two-fold: to analyze 
whether there is a signlficant correlation between agglregate 
governance indices alnd rnaln~utrition au~tcomes, and if  so, gain 
better understanding of the process between the two aggregate 
ind~icators. The cross-country data-analysis shows suppofls for 
assumed routes through which gavernance, influences PA- 
nutrition. In ~ O ~ n t r i e s  where boice and accountabi/ityan 
"overnmient effectivenless', alnd 'rule of law-s well as 'cantrol of 
COrru~t i~n'  is belter, the scores on PA-nutrition is better. Those 
na l i~na l  gQVernments mare aften make nutrition a priority in their 
national development plans and allocate resources to nutrition. 
The findings On the research question whether governance 
scores bear a relation to the level of investment in nutrition 
interventlions show SUIpport for the relation between government 
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effectiveness and investment levels. but not for the other 
governance indices. 

The last question that was posed at the stafl of 
this was how the assumptions play out in a real case. 
Madagascar is an example of a country where malnutrition 
projects were piloted and scaled up and where governance 
factors have influenced the process of making it a 
Priority and inf~uences the allocation of resources l o  malnutrition, 
The Madagascar Case-Study provides insights in the relatian 
between governance and mailnutrition reduction that could be 

with the cross-country analyses, 
Maw and what do tihe E?suilts from this pr~dominantly 

exploratory study contribute to the continuing debate on raising 
awmreness and attenition fob' malnutrition reduction? The main 
hypothesis of this Study can be accepted as follows: g,ncfad 
governance contributes to the creation of an enalbling 
environment in which pubilic accountability for malnutrition 
reduction can be built and inlvestment in nutrition in"Prventions is 
more likely. The confirmation of the hypothesis is  important En the! 
debate around raising long-term cornrnitmsnt to nutrition and 
raising adequate resources for nutrition programs and 
interventions. 

Finally, the main conclusions from this study can be 
summarized as fallows. Good governance matters to malnutrition 
reduction. Countries with better governance indicators show 
better outcomes for malnutrition. The specific factors of 
governance that appear most importan2 include government 
effectiveness, political stability and rule of law. The likeillhood 
that the combination 04 attention to Millennium Development 
Goals (MDGs) formulated and suplported by the United Nations 
and good governance has a positive spin-off for malnutrition 
reduction is good. 

However, the likelihood that there is more attentlor7 to 
MDIC;~ and good governance is another question on which th''b@ 
discussion is ongoil-ig. Despite the ~0mlVittTlent to MDGs in 
public speeches, it appears sometimes to be only rhetoric and no 
action.  he new commitments from the rich countries to 
development assistance remarn small in comparison to the 
needs and to current assessments of' sjow progress "@ 

achievement of many MDG indicators. And it is a pity that 
worldwide governance indicators are not improving fTlore 
Globally, governance indicators are almost stagnant, according 
to the Kaut~mann governance data-set. Countries that better 
are by countries that worsen; So on b&-3I'Ic@ there l i t t l e  
change. ~ ~ w e v e r ,  when looking a( the population ievell rather 
than number of countriies, the improvements alppear 
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impressive, since in countries as India and China governance 
improved. 

Goad governance in deweilolpment policy appears not to 
be 'just a new fad', as same of its stawin~~hest critics have called 
it. The recognition of its importance and the redlirec'tion of 
develop~ment assistance started in some countries nearly fifteen1 
years ago, and continues. It matters to development, it matters tol 
human devellopnnient and it matters to m~almutrition reduction. It is 
im~portant for the nutrition comrnun~ity to Lase the insights and the 
links between governance and the battle 20 make nutrition a 
development issue that receives the resources it needs. Closer 
~ollaboratiorr with the public sector, more efforts ta create voice 
and demand at bath the local and central levels, and closer 
collaboration between donor agencies all will help developing 
countries lo ach~ieve this. 



Executive Summary (Samenvatting in het 
WiederIarrds) 

Ondervoeding is een serieus ontwikkelingsprobleern dat 
onvoldoende aandacht krijgt in het algemene 
onltwikkelingsbelieid. Echter, de huidige comlbinatie van aandacht 
voor de Milennlurn Development Goals, waarvan het 
verminderen van ondervoeding er een is, en de aandacht voor 
good governance In algemeen ontwikkelingsbeleid kan dit 
negatieve beeld, in positief opzicht, veranderen. De 
waarschijnlijkheid dat dit inderdaad zou gebeuren wordt Iri deze 
studhe onderzocht door het stellen van de volgende vragen. 

Wat Is de correlatie tussen de indicatoren van good 
governance en ondervoeding en is dit verband statistisch 
aan te tonen ? 

r Wat zijn de belangrijkste elementen van good governance 
die die publieke verantwoordelijkhe;ud voor voeding 
beinzrlioeden, en is er een correlatie ais hiervoor een brede 
landenstudie wordt uitgevoerd? 

I Wat is de evolutie van algemeen ontwikkelingsbeileid en 
ondervoedlngstheorie en waarom zijn ze meer 
complementair in het nieuwe Millennium? 

In deze studie worden deze vragen besproken en in detail 
geanallseerd. 

Het Proisnoten van goad governance is sinds de 
negentiger jaren een dominante stroming in de politiek voor 
onl~ikkel~i~ngshulp en heeft als aigemeen doel het wereldwijd 
bsstlrijden van armoede. Ondervloeding daarentegen wordt niet 
als ontwikkelingsprableem onderkend noch erkend, terwil1 
ondervoeding zowiel een belanglrijke oorzaak als gevolg van 
armoede is. Het d,oel van deze studie is aan te tonen dat good 
gowernance ook van belang is voor ondervoeding. Mede dasrarn 
is het ook van belang om een beter zicht te hebben op het 
bestrijden van ondervoeding en h,et verband tussen good 
governance en het opbouwen van overheidsverantwoorclelijkhe~d 

De sludrie bestaat uit drie delen om I-iet bovenstaande 
doel te beantwoorden. Het eerste deel beslaat de 
prableembeschrijving. de problemen die ondervoeding als 
onderwerp ondervindt in de strijd om als ontwikkalingsproblesm 
te worden herkend en hoe good governance kan helpen om deze 
problemen te voorkbmen. In dit eerste deel wordt ook uifgel@Cld 
hoe dit onderzocht kan worden met behulp van bestaande en 
nieuw te ontwikkelen databanken. Het tweede deel van de studie 



bestaat uit dle analyse van de data. Naast de analyse van 
governance indexen wordt de vraag gesteld hoe Proces- 
indicatoren van gowernance die problemen voor het onderkennen 
van ondervoeding als onlwikkelinigsprobIeem ondersteunen en 
dit wordt eveneens emplri~ch onderzocht. Deel drie is de 
conclusre en discussie. 

Alvorens verder te gaan met de probleembeschri jm is 
het belangrijk twee onderliggende argumenten voor deze studie 
te beschrijven. Allereerst: wordt A R  deze studie er vanuit gegaan 
dat ontwikkellngs- en voedlngsgolitiek in de jaren negentig mees 
dan voorheen open staan voor het bereiken van overlappende 
doeleinden: armoede en ondervoeding. Dit komt deels daar meer 
aandacht voor good governance. Dit argument wordt uitgebreider 
beschreven in hoofdstuk vier. Ten tweede wordt er in deze studie 
vanuit giegaan dat het bestrijden van ondervoeding ook de 
veran2woordeYrjkheid is van de overheid, de publieke sector. Dit 
argument wordt meer in detail beschreven in hoofdstuk zes. En 
als laalste dient hier te wouden genoemd dal een groot deel van 
deze studie op de Wereldbank is geconcentreerd omdat het é4ui 
wan de belangrijkste ontwikkelings-organisaiies is en de grootste 
fiflwicler van y.oedingcinlerventies in ontwikkelingslanden is. 

Ondervoeding is een ontwlkkalingsprobleem en Good 
Governance is belangrijk 

In hoofdstuk een worden de problemen behandeld rond 
ondervoeding en het onderkennen door de nationale overheden 
dat ondervoeding inderdaad een serieus ontwikkelings-probleem 
is. Ondervoeding is een indicator van voedingsstress. Het is een 
conditie die, wanneer het op jonge! leeftijd v6óokomt, zeer 
negcatiave en langdurige con~eque~nties heeft voor wat betreft 
gezondheidstoestandI, leenvermogen en op latere leeftijd ook 
productiviteit. Het ie daarom een zeer groot probleem, zowel in 
humaan, sociaal als ieconamicch opzicht. Bijna Bén alp de drie 
k~indierien En ontwikkelingslanden lijdt aan chronische 
ondervoeding. 

Gedurende de laatste decennia is veel geleerd over het 
nemen van maatregelen om ondervoeding te verminderen. In de 
jaren zestig werd bijvoorbeeld duidelijk dat eiwitgebrek, 
weliswaar belangrijk, niet de enige of belangrijkste oorzaak van 
chronische ondervoeding is. Ook het feit dat het uitdelen van 
voeding, in de zin van voedselhulp, als antwoord op chronische 
ondervoeding niet juist was. werd geaccepteerd in de jaren 
zeventig. Toen werd ondervoeding ook onderkend als een 
veelzijdig of multisectoraal ontwikkelingsprobleem Sindsdien is 
veel geleerd over het implementeren van programma's en over 



Samenvatting (Nederlands) 

de k~steneifficientie Van de verschillende maatregelen die 
ondervoeding bestrijden. 

Hoewel het bekend is dat beleid+, politieke en 
omgevingsfactoren ook inwlloed hebben op her v ~ ~ r k d m e n  van 
ondewoeding, veel minder is bekend over welke die invloed en 
welke deelfac.toren het belangrijkste zijn. Deze factoren en de 
relatie 'tot het voorkbmen van ondervroeding staan [n deze studie 
daarom centraal. Er zal worden gezocht naar factoren die het 
SXKces of falen van voedingsprogramma:s in 
ontwikkelingslanden mede kunnen verklaren. 
Voedingsprograrnm-"~ zijn succesvol als ze bijdragen aan he$ 
verminderen en voorkdmen van ondervoeding. Achter, er zijn 
talloze factoren die de toezegging va1n beleidsmakers op hoog 
niveau in de bureaucratie om iets aan het probleem he doen, 
bemosilijken. Aan dit gebrek aan betrokkenheid - cornmrtrnent - 
of publieke verantwoordelijkheid, liggen voor voeding specifieke 
problemen ten grondslag. 

Allereerst is er een algemeen gebrek aan onderkenning 
van de betekenis van iolidsrwoeding (en aspecten daarvan), 
zowel op politiek als hiuish~udielijk niveau. Chronische 
ondervoeding is een grotendeels onzichtbaar fenomeen. Pas als 
het een ernstige worm aanneemt wordt het uiterlijk zichtbaar. 
Chronische onderv~eding is een relatief langzaam en geleidelijk 
proces wat zelfs ouders van ondervoede kinderen niet zien totdat 
het ernstig wordlt. Jonge kinderen lijken gezond, maar groeien 
anvoldoende dloor frequente ziektes en gebrek aan goede 
voeding. Doordat r e  onvoldoend~e groeien en het 
immuunsysteem niet voldoende wordt olpgebouwd, worden ze 
vaker ziek, eten daardoor minder, groeien nog minder, en komen 
zo in een vicieuze cirkel terecht. Daarom is hst van belang dat 
het controlleren en bevorderen van groei ap jonge leeftij~d 
frequent wordt uitgevoerd om onvoldoende groei tijdig op te 
merken, ouders hierop te wijzen en maatregelen te nemen. Dit is 
een korte beschrijving van wak een zogenoemde kinder-groei- 
promotie e n voedi~ngsvoorlich~ingsprogrammas I n 
oinlwikkelingslamdern als doel hebben. 

Ten tweede, ondervoeding komt voornameiluik voor onder 
de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen: jonge 
kinderen en vrouwen. Dit zijn 'levens de bswolkiingsgroep@n clie 
weinig politieke aandacht krijgen, omdat Ze Z I C ~  niiet laten hov3n 
en er niet, naar ze wordt geluisterd. Ten derde is er weinig 

bij de beleidsmakers om verantwclolrdelijkheid te  men 
de vermindering van ondervoeding. Behalve dat 

een complex onderwerp is, is het aanpakken 
hiervan een langdurig proces. Dit Iiaatste is polinlek gezien niet 

erg omdat politici zich vaak richten OP zaken die 
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een periode van vier a vijf jaar te realiseren rijn, met het 009 op 
yhervefkiezingen. Omdat het aanpakken van de 
oriderwcPedingPr~bj@~ati@k vaak een langere periode beslaat, zijn 
pO/ l t i~ i  er niet snel in geïnteresseerd. Dan is er ten vierde het 
probleem dat ondervoeding een multisectoraal probleem is. 
waardoor het  door verschillende sectoren tegelijkertijd aangepakt 
sou moetan worden. Er is vaak geen zelfstandig instituut of 
ministerie aan te wijzen die zich bezig dient te houden met dit 
probleem. 

Het vijfde en laatste grote probleem voor het verkrijgen 
wan meer aandacht voor ondervoeding op nationaal niveau in 
ontwikkelingslanden is het gebrek aan ownership (eigen 
verantwoordeilijkheid] woor de voedingsagenda. De internationale 
voedingsgerneenschap heeft sinds de jaren zeventig hard 
gewerkt om het enorme ondervosdingsprobleern wereldwijd aan 
te pakken. Maar men heeft weinlg gedaan en dus gefaald, om dit 
onderwerp op lokale ontwikkelingsagendals te krijgen waarmee 
duw rzame vermindering van ondervoeding bereikt kan worden. 
Er is te weinig geïnvesteerd in het opbouwen van middelen, 
zoals het: trainen van woedingskundigen om vaedingspolitiek te 
ontwikkelen, ulit te voeren en te evalueren. Het gebrek aan 
ownership is verergerd doordat voedingsaktiviteiten ook nog 
grotendeels door externe donoren wordt gefinancierd. Degene 
die de activiteiten onder die omstandigheden uitvoeren voelen 
zich Iprielea verantwoordelijk tegenover de donoren dan tegenover 
hun eigen bevolking. Teneinde duurzame vermindering van 
ond1erv0ediu?g te bewerkstelligen is langdurige technische en 
finaflclèle hulp naast het opboll~wen van o~nenship en 
veranEwoordelijkheid nodig. Het argument dat het $estrijden van 
ondervoeding ook de ~eranitwoi=crdelijkheid van de overheid is, is 
Wbaseerd OP n-@nsenrechten en economische argumenten (in 
hoofdstuk zesl. 

~ e z i e k  deze context kan een politiek gericht op good 
govsrnance een belangrijke bijd~rage leveren aan het voork6men 
en verminderen van ondervoeding. Een aantal belangrijke 
ondsrdeien van het glood goiwernance concept kunnen de eerder 
genoemde problemen met betrekking tot het nemen van 
verantwoordelijkheid door beleidsmakers voor ondervoeding. 
verminderen. Maar het ken zowel positief als negatief uitwerken. 
Positief als dankzij het bevorderen van goad governance 
armoedebestrijding en andere multisectoriele problemen zoals 
ondervoeding aan de orde komen en resultaten in de gaten 
worden gehouden. Het kan ook negatief uitpakken als nationale 
overheden, die meer verantwoordelijkheid krijgen dankzij good 
governance,geen interesse fonen voor de bestrijding van, 
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ondervoeding. vanwege de problemen die zojuist zijn 
beschreven. 

Hypothese en onderzoekzvragsn 

In hoofdstuk twee wcairden de algemene hypothese 
onderzoeksvragen opgesteld. De hypothese is als volgt: van een 
land dat de principes van good goveïnancs volgt kan worden 
~ r w a c h t  dat het ondervoeding als onitw~kke~i~glspr&lee~ 
on@lerkent en Fondsen mobiliseert om in voedingcprogramma'~ te 
ilnvesteren. NS deze programma's effectief en efficiënt worden 
uitgevoerd, kunnen ze tot het voorkdmen nn verminderen van 
ondervoeding leiden. Aan de andere kant, als een land geen 
deugdelijk bestulur voerts zal er weinig actie worden ondernomen 
om ondervoeding te verminderen en heeft de internationale 
voedingsgemeenschap de mogelijkheid om nationale 
voedingspolitiek te beïnvloeden hetgeen kan leiden tot 
verminderde ownershlp en daardoor minder efficignte en 
effectieve uitvoering van het beleid. 

Good governance is in deze studie gedefinieerd als de 
manier waarop macht wordt gebruikt in het bestluren van de 
economische en soclalle welvaartsbronnen in een land (World 
Bank 1997). Good governance bevordert ketgeving' en het 
verzekert dat politieke, economische en sociale prioriteiten zijn 
gebaseerd op een brede cansensiu~s van de bevolking en dat de 
armen en kwetsbaren een stem hebben in de beslissingeln over 
de toewijzing van publieke fondsen (UNDB 1997). 

Publieke verantwoordelijkheid (public accountability) voor 
voedingsprobliematiek is in deze studie gedefinieerd als de 
publieke sector, de overheid, die v~erantwoordeYijkheid neemt 
voor de ~oedingsproblematiek. Allereerst door aandacht te 
vragen voor dit probleem, ten 'tweede door h~et ncrmen van actie 
om ondervoeding te voonk~men en te verminderen, en ten derds 
door fondsen beschikbaar te stellen voor hel uitvoeren wan 
geschikte activiteiten en programmaks. 

De onderzoekcvragen in deze studie zijn in twee delen 
gesteld. De theoretische ove~rwegingen en onitwukkeling van een 
raamwerk en de analyse van de data zelf. De a1klemen@ 
theoretische vraag is gedefinlieercl als volgt: wat zijn de 
sleutelfactoren van good govelrnance, die aan het bestrijden van 
ondervoeding bijdragen, doordat ze plubillieke 
verantwelordelijkheid voor voeding c ~ W ~ ~ X I  en investeringen in 
voediirigsinter\renfies bevorderen. Door middel Iran de empirische 
vragen worden deze factoren getest. In hoofdstuk zeven is de 
kwantitatieve cross-country analyse van glovelWnarPc@ indexen en 
.onderw.oeding weergegeven. Ifl h00fdstwik acht ~ ~ l ' d e n  de 
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reswlltateni wan de kwantitatieve analyse tussen gowerna~nce 
indexen en publ i~ke ~erantwoordelljk~heid voor voeding en 
investeringen besproken. In hoofdstuk negen Een~slotte Is een 
casus opgenomen, omdat der8 studie grotendeels explaratief is, 
en deze casus aan de exploratie bijdraagt door ie  analyseren 
hoe het raamlwerk in de realiteit uitpakt. 

De kernvragen laten zich als volgt samenvatten: 
1. Wat is ondervoeding, waarom is het een 
ontwikkelingsprobleem en waarom is het dle verantwoordel~ijkheid 
van de overheid er iets aan te doenl, zodat de principes van good 
gowernance ertoe doen? 
2. Hos is ontwi~kkelingsbeleid gelëvolweerd en wanneer is er meer 
complementariteit tussen algemeen ontwikkelingsbeleid en 
voedingsbeleid waar Oe nemen? 
3. Wat is 'good governancabn wanneer en waarom werd het de 
dominante stroming in het algemene ontwikkelingsbeleid. 
4. Wat zijn de meest belangrijke aspekten van 'goad governance' 
in de strijd tegen ondemaeding, via welke, in theorie, het 
voedingsbeleid in ontwikkelingslanden kan worden geholpen? 
5. Hoe dan dragen deze specifieke elementen bij aan 
voedingsbelelci in ontwikkelingslanden, via welke processen? 
6. Is governance in ontwikkelingslanden van een hoger niveau rn 
de tweede helft van de negentiger jaren van de vorige eeuw dan 
daarvoor'? 
7. Ps er een correlatie tussen gouernance indezen en 
ondervoedingswaarden lin ontwikkelingslanden in Africa, Azie en 
Latijns-Aiinerica? 
8. Als ontwikkelingslanden beter scoren op governance indexen, 
scoren zs dan ook beter op de score voor publieke 
verantwoordelijkheud voor voeding? 
9. Als anEwikkelinsUanidBn beter scoren op govern~ance indexen, 
investeren ze dan ook meer in voedingsakliviteiten? 

Ondervoeding 

Gebrek aa,n voldoende voedsel, onvoldoende ve~rzorging, 
onvoldoende toegang tot adequate gezondheidsvoorzieningen, 
gebrek aan schoon water en sanitaire faciliteiten zijn de 
welbekende directe oorzaken van ondervoeding. Armoede, 
analfabetisme onder vrouwen en algemeen gebrek aan voedsel 
z i ~ n  indirecte oorzaken van ondewoed~inig (figuur 2.1 hoofdstuk 
twee). Hoofdstuk drie geeft een gedetailleerd verslag van een 
literatuurstudie over wat ondervaeding is, waarom het een 
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ontwikkelingaprobleem is en wat eraan gedaan kan worden. 
Meer dan 180 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar in 
ontwikkelingslanden lijdt aan ondervoeding Deze kinderen zijn 
waker en ernstiger riek. Meer dan f l,i6 miljoen kindersterften in 
ontwikkelingslanden zijn geassocieerd met ondervoeding 
(Pelietier 1993:1130i). Met andere woorden, deze kinderen 
zouden nog in leven zijn als r e  niet aak ondervoed waren 
geweest. Ondervoede krnderen hebben slechtere resultazsn op 
school eln op de lange duur ondernnijnl ondervo.edìngl 
armoedebestrijding en ontwikkeling. Naast meer gedetailleerde 
beschrijvingen over de consequenties van ondervoeding wordt in 
hoafdstuk dsle tevens de omvang van het probleem besproken. 
De beschrijving wan de verschiYlende vaedlngsprogramma's die 
de Wereldbalnk financiert vormen het laatste deel van dit 
hoafdstuk. 

Een chronologisch overzicht over de evolutie wan 
ontwikkelingsbeleid sinds de jaren vijftig, tezamen me\t een 
overzicht van het denken over ondervoedingsbe!eid over 
dezelfde pe~i~ode laat zien dat er eind jaren negentig meer 
complementariteit is gekomen. Tot de jaren zeventig werd 
ondervoeding vooral glezien als een metabole ziekte en werden 
alleen zeer ernstige vormen van ondervoeding behandeld, 
gratendeels in ziekenhuizen. In de zeventiger jarlen, toen de 
algemene ontwikkeYingsp~1itiek zich meer ging richten op het 
bestrijden van armoede, werd tegelijkertijd ingezien dak 
chronische ondervoeding een veel voorkomend 
on2wwikkellingsprobleern was. Maar ontwikkelings-hulip was nog 
altijd aanbodgestuurd in plaats van vraagigericht en gaf weinig 
aandacht aan het opbouwen van capaciteit In dle jaren ~ewenti~g. 
De National Nutrition Commissions die in diezelfde periode 
waren lapgezet onder nationale pilanlningbureaius of mtnisteries, 
met externe assistentie weliswaar, waren in feite te prematuur 
hiervoor en hebben weinig succes geboskt. Toentertijd was er t@ 
weinig aandacht voor lokaal ownership Over beleid en 
belIeidsprogramma's van de kant van de nationale overheden. En 
ook moet worden gezegd dat er destijds veel minder bekend was 
lover effectieve maatregeien met als doel het verminderen en - - 

woorkámen van ondervoeding. 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw was er nag mintder 

complementariteit in het denken over ontwikkelingshulp op 
macroniveau en het uitvoeren van voedingspragramma's op 
microniveau. In de voedingswereid was de focus gelricht op meer 
verticale interventies via de gezondheidssector. Op rnacronrweawi 
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richtte men zich op d e  zogenaamde en inmiddels wel~bekende 
strucrural ed~ustmenl programma's. Deze jaren boden dus weinig 
mogelijkheden op het gebied van complementarit~eit. 

Vanaf de jaren negentig van de vorige ee~uw richt het 
algemene intern~ationailie ontwikkelingsbeleid van zich weer op 
armoedebestrijding en is het voedingsdenken Z~ewens mleer 
gericht op het aanpaklken wan de bredere 
ontwikkelingsproblemaXIek. Wet voedingsdenken begon in de 
richting van hef denken over hef belang van de context, enabling 
environment, te gaan. EPijvoorbeeld brede participatie in 
besluitvorm~ingsprocessen over armoedebestrijding doos de civil 
society, waaronlder niet-gouvernementele organisaties, werd 
sterk gestimuleerd door zowel internationale ontwikkelings- 
organisaties als vanuit de woedin~gswereld. Doos middel van dit 
beknopte clhronologische oveszicht wordt duidelijk dat er in de 
jaren negentig meer mogelijkheden ontstaan om ondervoeding 
als publieke verantwoordelijkheid .te bevorderen eln dat de 
aandacht voor deugdelijk beleid hieraan bijdraagt. 

Giiod Governance 

Alvorens een gedetailleerd overzicht te geven wan hoe 
good gowernance bij zou ku,nneui dragen aan het bestrijden van 
ondervoeding, is in ho01dsfuk vijf eerst een overzicht gegeven 
van wat goiod gowernance inhoudt en hoe het wordt 
gelnterpreteerd door de verschillende ountwikkelingsinstanties, 
zoals onder an~dlere die Wereldbank. De Wereldbank pu,blicatie 
'Assessing AidVn 1998 stelt dat ontwikkelingshulp positievei 
resultaten heeti en hlet meest effectief is in landen met good 
governance. Het was in 1992 dat de Wereldban~k ondeugdelijk 
bestuur als problematisch en verantwooirdelijk voo~r het falen van 
ontwikkelingsbeleid aandroeg in de publicatie 'Sub-Saharan 
Africa: From Crisis ta Sustainable Growth, Wnderlyivag Africa's 
Development Problem is a Crisis of Governance'. In 1996 
plaatste Wereldbank president James D. Wolfensohn corruptie in 
het publieke d1ebat over de effsctiviteit van o~ntwikkelinigsbeleid. 
Dit iaat zien dat good governance, ook al is het uitermate 
bekritiseerd, toch belangrijke factoren zoals corruptie op de 
agenda heeft geplaatst. Een overzicht van de literatuur, die de 
argumenten om good governance te bevorderen ondersteunt, is 
ook te vinden in hoofdstuk vijf. 

Er is veel discussie over de vraag af good governance nu 
wel of niet een kritieke factor in ont~ikkelings~politiek is en of het 
werkt of niet. Het is niet de doelstielling van deze studie om 
specifiek aan dit debat bij te dragen. Het is echter wel belangrijk 
de kritiek te bespreken. Recente publicaties van het 
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Internationale Monetaire Fonds, een zusterorganisatie van de 
Wereldbank. hebben het debat weer teruggebracht naar de 
initiële vraag of ontwikkelingsbeleid uberhaupt effectief is of niet. 
Een van de laatste studies bijvoorbeeld stelt dat de bewijzen niet 
voldoet.ide robuust zijn om de effectiviteit te bewijzen, zelfs niet 
in landen met deugdelijk bestuur. Hoewel over dit laatste het 
vonnis oog niet is geveld, en waarschijnlijk ook niet geveld zal 
worden in de komende tien jaar, zal het debat doorgaan en 
worden verrijkt met nieuwe rnforrnatie en kennis. 

Alhoewel critici de Wereldbank verwijten het begrip good 
govsrnance te misbruiken om haar eigen, falen te verbergen, is 
vooral de Wereldbank's aandacht voor factoren als corruptie 
publiekelijk besproken. Iets wat vlo& de negentiger jaren van de 
vorige eeuw zelden voorkwam. Naarmate de aandacht voor good 
governance toenam, zijn er ook meer data beschikbaar gekomen 
om hst te meten, zoals in de vorm van een operationalisatie van 
politieke stabiliteit, rule of law, en anti-corruptiemaatregelenn 

Diverse studies laten sien dat er positieve correlaties 
bestaan tussen good governance en sociale indicatoren als 
kindersteritte en analfabetisme. Een van de doelstollingen van 
daze studie is te analyseren of deze relatie ook bestaat tussen 
governance en ondervoeding in ontwikkelingslainden. Echter, 
naast de analyse van de 'gowernance'indexen is de vraag naar 
de relatie t~sslen governance en publieke verantw.oordelijkheicl 
voor voeding in ontwikkelingslanden met hoge 
ondervoedingswaarden belangrijk. Met beantwoorden van deze 
vraag kan helpen met het beter formuleren van voedingspolitiek 
en het opbouwen wan verantwoordelijkheid op nationaal niveau. 
In dlt hoofdstuk IS tevenis een meetinstrument voor pubbeke 
verantwoordlelijkheid voor voeding ontwikkeld. 

In hoofdstuk een is een aanta'l problemen genoemd die 
ondervoeding als ontwikkel ings-probm ondervindt. In dit 
hoofdstuk worden drie routes beschreven die de relakhe tussen 
good governance en ondervoeding mogelijk geheel of ten dele 
kunnen verklaren, waarbij het acCen0 QP de genoemd@ 
problemen ligt. 

Ondervoeding is een conditie die grotendeels onder de 
armen voorkomt die politiek weinig inbreng hebben. Zelden wordt 
naar de rnenlng van de armen gevraagd, noch wordt vaak naar 
hen geluisterd. Good governance kan bijdragen aan het 
verbeteren van het luisteren naar de armen, omdat het nemen 
van beslissingen in het kader van ontwikkelingsbeleid gebaseerd 
dient te zijn op brede participatie. inclusief civil society. Good 
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geverflance bevordert dat de armen gehoord moeten worden en 
hum behoeften in aanmerking moeiten worden geflomefl. 
Daarnaast, kan het bijdragen aan het cre&ren van er~kenning van 
chrornirsche ondervoeding in de pwblli~eke sector, omdat het 
arinoedebeleid bevordert. Ondervoeding is een 
multidimensionaal probleem dal weinig aandacht krijgt In een 
sectoreel g~estswctureerde wereld. De pri~ncipes van good 
governance houden in dat het armoedeprobleem in haar 
rnu.ltisectoraliXieit moel worden bekeken. Zodoende opent politiek, 
gericht op good governance, wegen om ondervoeding als 
on~twikkelingsprobleem onderkend en erkend te krrjglen. 

De tweede route wordt geopend door de focus van good 
governance op het verbeteren en hervormen van de (publieke 
sector. Elr wordt de weinig geïnvesteerd in ondewoeding- 
pra~ramma" en ze worden waak niet goed uitgevoerd. Het 
verbeteren van de effectiviteit waarmee de overheid diensten 
uitvoert, service delivery, is een zeer belangrijk aspect van good 
grsvernarice. Door de aandacht hierop te richten kan 
ondervoeding hiermee ook voordelen behalen~, vooraf in 
combinatie met de focus op armoede. 

De derde route via welke good governance kan bijdragen 
aan het verbeteren van de ondervoedingssituatie is meer indirect 
vla het anti-corruptie belleid en ondersteuning van rule of Iaw. 
Hoewel deze één van de belangrijkste invloeden zou kunnen 
zijn, is het resultaat hiervan mogelijk pas op zeer lange termijn 
zichtbaar. Er is tijd nodig om de effecten van tranlspara~nt bestluur 
in de uitvoering van programma's te zien. 

Governrance? Indexen enu IOnldervroed~ingsstatistieken 

In hoofdstuk zeven is het eerste deel van de 
kwantitatieve analyse uitgevoerd tussen de indexen van 
governian~ce e,n ondeivoedrngswaarden. Als governance 
indicatare~n morden data van de Kaufrnann en Kraay-databank 
gebruikt. De complete databank gebruikt: in deze ctuildie beslaat 
82 landen in drie regio's: Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Voor 
zes 'gowernance'indexen is een positiewe correlatie miet 
ondervoeding geconstateerd. De volgende vraag is of sprake is 
wan een significant verband, indien de invloed van de varlabelsn 
inkomen en verschillen in regio's onder controle wordt gehouden. 
De tweede statictisehe analyse laat zien dat vier van de zes 
indicatoren positief en significant saemhangevi met 
ondervoeding, onder constanthouding van inkomen en 
riegioverschilien. Zowel political stability, governrnent 
effeclivieness, rule of law en control of corruption z i~n  significant 
gecorreleerd. Behalve control of corruption zijn ze alle significant 



Samenvatting (Nederlands) 

OP het 95% beirouwbaarheidsniveau. Echter. voice and 
accountabiliiy en regulatoiy quality zijn niet gecorreleerd met 
ondervoeding. Dat de laatstgenoemde geen relatie laat zien. kan 
worden verklaard doordat de indicator het uMrkornsn van 
marktonvriendelijk beleid meet. hetgeen vrijwel geen relatie tot 
ondervoeding heeft. Dat voice and accountability geen direkte 
relatie laat zien, is verrassend. Dht wordt mogelijk veroorzaak2 
doordat het optreden van samenhang een kwestie van tijd is en 
een verschil van wier jaar, de 'tijdsperilode tussen de data, te kort 
is lam een statistisch verband te constaterlen. 

Governance indexen en Publieke verantwoordelijkheid woor 
voeding 

dit hoofdstuk worden de aannamen van drie 
theoretische routes, die het verband tussen governance en 
ondervoeding proberen te verklaren, getest. Twee 
Onderroeksvragen ri jn hier van belang. Kan de hypothese 
worden bevestigd dat landen die zich meer inzetten voor gaod 
governance, beter scoren op de governance-indexen, en ook 
meer aandacht geven aan het bestrijden van ondervoeding? En 
kan de hypothese wordt ondersteund dat landen die zich beter 
inzenen woor good governanee meer investeren in 
woedingsinteruentir;~ en programmak? 

In hoofdstwk zes Is een meetbare score op publilske 
verantwoordelijkheid woor voeding ontwikkeld en de natronale 
arrnoedebe~trij~ding strategische beleidsdacumentenn [PRSPs) 
zijn gebruikt om de data te verzamelen. De gesondheids- en 
vosdings-projecten van de Wereldbank zijn gebruikt om data met 
betrekking tot investering, in vaeding te verzamelen. In totaal Cs 
een databank bestaande uit 40 landen voor de eerste vraag en 
32 landen voor de tweede vraag ontwikkeld vaar de analyse. 

De analyse bevestigt de hypothese dal voeding mear 
aalndacihl krijgt, vaker tot een prioriteit wordt gemaakt en een 
budget krijgt aangewezen, In randen die zich beter inzetten qua 
governance. Dit kan worden bevestigd voor alle drie de 
aaingenom~en rautes die zij,n gemeten met bghulp wan de 
gavernance-indexen voice and accountability, 9oVe'nment 
effectiveness, rule of iaw en control of corruption. De aanname 
bevestigd voor zowel veranderingen in inzet. dus verbeterd over 
d,e gemeten periode, als de inzet gemeten in het Jaar 2000. Bijna 
twee-derde van de landen waar 'governmentl- effectiviteit 
verbeterde in de periode tussen 1996 @n 2004. maken het 
bestrijden van ondervoeding een prioriteit In hef 
armaedebepfrjjdingsbeleid. Terwijl dit percentage tteel lagar leen 
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derde) ligt in landen waar de indicator versleclhterde over 
dezelfdl~? periode. 

Ech~ter de aanname dat d~eze landen, die beter scoren 
qua governana=@, ook meer Investeren kan niet worden 
bevestigid. in tegendeel, er is voor albe indicatoren, behalwe 
govelrnrnent effectiveness, een negatieve relatie met de 
verantwoordelijkheid voor voeding. Alleen government 
effectiveness laat een positieve relatie met publieke 
veranWoordelijk voor voeding zien. Per hoofd van de bevolking 
wordt een gemiddelde van US$ 0.89 gelnvesteerd in landen 
waar government effectiveness verbetert. Waar het vers~lechtert, 
wordt per hoofd van de bevolking gemiddeld US$ 0.80 
g~einvesteerd. Mlaar landen waar de andere indliicatoren 
verbeteren, investeren per hoofd van de bevolking minder in 
voeding dan de landen waar het verslechtert. 

Er meet rekening warden gehouden met eventueel grote 
problemen met de kwaliteit van de data. Bijvoor$eeld de data 
met betrekking tut investeringen in voeding zijn afkomstig van de 
Wsreldbank projecten en zijn exclusief eventueel ander 
belangrijke bronnen van financiering. Een verklarende factor kan, 
in feite zijn dat juist omdat er weinig aandacht aan voeding wordt 
gegeven door de nationale ovelrheden, de Wereldbank dit 
financiert. 

Alhoewel de vraag over dle relatie tussen publieke 
verantwo~rdsl~ijkheid voor voeding en het niveau van investering 
ook interessant is in di~t verband, laten de data geen analyse toe. 
De data over ~eranlwoordelij~kheid voor voeding zijn afkomstig uit 
docurnenteiri di~e in 2QQO en later ri jn ontwikkeld en geschreven, 
terwijl de investeringsdata uit de jaren 90 komt. Het zou 
Enteressa,nt zvjn deze studie na 5 jaar te herhalen, gerekend 
vanaf de datum van deze eerste stludie en de data hier 
verzameld en geanalyseerd als beginniveau te gebruiken. 

Governnianci~t en Ondervoeding in Madaglascar, een Casus 

De aanvulling van de analyse met een casus maakt de 
algehele analyse waardevol door het overbruggen van theorie, 
kwantitatieve analyse en praktijk. Als casus is M~adagascar 
gebruikt, omdat Madagascar over de periode die i~n deze stludie 
is onderzocht belangrijke veranderingen in zowel gavernance als 
voedingpolitiek heeft doerg~emaakt. Daarnaast is de auteur van 
deze studie de laatste negen jaar bij dit proces betrokken 
geweest. 

De bevindingen van dIe casus bevestigen de centrale 
hypothese van deze studie. Er is iln Madagascar een sterk 
verband tussen de verbeterde aandacht voor het armoedebeleid 



de overheid @n d e  mate van publieke verantwoordeiiikheid 
YoQr voeding. De algehele ontwikkelingsfocus op brede 
participatie in be~iui tvorrningsproc~ss~ en de anti-corruptie 
politiek heeft in belangrijke mate bijgediagen aan de 
institutionalisering van voeding in Madagascar. Twee perioden 
met duideli~ke verschillen in governanee en mats van 
werantwaorde~ljkheid woar voeding kunnen worden 
onderscheiden. Begin negentiger jaren kreeg goad governance 
weinig aandacht buiten het hervormen van de publieke sector. 
Maatregelen om ondervoeding te bestrijden waren toentertijd 
beperkt tot kleinschalige activiteiten en werden grotendeels door 
de donoren 'begeleid. Governance-indexen verbeterden t egen  
het einde van de negentiger jaren. Dee nationale overheid werd 
meer betrokken bij het bestrijden van ondervoeding. Publieke 
verantwoordelijkheid werd opgebouwd en investeringen in 
voedingsactiviteiten namen toe. Madagascar is in 2004 één van 
de weinige Afrikaanse ilanden waan ondervoed~ng vermindert. 

Conclusie en discussiie 

Ondemoeding is en bPijft een belangrijk 
ont~ikk@~ings~rc~bIeern dat jonge kinderen treft en langdurig 
negatieve gjezoindhelds- en 'leei;vermoge~;lseffecten heeft. Op 
Mere leeftijd zijn volwassenen, die als kind ondervoed waren, 
minder productief. Echter, zelfs met de erkenning dat 
ondervoeding hoge kosten in economische termen heeft, wordt 
er erg weinig gedaan om het te verminderen en te bestrijden. Na 
40 jaar blijft de omvang van het ondenroledingsprobleem 
onacceptabel hoog, met bijna een derde van de kinderen onder 
de vijf jaar in ontwikkelingslanden die ondervoed zijn. De 
bestrijding van ondervoeding is een verantwoordeY~jkheicl van de 
publieke sector. Deze stelilimg is gebaseerd op mensenrechten 
en econamische argumentiani. De Internationale 
waedingsmaatschappij heeft lang de leiding genomen in het 
ontwikkelen van voedingspalitiek. Ook heeft ze lang de leiding 
genomen in het opzetten en uitvoeren van kleinschalige 
projecten met de hoop dat nationale overheden het zouden 
overnamen indien di't succesvol bleek. Er zijn aanwijzingen dat 
wanneer de nationais overheid niet bij pcogrammas is betrokken 
en er niet achter staat, investeringen niet rendablel zijn. f330d 
govemance geeft nationale overheden deze verantwoordelijkheid 
en de kans op succes voor ontwikkelingsprogrammaa~, 
inclusief voeding. 

In deze studie is een significant posibef verband 
gevonden tussen vier belangripe governanee factoren en 
aidetvoeding in een oniderzaekspopulatie van 82 landen 
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\rerdeeld over drie regio": Latijns Amerika, Afrika en Azië. 
Politiek stabiele landen hebben lagere ~nde~oedingslmlraasden 
dan lamden waar de perceptie voor politieke stabiliteit laag is. 
Landen met betere scores met betrekking tot de effectiviteit en 
effi,ci&ntile van overheden hebben lagere ondervoedingswaarden. 
Landen die beter scoren op anti-corruptie en wetgeving hebben 
lagere ~~nderwoedingswaarden. Deze bevindin~gen bevestigen die 
hypothese dat landen met good glowernance betere 
voedingswaarden hebben. Met andere woorden, governance 
matters for nutrition. 

Deze studie had twee doelstellingen. Het analyseren van 
de relatie tussen goverruanlce-indexen en ondervoeding. Indien 
dit positief was, dan hiervoor beter begrip krijgen over het 
waarom van dit verband. Daarvoor waren drie routes 
g~eid~entlficeerd. De analyse laai zien dat het verband itussen 
governance en publieke verantwocsrdelijkheid voor voeding wordt 
bevestigd terwijl de relatie tussen governance en investeringen 
alleen woolr é6n van de Indexen wordt bevestigdl. 

Een belangrijks vraag is ook hoe de resultaten van deze 
studie bijdragen aan het debat over meer aandacht voor 
ondsrvoeding, zodat ondervoeding wereldwijd kan worden 
verminderd. Allereerst wordt met deze studie het belang wan het 
beter begri,ipeni van de invloed van een macroniveau beleid op 
een m~wltisectoraal probleem belicht. En de resultaten laten zien 
dat die invloed van belang kan zijn. De casus heeft een 
meerwaardle in de zin dat het laat zien dat met good gowernance 
meer verarutwoordelijkheid voor voeding kan worden bereikt, 
hetgeen tot meer in~vesiiering kan leiden en positieve resultaten 
wouden bereikt. 

De belangrijkste conlclusies zijn als volgt. 
Good governance is belangrijk voor het verminderen van 
ondervoeding. Landen die beter scoren op governance, hebben 
Iagere ondervoedinlgswaarden. De governaneefactoren 
govern~ment effectiven~ess, poll~itical stability en r~wle of law, blijken 
van apecifirek belang te zijn. 

Met grote waarschijnlijkheid zal onldervoeding meer 
aandacht krijgen dooir de combinatie van attentie op de 
MiII~rnniurn Dewelapment Goals en good governace. Echter, de 
waarschijnlijkheid dat er inderdaad meer attentie wordt gegeven 
aan de MDGs ei7 good governance is een andere vraag. Het is 
bekend dat hoewel er veel aandacht is voor de MDEs in publieke 
toespraken, dat ook vaak niet meer dan retoriek blijkt te zijn en 
er weinig concrete actie op volgt. Wat aan nieuwe toezeggingen 
door de westerse landein voor ontwikkelingshulp wordt gedaan, is 
weel lager dan de huidige behoeften. Daarnaast is het jammer 
dat nu duidelijk is dat good governance het verminderen van 
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ondewoeding bevordert, gaod gavernance zelf geen duidelijke 
wereldwijde verbetermg Iaat zien. Wereldwijd blijken de 
indicatasen tie stagneren (Kaufrnann 2005). Echter als wordt 
gekeken, niet qua aantal landen wat werbetnsrl, maair qua 
bevolkingsaantallen, zien we een positiever beeld omdat zowel 
China en India, de meest dichtbevolkte landen, verbeteren. 

Het belang van good governance in ~n~twikkelingsbeleid 
is niet een tijdelijke 'gril'iin het belerd. Het is 15 jaar geleden 
herkend als een kritiek element van ontwikkeling en heeft tot 
belangrijke hervormingen in ontwikkelingsibeleid van tal van 
landen geleid. Het is van beilang voor ontwikkeling, voor humane 
ontwikkeling en waar ondewoed'nngsbestrijdiag. Miiet is beiangrljk 
dat de voedingsrnaatschappij de inzichten en het verband Pussen 
governance en de stlrijd om ondervoeding een 
ontwikkelings'iissuen te maken, herkent. Meer samenwerking met 
de publieke sector en tussen donoren kan dit proces versterken. 




