
 

 

SPECIAAL COMMUNIQUÉ OVER HET  
INTERNATIONALE JAAR VAN DE QUINOA 

 

De staatshoofden en regeringsleiders van de Latijns-Amerikaanse en de Caribische Staten, 
zijn op 27 en 28 januari 2013 bijeengekomen in Santiago, Chili, ter gelegenheid van de 
Topbijeenkomst van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC). 

 
Zij verwelkomen de Resolutie A/RES/66/221 van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties die het jaar 2013 verklaart als het ‘Internationale Jaar van de Quinoa’. 
 
Zij steunen de beslissing van de Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties 

(FAO) om Zijne Excellentie de heer Evo Morales Ayma, President van de Plurinationale Staat 
Bolivia, en mevrouw Nadine Heredia, First Lady van Peru, aan te wijzen als speciale 
ambassadeurs van de FAO voor het Internationale Jaar van de Quinoa. 

 
Zij bevestigen dat quinoa, vanwege de voedingswaarde, een functie heeft in het bereiken 

van voedsel- en voedingswaarde veiligheid en in het uitbannen van honger en armoede. Zij 
beseffen dat de inheemse volkeren van de Andes, door hun traditionele kennis en de praktijk 
van het leven op een goede manier, in harmonie met de natuur, de quinoa in zijn natuurlijke 
staat hebben onderhouden, gecontroleerd, beschermd en bewaard. 

 
Bovendien uiten zij nogmaals hun betrokkenheid bij de laatste Topbijeenkomt om de teelt 

van de quinoa te bevorderen, om zo honger te bestrijden. Hiermee leggen zij nadruk op het 
belang van de verspreiding van de kwaliteiten van dit voedingsrijke eten, door middel van de 
ondersteuning van onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's. 

 
Daarom: 
 
Uiten zij hun betrokkenheid bij het deelnemen en bijstaan van activiteiten van het 

Internationaal Jaar van de Quinoa, door middel van: 
 

 De verspreiding van de kwaliteiten van dit voedsel, als alternatief voor het verlichten 
van honger en armoede. 

 

 Ondersteuning van programma's die bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling van 
dit gewas. 

 

 Actieve deelname aan Internationale Beurzen en Symposia om de teelt en de 
consumptie te bevorderen. 

 
Santiago, Chili, 28 januari 2013 

 

   

 
 


