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Hoe gebruik je het instrument?

e hebt net deze map geopend en je vraagt je waarschijnlijk af: hoe moet ik die nu gebruiken?
Waar moet ik ergens beginnen? Waarom zit er een boekje bij? Waarvoor dient dat?

Ondanks al die raadsels ben je klaar om aan het avontuur van het touwtjesspel te beginnen. Met
dat instrument zal je bij je animaties, je opleidingen of je onderzoeken het onderwerp voedsel kun-
nen aansnijden als een deur die leidt naar een globalere bespiegeling over het model van de
consumptiemaatschappij en de gevolgen ervan op het vlak van ecologische en sociale uitdagingen,
Noord-Zuiduitdagingen en de invloed op de gezondheid.

Vind je dat allemaal wat te ingewikkeld? Met de volgende zaken zal je er wel uitraken:

Een praktische map om het spel te verlevendigen met...
� Een preambule waarin het ontstaan en de geschiedenis van het spel wordt voorgesteld, alsook

het proces waarmee het tot stand kwam.
� Een gebruiksaanwijzing met daarin de doelstellingen van het spel, de instructies en de advie-

zen om het te verlevendigen, alsook uitleg over de mogelijke varianten en exploitaties.
� 35 identiteitsfiches voor de deelnemers. Elke fiche introduceert een onderwerp.
� 21 fiches voor de spelleider, die de informatie bevatten over de onderwerpen die worden aan-

gesneden door de identiteitsfiches en door het spel in het algemeen. Die fiches helpen je bij de
voorbereiding van de animatie doordat ze nuttige informatie bevatten en vergemakkelijken je
taak bij de argumentatie en de discussies tijdens en na de animatie. Je kan ze raadplegen als je
er behoefte aan hebt en ze aanvullen met andere informatie. De deelnemers kunnen er ook
gebruik van maken om bepaalde thema's grondig te onderzoeken.

� 30 kinderfiches voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar.
� Hulpmiddelen: een voorstelling van de systemische benadering, een lexicon, nuttige links, een

bibliografie en enkele pistes voor alternatieven.
� Het netwerk van de verenigingen die hebben meegewerkt aan de uitwerking van het spel.

Een begeleidend en bespiegelend boekje...
� Om verder te gaan in de systemische benadering.
� Om de fundamenten van ons samenlevingsmodel in vraag te stellen.
� Om zichzelf te positioneren op ethische en politiek vlak.
� Om alternatieven te bestuderen en te ontwikkelen.
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Menu
1 � Voor we aan tafel gaan… [preambule]

2 � Achter het fornuis! [gebruiksaanwijzing]

3 � Rond de tafel [identiteitsfiches]

4 � Er meer over vernemen!
[fiches voor de spelleider]

5 � Voor de allerjongsten [kinderfiches]

6 � De korf [hulpmiddelen]

7 � Achterkeuken [het netwerk]
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Systeembenadering
Als methodologisch voorstel

et touwtjesspel is een pedagogisch instrument dat berust op de systeembenadering, een me-
thode waarmee we kunnen proberen ons een beeld te vormen van de werking van levende sys-
temen (bedrijven, groepen, organisaties, staten...) maar ook van de rol die wij hierin kunnen

spelen met onze ethiek als leidraad.

De systeembenadering is ontstaan op het punt waar verschillende disciplines – o.a. biologie, informatie-
theorie, cybernetica en systeemtheorie – samenvloeien. De systeembenadering is geen nieuwe weten-
schap, theorie of discipline maar een interdisciplinaire methode om kennis te verwerven en te ordenen en
zo doeltreffender te kunnen handelen.

Het touwtjesspel is in verscheidene opzichten volgens de systeembenadering uitgewerkt, niet in het minst
wat de pedagogische doelstellingen en de werking van het spel betreft. Het is immers een instrument om
een complex systeem te analyseren, zodat we niet alleen een beter inzicht krijgen in de betrekkingen tus-
sen de bestanddelen van een systeem – hier de consumptiemaatschappij en de invloed die ze uitoefent
– maar bij ieder van ons ook een ethisch standpunt teweegbrengen: in hoeverre ben ik hierbij betrokken,
er verantwoordelijk voor en wat kan ik eraan veranderen? Maar de systeembenadering vormde tevens
een richtsnoer voor het hele proces van totstandbrenging van het instrument, want actoren uit erg uit-
eenlopende vakgebieden werden ertoe aangespoord om samen aan gemeenschappelijke thema’s te wer-
ken.

Interdisciplinaire samenwerking
Om thema’s en actoren te ontzuilen

et spel steunt op een interdisciplinaire methode. Het werd ontworpen om verschillende educa-
tieve of sensibilisatieprocessen voor verschillende soorten van publiek aan elkaar te linken: for-
meel onderwijs, een leven lang leren, jeugdorganisaties, heel het verenigingsleven en een ruimer

publiek.

Het touwtjesspel werd door psycholoog-systeemtheoreticus Daniel Cauchy ontworpen. Nagenoeg tien
jaar lang hebben tal van verenigingen die zich met opvoeding op het vlak van ontwikkeling, milieu en ge-
zondheid bezighouden, en opleiders, spelleiders en kinderen met het spel geëxperimenteerd, en ook in
het raam van talrijke opleidingen werd het uitgeprobeerd.

Het prototype van dit spel bestond al langer en werd gemoderniseerd, uitgebreid en verder uitgewerkt
dankzij de inbreng van 12 organisaties uit zeer verscheiden werkgebieden: opleiding, ontwikkelingssa-
menwerking, wetenschappelijk onderzoek, vakbeweging, gezondheidspromotie, milieubescherming, boe-
renlandbouw ... Willen we de hedendaagse maatschappij en het thema consumptie vanuit de invalshoek
van de systeembenadering aansnijden, dan kunnen we niet om deze interdisciplinaire samenwerking
heen. Disciplines ontzuilen, tussen actoren synergieën tot stand brengen, informatie bijwerken en uit-
breiden dankzij de deskundigheid van de organisaties: die uitdagingen vormden de basis en leidraad van
het touwtjesspel.

Preambule
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Thema en inhoud van het spel
De gevolgen van ons voedingsmodel voor het ecosysteem

e afgelopen jaren is voeding duidelijk uitgegroeid tot een thema dat flink wat uitdagingen
en redenen tot algemene bezorgdheid inhoudt, maar dat ook boekdelen spreekt over de
excessen van ons ontwikkelingsmodel.

In het Noorden draait alles om voedselzekerheid, in het Zuiden om voedselsoevereiniteit. Dat ons
model op de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, ongelijke uitwisselingen en landbouw-
protectionisme is gebaseerd, vormt de kern van de Noord-Zuidongelijkheid.

Voeding blijkt een bijzonder relevant uitgangspunt en een mobiliserend thema te zijn voor een
multidisciplinaire educatiemethode om burgerschap en solidariteit te verwezenlijken, maar ook
voor milieueducatie en voor een grotere openheid voor de Noord-Zuidbetrekkingen.

Thema’s als solidariteit, ecologie, bewust consumeren, voedselsoevereiniteit of voedselzekerheid
kunnen worden aangekaart vanuit dagelijkse handelingen waarmee we allemaal worden gecon-
fronteerd: de voedselconsumptie.

In het licht van de systeembenadering zegt voedsel (de inhoud van het bord van de consument)
veel over de impacts, weerslag en wisselwerking van ons consumptiemodel op/met het milieu, de
gezondheid of nog het sociaaleconomische klimaat.

Het ''touwtjesspel'' wil vóór alles de verbanden, impacts en gevolgen van onze consumptiekeu-
zen uitdrukken, ze symbolisch voorstellen met een touwtje dat de verschillende interagerende ac-
toren met elkaar verbindt. De activiteit wordt kracht bijgezet door een reusachtig spinnenweb dat
de elementen op het bord aan verschillende thema’s – waterkwaliteit, Internationaal Monetair
Fonds, reclame, ontbossing of malnutritie – linkt.

Met het “touwtjesspel” kan de onderlinge afhankelijkheid van de economische, sociale, ecologi-
sche en politieke dimensie en verder de onderlinge afhankelijkheid van de mensheid in het dag-
licht worden geplaatst. Dit spel biedt tevens de mogelijkheid om een ethisch standpunt in te nemen
en opent het perspectief op individuele en gezamenlijke acties.
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Doelstellingen van het spel

� Ons bewust worden van de impacts die ons voedingsmodel heeft op het milieu, het so-
ciaaleconomische klimaat en de gezondheid

� Onze inzichts- en analysehorizon verruimen: ons vermogen versterken om verbanden te
leggen tussen lokale en globale thema’s, noord-zuiduitdagingen, onze consumptie en haar
ecologische, sociale, … gevolgen

� Een kritische kijk op het consumptiemaatschappijmodel ontwikkelen

� Een andere manier van denken stimuleren en een politieke en ethische interpretatie van de
wereld bewerkstelligen

� Actieperspectieven openen die zich van het huidige model onderscheiden

� Het werken aan projecten voor een school, een vereniging, een consumenten- of burger-
groep, enz. bevorderen

Voor wie is het pedagogische instrument
bestemd?

� Opleiders/spelleiders uit de verenigingssector

� Opleiders in ontwikkelingseducatie, milieueducatie, gezondheidseducatie...

� Opleiders van opleiders

� Onderwijzend personeel uit het secundair en basisonderwijs

� Iedereen die als deskundige in een educatief proces wordt aangeworven

Voor welke doelgroep?

� Leerlingen uit het hoger en lager secundair

� Studenten

� Volwassenen

� Kinderen uit het basisonderwijs, vanaf het 5e leerjaar (zie kinderversie van de deelnemers-
fiches).

Preambule
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Beschrijving van het spel

et het touwtjesspel kunnen de complexe verbanden en wisselwerkingen tussen verschil-
lende realiteiten in verband met ons voedselconsumptiemodel worden gevisualiseerd en
geanalyseerd.

Het biedt de mogelijkheid om de consumptiemaatschappij in een model te gieten via een ruimtelijke
voorstelling van de verbanden, impacts en gevolgen van onze consumptiekeuzes. De verbanden wor-
den symbolisch voorgesteld met een touwtje dat de verschillende interagerende actoren effectief met
elkaar verbindt.

Het model wordt in drie concentrische cirkels opgebouwd:

In het midden: ons dagelijks bord.

De tweede cirkel is die van de “organisatoren”. Hij omvat de elementen (instellingen) die
onze consumptiewijze regelen, structureren of bepalen.

De derde (buitenste) cirkel omvat de sociale, economische, milieu-, gezondheids- en cul-
turele impacts van het consumptiemaatschappijmodel.

Bij het begin van het spel wordt de deelnemers gevraagd om plaats te nemen volgens de drie cirkels
en krijgt elke deelnemer een identiteit (cf. identiteitsfiches) die met een van de drie cirkels overeen-
stemt:
� de deelnemers in de eerste cirkel, nl. die van het bord, krijgen een fiche “rundvlees”, “sla”, “ba-

naan”, enz.
� de deelnemers in de tweede kring, nl. die van de “organisatoren”, krijgen een fiche “multinatio-

nals”, “reclame”, enz.
� de deelnemers in de derde cirkel, nl. die van de gevolgen, krijgen een fiche zoals “het water van

de oceanen”, “een Belgische boer”, “ een kind uit Kenia” enz.
In de loop van de animatie worden de verschillende elementen van de drie cirkels geleidelijk met el-
kaar in verband gebracht met behulp van een touwtje, om een groot ingewikkeld web te vormen dat
alle deelnemers onderling verbindt.

Nadat ze hun identiteitsfiche hebben ontvangen, krijgen de deelnemers tijdens de animatie de gele-
genheid om kort te vertellen wie ze zijn en waarom ze zich met andere elementen van de cirkel ver-
bonden voelen. Dit is tevens de gelegenheid om aan de visualisatieoefening ook de dynamiek van een
rollenspel te geven.

De eerste fase van het spel eindigt wanneer alle deelnemers hun identiteit hebben bekendgemaakt
en gespeeld, ze allen met elkaar verbonden zijn en dankzij het touwtje een duidelijke voorstelling
hebben van hun onderlinge banden en wisselwerkingen, zodat ze deze aan den lijve voelen.

In de volgende stappen van het spel worden gevoelens uitgewisseld, worden het systeem en de re-
gels in het daglicht gesteld en verduidelijkt en tot slot wordt aan alternatieven gewerkt.
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Spelanimatie: de etappes
Duur: 2 tot 3 u (afhankelijk van etappe 3 en 4)

Aantal deelnemers: 20 tot 35

Materieel: een klos touw van ongeveer 120 m,
één identiteitsfiche per deelnemer

1. Het spel (45 min à 1 u)
A • De spelleider stelt het spel voor en onderstreept het feit dat het gaat om een visualisatieoefening, een

metafoor van de wereld waarin we vandaag de dag leven. Hij legt het verloop van het spel uit en stelt
de deelnemers voor om elk een rol te spelen die op de een of andere manier betrekking heeft op het
gemiddelde bord van de Belg.

B • De deelnemers wordt gevraagd om plaats te nemen in drie concentrische kringen (het aantal perso-
nen per kring wordt door de spelleider bepaald afhankelijk van de identiteitsfiches die hij heeft ge-
kozen).

C • De spelleider zorgt ervoor dat alle deelnemers een identiteitsfiche krijgen volgens hun plaats in een
van de drie kringen. Afhankelijk van het publiek stelt de spelleider de deelnemers voor om de fiche
te lezen en vervolgens over hun identiteit vragen te stellen (aan de spelleider of hun buren), als er
zaken zijn die ze niet begrijpen.

D • De spelleider vraagt de deelnemers die het bord vormen, om zich voor te stellen:

“Laten we ons statistisch Belgisch bord eens van naderbij bekijken, wat ligt er zoal op?”

Ze lezen hun fiches en spelen hun personage. Naarmate het spel vordert, verbindt de spelleider ze met
het touwtje met elkaar.

E • De spelleider vraagt: “Wie in de kring van de organisatoren of die van de impacts denkt dat hij een
band heeft met de identiteiten op het bord?”. Hij blijft deze vraag heel het spel door stellen.

F • De spelleider verbindt de spelers één na één met het touwtje, totdat er een ingewikkeld systeem van
betrekkingen tussen de deelnemers is gevormd. De spelleider kan op elk moment het spel opfleuren
met anekdotes of gegevens met betrekking tot de identiteitsfiches (cf. verklarende fiches) en de deel-
nemers vragen om uit te drukken waarom ze zich onderling verbonden voelen …

G •Wanneer iedereen zijn zegje heeft gedaan, vraagt de spelleider de deelnemers tot slot om aan de
draad te trekken die hen met de anderen verbindt, zodat ze alle spanningen en betrekkingen binnen
het systeem voelen.

2. Uitdrukken van gevoelens (10 min)
De spelleider vraagt de deelnemers om uit te drukken wat ze tijdens het spel hebben gevoeld: machte-
loosheid, onrechtvaardigheid, ontkenning, onbegrip, schuld, verrassing, ...

3. Analyse (20-30 min)
De spelleider vraagt de deelnemers om het volgende te decoderen en uit te drukken:
� De verschillende elementen van het systeem waarvoor ze een model hebben opgesteld, de wer-

king ervan en de betrekkingen tussen de verschillende onderdelen
� De “winnaars” en de “verliezers” van het systeem
� De machtsbetrekkingen binnen het systeem
� De banden met de door de deelnemers beleefde werkelijkheid en hun plaats binnen het systeem,

als actor van het systeem.

Gebruiksaanwijzing
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4. Werken aan alternatieven (30 min tot...)

De spelleider vraagt de deelnemers om een standpunt in te nemen, na te denken over hun
rol binnen het systeem en te formuleren wat anders kan en wat een persoonlijk of collec-
tief engagement kan zijn.

Verschillende technieken en/of animaties kunnen worden overwogen, afhankelijk van de
context en de doelstellingen van de spelleider.

We zetten er hierna een aantal op een rijtje:
� Collectieve beschouwing, mondelinge voorstellen en schriftelijke synthese op een visuele dra-

ger door de spelleider. De andere mogelijkheden kunnen volgens drie niveaus worden ge-
rangschikt: persoonlijk – collectief – globaal.

� Workshops in subgroepen, waarna elke groep op zijn manier de conclusies voorstelt (teke-
ning, zang, toneel, radiospeech, slogan, affiches, world café, enz.).

� Elke groep stelt 2, 3 of 4 alternatieve fiches op voor het spel (“positieve” impacts en acties met
terugwerkende kracht bedenken).

� Het spel opnieuw spelen met de nieuwe, door de deelnemers opgestelde fiches.

� Helpen bij het werken aan projecten voor groepen: “Wat kunnen wij in onze vereniging, vzw,
klas, beweging doen?” “Welke actiepistes sluiten aan bij onze werkelijkheid, context? Met
welke partnerships? Eventuele hulp?“.
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Wat u moet weten

De fundamentele fiches:
Om het spel dynamiek te geven en het, wat aangeboden verbanden en thema’s betreft, compleet te
maken, moeten de volgende fiches tijdens het spel zeker worden gebruikt:

Cirkel van het bord: rundvlees, banaan, courgette en sla.

Cirkel van de organisatoren: reclame, supermarkt, multinationals en GLB.

Cirkel van de impacts: water (ondergronds waterbekken, oceaan of zoet water), lucht,
regenwoud, olie, Pedro, Wambé, Augusta, Santos, Georges en Vandana.

De andere fiches van het spel worden toegevoegd afhankelijk van de doelstellingen, de spelleider en het aan-
tal deelnemers.

Voorstelling van het bord
In plaats van eerst aan alle ingrediënten op het bord te vragen om zich voor te stellen en vervolgens het
verband te leggen met de andere identiteiten, kan men één voor één te werk gaan.

Zo zal het stuk rundvlees, als dit het spel begint, worden verbonden met De Santos (voedselsoevereini-
teit), water, Argentijnse grond, totdat geen enkele deelnemer de hand nog opsteekt.

Vervolgens stelt een ander element, bijvoorbeeld de courgette uit Kenia, zich voor en wordt dan ver-
bonden met Wambe (toegang tot water, olie, Belgische landbouwer, enz.)

En zo verder.

Delen van de gevoelens
De deelnemers hebben het soms moeilijk met de eerste fase van het spel: frustratie, schuld, woede, mach-
teloosheid, ontkenning ... allerlei gevoelens kunnen de kop opsteken. Daarom is het van belang dat er
tijd wordt uitgetrokken om iedereen de gelegenheid te geven om zijn gevoelens uit te drukken. Tijdens
deze fase krijgen de deelnemers de kans om los van hun identiteit in het spel hun mening te geven, kun-
nen ze hun spanningen kwijt en hun gevoelens met de groep delen. Het is een fase van verheldering, van
emotioneel afstand nemen, een fase die noodzakelijk is om over te gaan naar de reflectie- en analyse-
etappe.

Een spel om opnieuw uit te vinden...
Het touwtjesspel is geen “volledig afgewerkt” spel, dat de spelleider van A tot Z kan gebruiken door de
zeer strakke instructies stap voor stap te volgen. Dit spel wil meer een impuls zijn om een stapje verder
te gaan, om tot begrijpen, tot handelen over te gaan en een project op te bouwen. Vanuit dit oogpunt
is het belangrijk dat de spelleider zich de inhoud kan eigen maken en de pedagogische dynamiek kan im-
plementeren die in zijn context en bij zijn doelstellingen en zijn publiek past. Dit zal vooral het geval zijn
voor de etappe van de kritische analyse en het werken aan alternatieven.

Gebruiksaanwijzing
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De spelleiders kunnen het touwtjesspel ook aanpassen, het opnieuw uitvinden: andere identi-
teitsfiches ontwerpen, andere thema’s en inhoud toevoegen of documentatie aanbrengen.

Het instrument – een opbergmap die kan worden uitgebreid naarmate u nieuwe dingen ontdekt
of op de actualiteit wilt inspelen – wil vindingrijkheid in de hand werken en kan aan de behoeften
van de gebruikers worden aangepast.

Rollenspel
Het rollenspel is geen noodzakelijk element bij de modelvorming die het touwtjesspel voorstelt.
Toch verrijkt het de animatie in aanzienlijke mate: het bevordert de deelname van de actoren door-
dat ze de kans krijgen om hun creativiteit de vrije loop te laten, hun kennis over het thema te ge-
bruiken om hun personage meer gestalte te geven, hun gevoelens uit te drukken en uit te leggen
waarom ze zich met de andere identiteiten in het spel verbonden voelen.

Anderzijds kan de spelleider uit het rollenspel voor hem relevante informatie afleiden.

De manier waarop de deelnemers de identiteiten onderling verbinden, hun rol spelen door er per-
soonlijke informatie aan toe te voegen, hun plaats binnen het systeem waarnemen, is immers ver-
rijkende informatie om de analysefase en de fase van de alternatieve constructies zo goed mogelijk
aan te passen.

Tijdens deze fases kan de spelleider de informatie en dus ook de verworven kennis van de groep,
die tijdens de eerste etappe van het spel is opgedoken, optimaal benutten.
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Spelvarianten

Machtsbetrekkingen

Om de machtsbetrekkingen in het spel te symboliseren, worden verschillende varianten voorgesteld:

De deelnemers moeten op die plaats gaan staan of gaan zitten die naar hun mening met hun positie
overeenstemt:
� machtspositie, dominante positie → de persoon gaat staan;
� doorsneepositie → de persoon gaat op een stoel zitten;
� ondergeschikte positie → de persoon gaat op de grond zitten.

Op het einde van de animatie vraagt de spelleider aan alle deelnemers om hun positie om te keren
(al wie zit, staat op en wie staat, gaat op de grond zitten). Zo krijgt het spel een vleugje optimisme
en wordt de mogelijke ommekeer in deze machtsbetrekkingen symbolisch voorgesteld.

De spelleider kan sommige identiteiten, die meer macht in handen hebben, meermaals aan bod
laten komen. Hij windt dan het touw verscheidene malen rond de pols van de multinational, de
supermarkt, de WHO of de reclame, waardoor duidelijk zichtbaar wordt wie letterlijk de meeste
touwtjes in handen heeft en bijgevolg binnen het systeem de macht in handen heeft.

Blanco fiches

De spelleider voegt enkele blanco fiches aan het spel toe en vraagt de deelnemers om zelf nieuwe
identiteiten te bedenken, zodat:
� de deelnemers hun plaats binnen het systeem ter sprake kunnen brengen,
� het spel kan worden uitgebreid, verrijkt met de levenscontext van de deelnemers of met ele-

menten (informatie) die ze kennen.
� een groter aantal deelnemers kan meespelen, mocht het aantal identiteitsfiches ontoerei-

kend zijn.

Alternatief spel

Om de etappe van het werken aan alternatieven of om dit thema in een workshop verder uit te
diepen, wordt aan de deelnemers gevraagd om voor de drie cirkels “alternatieve” fiches op te
maken (consumptie, bewuste en ecoconsumptie, alternatieve organisatoren, positieve impacts...),
waarna het spel opnieuw wordt gespeeld, mét de nieuwe fiches.

Gebruiksaanwijzing
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Dit spel heeft al geleid tot...

Verwezenlijking van projecten

� Creatie van een toneelstuk over voeding door de zesdeklassers

� Inrichting van een biowinkeltje in een lagere school

� Invoering van een biologisch tussendoortje van eigen bodem en uit de eerlijke handel

� Oprichting van een schoolkantine die kookt met biologische, lokale en seizoenproducten

� Alternatieve kookcursussen

� Oprichting van een gemeenschappelijke aankoopgroep (GAG)

� ...

Andere spelversies
� Creatie van een touwtjesspel voor inheemse boerengezinnen in Guatemala

� Creatie van een spel voor jongeren zonder papieren die naar Baskenland zijn gevlucht

� Creatie van een spel voor vrijwilligers die zich inzetten voor een internationaal solidair
project

� ...

12
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11  ••  CCIIRRKKEELL  VVAANN  HHEETT  BBOORRDD

Ik ben het bord van de Belg
Ik ben het statische en gemiddelde bord. Een woordje uitleg: ik bevat
38 kg verse groenten per jaar. Dat is 104g per dag. Het Europese ge-
middelde bedraagt 205g. Voedingsdeskundigen raden eerder 500g
groenten en fruit aan. In België wordt 60% van de groenten geïm-
porteerd, soms van heel ver. Uit studies is gebleken dat de inhoud
van uw bord soms 2000 km aflegt, voor hij bij u thuis terechtkomt.
Ik ben dus niet langer seizoengebonden: aardbeien in februari, heel
de winter door sla. Ik word met heel wat dierlijke producten gevuld:
+/- 500g per dag. Natuurlijk niet alleen vlees, ook kaas en zuivel-
producten. Ik ben dan ook te vet en bevat te veel verzadigde vetzu-
ren. Ik zorg voor bijna 45% van de dagelijkse hoeveelheid calorieën.
Dat is veel te veel, het zou niet meer dan 30% mogen zijn.

Ik ben een courgette uit Kenya
Ik heb massa’s water nodig om te groeien. Ik wordt geteeld door
boeren maar die worden er niet beter van. Ik wordt immers uitge-
voerd naar de rijke landen, zodat ze daar ’s zomers en ’s winters
courgettes kunnen eten. Wanneer ik op jullie bord terechtkom, heb
ik er al 6.000 km opzitten. Ik heb per vrachtwagen, per boot en per
vliegtuig gereisd. En wat doet het ertoe dat ik door deze reis wat van
mijn glans ben verloren, ik zie er nog altijd even mooi uit.

Ik ben een banaan
Ik kom uit heel wat landen in Zuid-Amerika. Je vindt me overal ter
wereld, in alle supermarkten. Het zijn de grote multinationals die
me verkopen. Ik wordt geteeld op uitgestrekte domeinen waar veel
pesticiden en chemische meststoffen worden gebruikt. Bij mijn teelt
neemt men het niet zo nauw men het milieu, de sociale rechten en
de gezondheid van de arbeiders. Maar ik ben mooi en niet duur! Eet
mij!

Je ben een krop sla
’s Winters word ik in een zeer warme serre geteeld. Ik zie er ge-
woonweg schitterend uit. Ik krijg zo veel pesticiden over me heen
dat er geen vlekje of beestje op mij te bespeuren valt. Als voeding
krijg ik oplosbare meststoffen. Alles bij elkaar was er één liter olie
nodig (voor transport, verwarming van de serre, pesticiden en
meststoffen) om mij te produceren en op uw bord te laten belan-
den.

Identiteitsfiches
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Ik ben een mooi stuk rundvlees
Een heel stuk, gehakt, gereconstitueerd vlees of in enige andere vorm.
Ik ben geproduceerd in industriële kwekerijen, die een paar milieupro-
bleempjes met zich meebrengen: men weet zich geen raad met de fla-
tulentie en de uitwerpselen van de runderen. Ze drinken veel water
(100.000 liter om 1 kg vlees te produceren). Vandaag de dag eten ze
alleen nog maar plantaardige eiwitten (soja, maniok, graangewassen)
die intensief door de landen in het Zuiden worden geproduceerd. Er
staat ook wel een beetje vis op het menu, maar dat mag niet worden
gezegd. Een rund heeft 10 tot 15 kg graan- en peulgewassen nodig om
1 kg vlees te produceren. Voor een varken is de verhouding 4/1. Het
vee in de landen in het Noorden eet evenveel graangewassen als de in-
woners van India en China samen.

Ik ben een zeevis
In 50 jaar tijd is de hoeveelheid vis die wordt gevangen,
vervijfvoudigd. Dit heeft geleid tot uitputting van onze re-
serves. Thans wordt 80% van de visvoorraden met uit-
sterven bedreigd. Dit houdt op termijn het risico in dat het
zee-ecosysteem ontregeld raakt.
Wat moeten de 2,6 miljard mensen beginnen wier belang-
rijkste bron van eiwitten ik ben?
Om me te vangen halen de industriële vloten het zware
geschut boven: helikopters, satellieten, fabrieksboten en
bodemtrawls. 1/3 van de toevallige vangsten wordt dood
weer overboord gegooid.
In de landen in het Zuiden worden de slecht bewaakte wa-
teren zo leeggeplunderd ten koste van de lokale visserij.

14

Het touwtjesspel

�

�

�

R
U
N
D
V
LEES

1

1



2 • CIRKEL VAN DE ORGANISATOREN

Ik ben de reclame
Ik maak me langzaam meester van u en uw diepste innerlijke en
maak van u een pure, ik zou bijna durven zeggen “gezuiverde”
consument. Gezuiverd van hinderlijk afval, kritische geest, bouw ik
aan deze bloeiende welvaartswereld. Dromen zijn binnen handbe-
reik, je hoeft alleen maar te kopen. Ik help de multinationals hun
producten te verkopen. Eigenlijk voed ik u op, breng ik u bij wat u
moet doen in moeilijke levenssituaties. Met mij neemt u de juiste
beslissingen. Ik zou "informatie", "communicatie", "permanente
educatie" moeten heten.

Ik ben een levensmiddelenmultinational 
Ik produceer ontzettend veel en ben aanwezig in een heleboel lan-
den, evengoed verbruikende als producerende. Ik beslis over alles:
de hoeveelheid meststoffen en pesticiden die voor de gewassen
worden gebruikt, het loon van de arbeiders en hun arbeidsvoor-
waarden. Ik wil vóór alles winst maken, de mensen gezond voeden
is bijzaak. Je vindt me overal ter wereld en ik maak me echt niet
druk over de mensen en het milieu. Ik boek monsterwinsten, waar-
van een deel naar reclame gaat die me helpt om mijn producten te
verkopen. Dankzij de reclame krijg ik de mensen zover dat ze veel
dierlijke producten eten, ook al is dat niet goed voor hun gezond-
heid. Bovendien kan ik dankzij reclame heel het jaar door exoti-
sche producten verkopen.

Ik ben de WTO
De Wereldhandelsorganisatie. Ik ben een internationale organisatie
met thans bijna 150 Lidstaten en nog eens een dertigtal kandidaat-
lidstaten. Mijn vader is de GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade – Wereldovereenkomst over Tarieven en Handel) en mijn moe-
der de handelsoorlog. Het IMF en de Wereldbank zijn mijn vrien-
den. We hebben zelfs dezelfde droom: de grootst mogelijke vrijheid
invoeren op het gebied van internationaal goederen-, diensten- en
kapitaalverkeer. Ik dring er dus op aan om, met het oog op eenieders
welzijn, alle obstakels weg te werken die de economische bloei van
de wereldmarkt in de weg staan: exit invoerheffingen, quota, weg
met logge bureaucratische voorschriften inzake sociale rechten en
milieubescherming.

Identiteitsfiches
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Ik heet GLB
Hoi, ik ben het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Ik ben lid
van de familie Europa. Ik heb een zoon: “dumping”. Wij doen in de fa-
milie al jaar en dag aan intensieve landbouw. Wij zijn grote rundvlees-
producenten, maar opgelet, niet zoals onze neef de cowboy! Bij ons is
het vlees hormonenvrij. Wij importeren dan ook veel plantaardige ei-
witten uit de landen in het Zuiden. Aardig van ons, want ze produce-
ren alleen voor ons. En aangezien ik meer produceer dan verbruik,
exporteer ik mijn sterk gesubsidieerde producten met de toestemming
van de WTO naar dezelfde landen in het Zuiden. Zo kan ik hen mijn
vlees goedkoper verkopen dan het vlees dat zij produceren. Ander
voordeel, de kleine landbouwers hoeven zich niet langer krom te wer-
ken om hun gezin te voeden, maar kunnen met volle teugen genieten
van de sloppenwijken en de wonderen van de stad.

Ik ben het IMF
Ik ben het Internationaal Monetair Fonds. Ik help de landen als een
goed huisvader. Vooral de armste hebben mijn diensten nodig. Ze zit-
ten immers vaak tot over hun oren in de schulden. Een flinke hap uit
hun budget van deze landen gaat naar de aflossing van hun schuld.
Maar ze kampen daarbij vaak met moeilijkheden. En dan kennen mijn
vriendin, de Wereldbank, en ik hen een afbetalingsregeling voor hun
schuld toe in ruil voor een klein Structureel Aanpassingsprogramma
(SAP). Zo’n programma houdt in dat er verschillende saneringsmaat-re-
gelen voor de economie en de openbare financiën worden toegepast.
Hiertoe, overweeg ik bijvoorbeeld de aftrek van uitgaven in de open-
bare sectoren of beter nog, de privatisering ervan, het blokkeren van
de lonen. Kortom, allemaal zaken die alleen maar goed doen. De steun
aan exportgewassen is vaak een verplichte overgang. Deze gewassen
worden als zeer rendabel en dus gunstig voor de landen met schulden

beschouwd. Om natuurlijk van de financiële voordelen van deze exportgewassen te genie-
ten, moet men wel een beetje afstappen van de traditionele gewassen.

Ik ben een solidaire aankoopgroep
Ik moet het hebben van vrijwilligerswerk. Ik bied kleine groepen de
mogelijkheid om rechtstreeks bij de producent bio- of ambachtelijke
producten te kopen tegen een betaalbare prijs voor kleine beurzen. Ik
fungeer als tussenpersoon tussen stadsmensen en plattelandsbevol-
king, tussen consumenten en boeren. Ik ondersteun dus een buurt-
landbouw.
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Ik ben Monsanto
Ik ben een multinationale firma die zaad, chemische landbouw-
producten en geneesmiddelen produceert. Ik ben trouwens de
papa van Agent Orange… Een beroemd ontbladeringsmiddel dat
tijdens de Vietnamoorlog werd gebruikt en vandaag de dag nog
ernstige gevolgen heeft voor het milieu en de mens. Ik ben be-
zeten van nieuwe technologieën en in het bijzonder van ggo’s. Ik
produceer trouwens zaden die genetisch zijn gemodificeerd zodat
ze hun eigen insecticiden produceren en bestand zijn tegen mijn
onkruidverdelger. Een goudmijn! De landbouwers zijn niet alleen
verplicht om elk jaar bij mij zaad te kopen –zo ben ik er zeker van
dat het de gewenste kenmerken heeft- maar ze moeten boven-
dien mijn onkruidverdelger kopen. Bingo! En wat doet het ertoe
als mijn onkruidverdelgers, insecticiden, fungiciden:

• de bodem en het water vervuilen en in de voedingsketen terechtkomen,
• nuttige insecten zoals bijen doden,
• de planten laten verwilderen en de insecten bovendien resistent maken,
• en de gezondheid van de mensen kunnen schaden?

Je kan nu eenmaal geen omlet maken zonder eieren te breken.

Ik ben je favoriete supermarkt
Bij mij kan je alles kopen dat je wil en zelfs zaken waaraan je niet
had gedacht! Ik zorg ervoor dat al je wensen worden ingewilligd.
Ik ben er om je leven gemakkelijker te maken. 
Je hebt geen zin om te koken ? Ik heb aan alles gedacht: bereide
maaltijden voor alle leeftijden, fruit en groenten die al gewassen
zijn, belegde boterhammen, koekjes en andere levensmiddelen in
individuele porties, voorgekookte, voorgesneden, ja zelfs voorver-
teerde levensmiddelen! 
Niets is mij te veel om je te behagen: aardbeien in de winter, as-
perges in de zomer, Argentijns rundvlees en Australische  kangoe-
roe. Ik ga de hele wereld af voor mijn klanten (en voor mijn
aandeelhouders - maar dat blijft onder ons). 
Wat stellen die paar kilometers voor vergeleken met wat er te ver-
dienen valt ? 

Bovendien bestook ik je met allerlei promoties: een kip voor 2 euro, een lamsbout tegen 5
euro per kilogram. Is dat niet geweldig allemaal?

Identiteitsfiches
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3 • CIRKEL VAN DE IMPACTS

Ik ben een ondergronds waterbekken
Ik ben Belgisch en met mij gaat het niet zo goed. Nitraten en andere
verontreinigende stoffen maken me ziek. 
Daarboven lijkt men er niet van waker te liggen! Ze hebben almaar
meer van mij nodig om hun uitgemergelde terreinen te voeden en zo
word ik jaar na jaar een beetje zieker.

Ik ben de lucht van de planeet
Ik ben er voor alle mensen en dieren, jullie ademen me een ongelooflijk
aantal keren per dag in. Ik voel me almaar zwaarder, minder translucide,
voller met broeikasgassen, pesticiden, metalen en zuren. Verwarming en
de industriëlen zijn de grote boosdoeners. Vervoer is voor een groot stuk
verantwoordelijk (één vrachtwagen op twee rijdt voor onze voeding). 

Ik ben het zoet water
Het lijkt simpel, glashelder, maar het is ontzettend ingewikkeld gewor-
den. Ik ben een echte strategische en commerciële inzet, een bron van
spanningen geworden. Over mij worden processen, ja zelfs oorlogen
gevoerd. In de wereld wordt 70% van het beschikbare water gebruikt
om gewassen te irrigeren die voornamelijk voor de export zijn bestemd.

Ik ben de landbouwgrond
Ik word mishandeld en zo uitgeput dat ik me niet meer kan herstellen.
Mijn erosiegraad ligt 18 tot 100 maal hoger dan mijn herstelvermogen.
Gedurende de voorbije 50 jaar is nagenoeg twee miljard hectare land-
bouwgrond in de wereld verloren gegaan. Sommige mensen hebben
grote oppervlakten nodig om zich te voeden. De mensen in het Noor-
den gebruiken 10.000 m². Sommige landen in Azië slechts 700 m² per
inwoner. Zal de grond nog genoeg voor onze consumptie kunnen pro-
duceren?
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Ik ben de oceaan
Ik ben het water van de zeeën en oceanen. Ik ben niet meer zo helder
als vroeger. Waterlopen en riolen monden in mij uit. Alles wat ze aan
chemicaliën meevoeren verontreinigt mij en maakt mijn bewoners ziek:
vissen, cetaceeën en zeeflora. Ik warm op en wordt zuur.
Wanneer een deel van mijn water verdampt, vormen er zich wolken
die zich landwaarts verplaatsen. Wanneer de wolken veranderen in
regen, neemt die al het verontreinigende stof dat in de atmosfeer
zweeft op, waardoor het in de bodem terechtkomt.

Ik ben een dicht en vochtig regenwoud
Ik ben een zogenaamd primair woud en niet zomaar om het even welk
woud. Mijn verscheidenheid is immers enig in zijn soort: op één hectare,
d.w.z. 10.000 m², tref je tot 200 verschillende bosboomsoorten aan. Dat
is meer dan alle Belgische soorten samen. Maar de mens palmt mij in,
want hij heeft almaar meer ruimte nodig. Als de huidige trend zich door-
zet, ben ik tot verdwijnen gedoemd. Dit alles om runderen te voederen,
zodat de inwoners van de rijke landen hun dagelijkse hoeveelheid dier-
lijke producten -532g per dag (gemiddelde consumptie in België versus
800g voor de Amerikanen)- maar zouden hebben. Welnu, er moet één
hectare woud in weiland worden omgezet om één rund te voederen en
1.600 hamburgers te verkrijgen. Bovendien zou heel het Amazonege-
bied in weiland moeten worden omgezet om de wereldbevolking gedu-

rende één maand en geen dag langer met hamburgers te voeden! Het woud zou onherstelbaar
verloren zijn, de bodem uitgeput, onze biodiversiteit in rook opgegaan. Loont dit echt wel de
moeite?

Ik ben de olie
Ik ben erg nuttig en zelfs al een eeuw onmisbaar voor de mens. Ik ver-
warm woningen, laat auto’s rijden en ik dien om plastic en verpakkingen
te produceren. Ik lig aan de basis van hygiëneproducten en wasmidde-
len.
Meer nog, de intensieve landbouw in de landen in het Noorden en in een
toenemend aantal landen in het Zuiden hangt volledig van mij af. Ik ben
immers onmisbaar voor de productie van chemische meststoffen, pesti-
ciden, om dan nog maar te zwijgen van brandstof voor landbouwma-
chines en transport. Het probleem is dat ik broeikasgassen produceer, als
ik word verbrand. Let op: mijn reserves raken uitgeput! De eerste ver-
minderingen worden verwacht tegen 2010 en tegen 2040 zit ik door
mijn voorraad heen. Zijn we klaar om het hoofd te bieden aan deze si-
tuatie?

Identiteitsfiches

19

�

�

vochtig regenwoud

OCEAAN

OLIE

�3

�3

�3



Ik heet Georges, een Belgisch landbouwer
Ik ben 44 jaar, ik ben boer in de provincie Luxemburg. Ik heb een kleine
boerderij. Het is voor mij almaar moeilijker om de eindjes aan elkaar te
knopen. Ik verkoop mijn groenten volgens de seizoenen, maar met al
die exotische producten die men heel het jaar door in de supermarkten
kan krijgen, kopen de mensen mijn streekproducten minder dan vroe-
ger. Zo kunnen mijn courgettes pas in het begin van herfst worden
geoogst. Mensen die ze heel het jaar door eten, willen er dan geen
meer. Ik probeer de kwaliteit van producten te behouden, maar het is
erg moeilijk.

Ik ben Pedro, landarbeider in Costa Rica
Ik heet Pedro. Ik ben onvruchtbaar geworden omdat ik, toen ik op de
bananenplantages werkte, met een speciaal pesticide (DCBP) in
contact ben gekomen. Het moet worden gezegd dat wij in Midden-
Amerika pesticiden gebruiken die in de Verenigde Staten en in Europa
verboden zijn omdat ze zo gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Ik heb vernomen dat er ieder jaar meer dan 25 miljoen land-
werkers door pesticiden worden vergiftigd en dat 200.000 eraan ster-
ven. Wanneer we op de plantages werken, vliegen vliegtuigen van ons
bedrijf (de naam ga ik niet zeggen) boven ons hoofd die pesticiden

over het land verstuiven. We hebben het bedrijf gevraagd om ons te laten weten op welke
data het pesticide wordt verstoven, maar het heeft geweigerd en de protestvoerders zijn ont-
slagen. Mijn zoontje is verplicht om met mij te werken. Zal ik ooit het geluk hebben om een
kleinzoon in mijn armen te houden?

Ik ben Santos, een Braziliaans kind
Ik ben 8 jaar en heet Santos. Ik ben een van die kinderen die niet ge-
noeg te eten hebben. Toch is er in mijn land geen tekort aan land-
bouwgrond. Hij wordt grotendeels gebruikt om graangewassen en soja
te telen. Maar, die zijn niet voor ons. Deze eiwitten worden naar de
rijke landen geëxporteerd om daar het vee te voederen. De Braziliaanse
gewassen dienen o.a. om 40 miljoen westerse varkens te voederen.
Als alle graan- en peulgewassen in de wereld zouden worden gebruikt
om mensen te voeden, dan zou men tweemaal de wereldbevolking

eten kunnen geven. Wat ik u nog ben vergeten te vertellen, is dat in mijn land elk jaar 10.000
kinderen aan ondervoeding sterven. Ik hoop dat ik niet eindig als een van hen.
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Ik ben Bintou, een Nigeriaanse moeder
Ik ben Nigeriaanse, mijn baby is gestorven. Ik had hem nochtans flesjes
melkpoeder gegeven dat door een groot Europees bedrijf wordt ge-
produceerd. Naar het schijnt is het budget voor de reclamecampagnes
van dat bedrijf groter dan het gewone budget van de WGO (Wereld-
gezondheidsorganisatie). De mensen in het Noorden zouden zich geen
raad weten met hun melk. Ik begrijp het niet.

Ik ben Wambe, een kind uit Kenia
Ik woon in Kenya en ik ben twaalf. Ik heb dorst! Wanneer ik ’s ochtends
opsta, weet ik nooit of ik in de loop van de dag drinkwater zal vinden.
Toch is er water in mijn land, maar het is niet voor ons. 70% van het
water wordt gebruikt voor irrigatie in de tuinbouw die fruit en groen-
ten (courgettes, bonen, enz.) voortbrengt die bestemd zijn voor de ex-
port naar de Verenigde Staten en Europa.

Ik ben Vandana, een Indiase militante
Ik ben Indiase en strijd tegen de multinationals die ons zaad stelen. Zaad
betekent leven. Het is het geschenk van de eeuwenlange dialoog tus-
sen onze volkeren en de natuur. Wij willen dit patrimonium niet verlie-
zen. De multinationals nemen patenten op ons zaad en nu moeten wij
het van hen kopen nadat het genetisch is gemodificeerd. Zo worden we
alleen maar afhankelijker en dus armer.

Ik ben Ernesto, een Chileense visser
Ik woon aan de rand van een grote stad in Chili maar ik heb niks: geen
huis, geen grond en geen werk. Mijn kinderen hebben honger. Ons
volk leeft voor een groot deel van de visvangst, maar elke Chileen ex-
porteert dagelijks 100g dierlijke eiwitten voor het vee van de landen in
het Noorden. Hier is één kind op vijf ondervoed.

Identiteitsfiches
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Ik ben Kalaya, een Thaise boerin
Hier is het leven hard. Naar het schijnt heb ik minder koopkracht dan
een hond in het Noorden die beter eet dan ik. Toch levert elke Thai de
rijke landen elke dag 400 voedingscalorieën om hun dieren te voede-
ren.

Ik ben Rosibel, een Salvadoraanse activiste
Ik ben coördinatrice van de beweging van Salvadoraanse vrouwen.
Mijn strijd voor meer rechtvaardigheid en betere arbeidsvoorwaarden
is erg moeilijk. Onze streek is een paradijs voor investeerders uit de rijke
landen. Door onze zeer lage lonen en onze arbeidsvoorwaarden kun-
nen we concurreren met uw arbeiders. Ik zou onze strijd willen bunde-
len. Een erg goedkoop product bij jullie betekent veel winst voor een
multinational, veel werkloosheid bij jullie en uitbuiting bij ons.

Ik ben Augusta, een Belgisch staatsburger
Ik woon in Gilly. Ik probeer zo goed mogelijk rond te komen met mijn
bestaansminimum, maar het is geen lolletje! Ik koop dus pizza’s voor 2€
bij…, lasagne voor 3€ bij…, een ijsje kost 1€ bij… Voor mij zijn al die
verhalen over dolle koeien, dioxines en pesticiden, kletspraat! Voeding
is zo al duur genoeg, en bio … dat is voor de rijken! Eten is eten!

Ik ben Valerie, een mama die ’t altijd 
erg druk heeft

Ik hol de hele dag tussen het werk, de kinderen en de keuken. Mijn
koelkast is gevuld met verschillende kant-en-klaarmaaltijden die mijn
taak moeten verlichten en alles moet altijd “voor” zijn: voorgesneden,
voorgezouten, voorgearomatiseerd, voorgekruid, voorgekauwd, voor-
geperst, voorverteerd, voorgerijpt…
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Ik ben een rijstkorrel
Ik ben een van de honderden rijstvariëteiten die de voorbije decennia
zijn verdwenen. Ik was nochtans het resultaat van zwaar werk, creati-
viteit en een eeuwenoude dialoog met de natuur. 
De liefde van de mens voor mij was zo groot dat hij voor mij -mij en
niemand anders- religieuze feesten organiseerde. Ik was zo heilig, ori-
gineel en lekker dat ze me aanbaden. Mijn naam wordt trouwens in
verband gebracht met het idee vrede, eten en delen.

Ik ben Leo, een westerse baby
Ik ben Leo, een kleine Belg van drie dagen oud.
Ik ben erg gelukkig dat ik “ter wereld” gekomen ben, maar toch ook
een beetje angstig. In mama’s buik al werd ik overspoeld met rare din-
gen: pesticiden, solventen, kwik, enz.
Toch zouden volwassenen moeten weten dat dit voor mijn zo broze ge-
zondheid bijzonder gevaarlijk is en dat het aantal aangeboren afwijkin-
gen, kinderkankers, genitale misvormingen toeneemt…

Ik ben Marco, een toekomstige vader?
Mijn vriendin en ik proberen al een paar jaar zwanger te geraken, maar
zonder resultaat. Uit tests is gebleken dat ik niet genoeg zaadcellen
heb.
Zonder medische bijstand zullen wij geen ouders kunnen worden.
Ik heb horen zeggen dat 20% van de koppels door onvruchtbaarheid
wordt getroffen… 

Identiteitsfiches
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Hoe gebruik je de fiches voor de spelleider?

e fiches voor de spelleider bevatten de informatie en de documentatie over de onderwer-
pen die worden aangesneden door het touwtjesspel. 

Als alle fiches voor de spelleider echter verbonden zijn met één of meer identiteiten, hebben alle
identiteiten niet noodzakelijk hun eigen fiche.  De fiche « banaan » bijvoorbeeld is rechtstreeks ver-
bonden met de identiteit "banaan", maar informeert ook over de aspecten die worden aange-
sneden door de identiteit "Pedro, landarbeider in  Costa Rica".

Als de fiche naar een identiteit verwijst die moet worden uitgespeeld, wordt ze van een teken
voorzien zodat ze snel kan worden opgespoord.

Fiches spelleider
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Fiches voor de spelleider

1

• Ik ben Valérie
• Ik ben Augusta�

PUB

2

WEETJES

� Patrick Le Lay, topman van TFI verklaarde in 2004: “aan de basis is het beroep van TF1 bij-
voorbeeld Coca-Cola helpen om zoveel mogelijk van zijn product te verkopen (…). Om een
reclamebericht te laten doordringen, moet de geest van de tv-kijkers er voor openstaan. De
taak van onze uitzendingen is hem open te stellen, met andere woorden hem te vermaken,
te ontspannen om hem tussen twee berichten voor te bereiden ... WWiijj vveerrkkooppeenn aaaann CCooccaa--
CCoollaa eeeenn mmeennsseelliijjkkee ggeeeesstt ddiiee ooppeennssttaaaatt. Niets is moeilijker dan tot deze openheid te
komen"...57

Ik ben de reclame
Ik maak me langzaam meester van u en uw diepste innerlijke en maak van u
een pure, ik zou bijna durven zeggen “gezuiverde” consument. Gezuiverd van
hinderlijk afval, kritische geest, bouw ik aan deze bloeiende welvaartswereld.
Dromen zijn binnen handbereik, je hoeft alleen maar te kopen. Ik help de mul-
tinationals hun producten te verkopen. Eigenlijk voed ik u op, breng ik u bij
wat u moet doen in moeilijke levenssituaties. Met mij neemt u de juiste bes-
lissingen. Ik zou "informatie", "communicatie", "permanente educatie" moe-
ten heten.

“Reclame is niet alleen een commerciële uitspraak, maar ook een politieke, een sociale en een morele uitspraak,
en altijd een ideologisch discours. Reclame is de overheersende taal in de cultuur, wellicht het belangrijkste in-
formatiesysteem uit de geschiedenis.”47

Reclame beïnvloedt onze gedragingen
Reclame is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven: elke dag worden we op ieder moment en overal met re-
clame bestookt: op de radio, op tv, reclameaffiches op tram- en bushokjes, in de stations, in de metro (meer
dan 600 panelen van 2m² in de Brusselse metro), op straat, in de bioscoop, door het internet, per telefoon, per
brief, in de geschreven pers, op de verpakkingen van producten, tijdens cultuur- en sportevenementen, stalen
voor baby’s in een pakket op de kraamafdeling, pack voor het nieuwe schooljaar, automaten in scholen enz. Alle
middelen zijn goed om de klant aan te trekken.

Reclame is de speerpunt van de consumptiemaatschappij waarin wij leven. Het kapitalistisch economisch sys-
teem berust op het streven naar winst door de productie van goederen en de consumptie ervan. In de loop van
de XXe eeuw is de productie van industriële goederen almaar toegenomen: het aanbod is gedifferentieerd en
aan de materiële goederen is een almaar veelzijdigere dienstverlening toegevoegd. Onze economisch systeem
berust op het creëren van nieuwe verlangens (“behoeften” genoemd) waarop met nieuwe producten of nieuwe
diensten wordt ingespeeld. Reclame is een middel om ons ervan te overtuigen dat we deze nieuwigheden
nodig hebben. Ze zet ons aan tot overconsumptie.

Reclame in cijfers
De reclame-uitgaven van de bedrijven: reclame vertegenwoordigt een economische markt van een reusach-
tige afmeting. Zo hebben de Franse bedrijven in 2005 in Frankrijk 31,8 miljard euro neergeteld voor hun re-
clamecampagnes en hun sponsoringacties of public relations. In 2006 zijn deze uitgaven nog eens met 3%
gestegen . Deze uitgaven worden gemaakt ten nadele van de lonen en de arbeidsvoorwaarden. De bedrijven
aarzelen dan ook niet om daar op te beknibbelen.

1,81 miljard euro in 2000. Dit is een stijging van 75 % in 7 jaar. Televisie en de geschreven pers vormen de
hoofdmoot (729 miljoen euro uitgegeven aan tv-reclame in 2000 en 645 miljoen euro uitgegeven aan reclame
in de geschreven pers in 2000).49

Volgens recentere cijfers  waren de Belgische reclame-uitgaven in 2003 goed voor 2,8 miljard euro!

Mondiaal zijn de cijfers nog schokkender. In 2003 ging 1 000 miljard dollar naar reclame en marketing. Dit is
meer dan 10 maal het bedrag dat nodig is om te zorgen voor onderwijs, toegang tot drinkwater, basisgezon-
dheidszorg en voedsel voor iedereen.51

Voornaamste thematiek van de fiche 
verbonden met de corresponderende identiteitsfiche

Onmisbare 
identiteit

Plaats van de fiche
te opzichte van de
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Ik ben de lucht van
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identiteitsfiche

Argumentenlijst met
informatie, uitleg, 

cijfers en referenties
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Ik ben een krop sla
’s Winters word ik in een zeer warme serre geteeld. Ik zie er gewoonweg schit-
terend uit. Ik krijg zo veel pesticiden over me heen dat er geen vlekje of
beestje op mij te bespeuren valt. Als voeding krijg ik oplosbare meststoffen.
Alles bij elkaar was er één liter olie nodig (voor transport, verwarming van de
serre, pesticiden en meststoffen) om mij te produceren en op uw bord te laten
belanden.

Het hele jaar door fruit en groenten dankzij de serres!
Om heel het jaar door een ruime waaier aan groenten en fruit te kunnen aanbieden, maakt men gebruik
van import en serreproductie: productie onder plastic tunnel en in al dan niet verwarmde serres. Sommige
soorten groenten en fruit op ons bord zijn dus in de volle grond tijdens het seizoen geteeld, andere zijn dan
weer afkomstig uit teelt zonder aarde buiten het seizoen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij aardbeien: vanaf
eind maart zijn er Belgische aardbeien te koop, die geteeld zijn in verwarmde serres. In mei zijn de aardbeien
er, die onder plastic tunnel zijn geteeld en in juni het fruit uit de volle grond. In 2002 werd 25 000 ton aard-
beien in verwarmde serres of onder plastic tunnel geproduceerd versus 15 000 ton in de volle grond.

We zetten het fruit en de groenten die in België het vaakst in serres worden geteeld even op een rijtje:
kropsla (deze variëteit heeft tientallen andere variëteiten in onze supermarkten verdrongen), paprika's, to-
maten, komkommers, veldsla, boontjes, druiven…

Serres produceren ontzettend veel afval
De drie componenten die veel afval produceren zijn plantenresten, teeltsubstraten en plastic.
Productiemiddelen.

Enkele cijfers: Een serre die 400 ton tomaten per jaar produceert:

� verliest per schoonmaakbeurt 7,5 ton bemestingszouten en 4 000 m3 irrigatiewater.
� verbruikt 114 m3 steenwol per 18 maanden.
� moet om de drie jaar met plastic worden bedekt naar rato van 4 ton per hectare.

Het gebruik van meststoffen, pesticiden, waswater en bleekmiddelen voor het dak en van schoonmaak-
middelen contamineert bovendien het grondwater.

Fiches voor de spelleider
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Oplosbare meststoffen en verwarming: welke milieugevolgen?
� Uit energieoogpunt verbruiken teelten in verwarmde serres veel fossiele energie om temperaturen

van 16° tot 21° te handhaven en liggen ze aan de basis van CO2-uitstoot die bijdraagt aan de kli-
maatverandering.

� De landbouw komt na transport en industrie op de derde plaats met 20% van de uitstoot van broei-
kasgassen die aan de basis liggen van de klimaatverandering.1

� Het gebruik van stikstofhoudende meststoffen (van productie tot consumptie) vertegenwoordigdt
53% van de uitstoot van uit de landbouw afkomstige gassen.

� Voor de teelt van groenten en fruit in verwarmde serres en het transport per vliegtuig van dezelfde
producten over een afstand van 4 000 tot 8 000 km is dezelfde hoeveelheid energie nodig!2

� Heel de waterkringloop wordt gecontamineerd: de meststoffen komen door afvloeiing terecht in de
waterlopen. Vervolgens verontreinigen ze de ondergrondse waterbekkens door percolatie.

Gesteriliseerde grond...
In serres groeien groenten met name op grond die is gesteriliseerd met methylbromide, een geduchte vernie-
ler van de ozonlaag. Het is immers bewezen dat 30 tot 85% van de totale hoeveelheid sterilisatiemiddelen die
op de grond worden verstoven in de atmosfeer terechtkomt. De wetgeving beperkt het gebruik van bromiden,
maar er worden in groenten vrij regelmatig meer bromiden dan de in de normen toegelaten hoeveelheden aan-
getroffen. Sterilisatie wordt gebruikt om ziekteverwekkende organismen, draadwormen en zaad van onkruid die
in de bodem aanwezig kunnen zijn, te vernietigen.

Een serre is een kunstmatige en besloten ruimte en ziektes kunnen er zich gemakkelijker ontwikkelen dan in een
natuurlijke omgeving. In een dergelijke ruimte vervult de bodem eerder een functie van fysisch substraat dan
een biologische functie. In deze landbouwlogica moet hij dus des te meer worden gesteriliseerd en verbeterd.

WEETJES

� In Ontario wordt bijna de helft van de serres met plastic gebouwd. Wanneer dit materiaal elk
jaar moet worden vervangen, betekent dit dat er 207 ton plastic wordt weggegooid!

� De helft van de serregroenten die in Ontario worden geproduceerd, worden op steenwol ge-
teeld. Telkens wanneer men dit materieel vervangt, moet het equivalent van de ladingen van
83 vrachtwagens met oplegger worden weggegooid.3

� De globale impact op het milieu van de groenteteelt in de volle grond is 9 maal kleiner dan
die in serres of zonder aarde.4

� Om één ton stikstofhoudende meststoffen te produceren, is twee ton olie nodig.5
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1   Réseau Action Climat France, 2007.
2   80MJ per kg. Nature et Progrès, Etienne Bruneau, werkgroep “Honing” van COPA – COGECA
3   Ministerie van voeding, landbouw en landbouwzaken, Ontario, 2004.
4   WWF Zwitserland
5   Jean Dénarré van het INRA, Toulouse



Ik ben een banaan
Ik kom uit heel wat landen in Zuid-Amerika. Je vindt me overal ter we-
reld, in alle supermarkten. Het zijn de grote multinationals die me ver-
kopen. Ik wordt geteeld op uitgestrekte domeinen waar veel pesticiden
en chemische meststoffen worden gebruikt. Bij mijn teelt neemt men het
niet zo nauw men het milieu, de sociale rechten en de gezondheid van
de arbeiders. Maar ik ben mooi en niet duur! Eet mij!

De banaan, een winstgevende handel…
De bananenboom brengt een vrucht voort die rauw en rijp wordt gegeten. Ze wordt zoete banaan, des-
sertbanaan of tafelbanaan genoemd. Zoete bananen zijn de meest geproduceerde en gegeten vruchten ter
wereld, zowel in als buiten de tropen. Op het vlak van de wereldhandel in fruit is de banaan de koploper
qua omzet en dus qua export.6

De bakbanaan: basisvoedingsmiddel
De bananen worden voor het merendeel door miljoenen boeren in de tropen geproduceerd. Ze telen hoofd-
zakelijk bakbananen op kleine percelen en gebruiken daarbij weinig of geen pesticide en evenmin chemische
meststoffen. Deze productie is bestemd voor gezinsconsumptie en voor de lokale markten. De banaan is im-
mers ook de basisvoeding van miljoenen mensen in Afrika, Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied.

De zoete banaan: voor de export

� De voor de export bestemde banaan is de zoete banaan. De verkoop ervan is voor een vijftiental lan-
den een vitale bron van exportinkomsten. De bananenproductie in de wereld is voornamelijk verspreid
over drie groepen van landen: de landen in Latijns-Amerika, de landen in Azië en de ACS-landen
(Afrika, Caraïbisch gebied en Stille Zuidzee). 

� Nagenoeg 80% van de exportbananen wordt geproduceerd op reusachtige plantages, voor het me-
rendeel in Latijns-Amerika. Deze plantages die in handen zijn van multinationals of grootgrondbe-
zitters, strekken zich uit over honderden, ja zelfs duizenden hectaren. Ze zijn voorzien van dure
infrastructuren die de productie vergemakkelijken: irrigatiekanalen, wegen, verpakkingsuitrustin-
gen… De banaan wordt er op intensieve wijze geteeld, dat wil zeggen met behulp van een grote hoe-
veelheid pesticiden of chemische meststoffen.

� De arbeidskrachten worden er slecht betaald en erg uitgebuit. Geschat wordt dat een arbeider tus-
sen 1 en 3% van de eindprijs van de banaan krijgt. Op de plantages zijn de productiekosten zeer
laag. De exportlanden in Latijns-Amerika genieten zo een onbetwistbaar concurrentievoordeel, vaak
ten koste van de rechten van de arbeiders en het milieu.

De drie zusters van de banaan op de wereldmarkt

� De wereldmarkt voor bananen genereert monsterwinsten. Ze is in de ogen van enkele multinatio-
nals dan ook erg belangrijk. Op de wereldexportmarkt voor bananen is 75% van de markt in han-
den van 5 multinationals. Samen zijn Chiquita, Dole en Del Monte, bekend als de drie zusters, goed
voor 60% van de wereldmarkt voor bananen en 43% van de Europese markt. Door hun marktpo-
sitie zijn ze heel machtig. Zo kunnen ze de prijzen beïnvloeden en tot op zekere hoogte, de spelre-
gels bepalen…

� Deze multinationals bezitten reisachtige plantages, volledige verwerkings- en verpakkingssystemen,
speciale koelschepen, uitrustingen voor het rijpen en de distributie van de bananen in de afnemende
landen. Van de plantage tot de haven, van de haven tot de supermarkt, controleren deze bedrijven
alle stappen. Dankzij zo’n verticale integratie kunnen ze aanzienlijke schaalvoordelen realiseren en
op de markt een zeer concurrerende positie innemen. De kleine producenten in de ACS-landen
(Afrika, Caraïbisch gebied en Stille Zuidzee) kunnen niet op tegen de concurrentie van deze bana-
nengiganten.
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DE PRIJS VAN DE INTENSIEVE BANANENPRODUCTIE

Een milieu dat erop achteruitgaat

Ontbossing, corrosie, overstroming en verlies van de biodiversiteit

De commerciële bananenplantages strekken zich uit over honderden, ja zelfs duizenden hectaren. De voort-
durende uitbreiding van de plantages leidt tot de massale vernietiging van het regenwoud. Ze werkt een ver-
snelde bodemerosie en de verdwijning van planten- en diersoorten in de hand. Bovendien moet voor de
irrigatie van de plantages vaak het traject van de waterlopen worden omgeleid, wat het overstromingsge-
vaar vergroot.

Pesticiden en fungiciden

De commerciële bananenteelt staat bekend voor zijn veelvuldig en overmatig gebruik van bemestingsmid-
delen en pesticiden.

� In Midden-Amerika wordt op een intensieve bananenplantage meer dan 30 kg actieve pesticiden
per hectare gebruikt. Dat is 10 maal meer dan het gemiddelde dat over het algemeen wordt gebruikt
in de conventionele landbouw in de industrielanden.

� Volgens een analyse door het EARTH College7 wordt 15% van de fungiciden die per vliegtuig over
de plantages worden uitgestrooid, met de wind meegevoerd, waardoor ze buiten de plantages te-
rechtkomen. 40% van deze fungiciden eindigt op de grond in plaats van op de te behandelen plan-
ten en bijna 35% wordt door de regen weggespoeld. Van de miljoenen liter fungiciden die elk jaar
op de planten worden gestrooid, gaat in totaal 90% verloren. 

Deze chemische productiemiddelen verontreiniging de bodem, het oppervlaktewater en de ondergrondse wa-
terbekkens op gevaarlijke wijze. De intensieve teelten putten de bodem uit en het overdreven gebruik van
pesticiden werkt erosie in de hand. Na 30 jaar zijn de plantages niet productief genoeg meer. Er moet dan
worden ontbost om nieuwe plantages aan te leggen…

… en vaak afschuwelijke arbeidsomstandigheden

De fundamentele rechten van de arbeiders en de sociale wetgevingen worden zelden nageleefd: het ont-
breken van vakbondsvrijheid, hongerlonen, verplichte onbetaalde overuren, tijdelijke contracten zonder
waarborgen voor morgen, zijn dagelijkse kost voor duizenden arbeiders.

� In de moderne en hooggemechaniseerde bedrijven in Latijns-Amerika die in handen zijn van de mul-
tinationals of grootgrondbezitters, krijgen de arbeiders nauwelijks 1 tot 3% van de eindprijs van de
banaan.

� In Ecuador, waar de vakbondsvrijheid sterker wordt onderdrukt dan in andere Latijns-Amerikaanse
landen, verdient een plantagearbeider gemiddeld 56$ per maand. In Costa Rica bedraagt het maand-
loon 150$, een gevoelig hoger loon dat toch nog ronduit ontoereikend blijft om de arbeiders waar-
dige levensomstandigheden te garanderen.8

De plantagearbeiders werken in ontzettend moeilijke omstandigheden, soms wel 12 of 14 uur per dag. De
verplichte overuren worden niet betaald. Veel plantagearbeiders worden aangeworven met bedenkelijke
contracten voor een gemiddelde looptijd van drie maanden, zonder verlengingswaarborg.

Het intensieve en overdreven gebruik van pesticiden op de plantages heeft ernstige gevolgen voor de ge-
zondheid van de arbeiders. Vliegtuigen die over de plantages vliegen verstuiven vaak toxische producten
terwijl de arbeiders zich nog op de bananenplantages bevinden! De gevolgen voor de gezondheid zijn tal-
rijk: huid- en maagkanker, aandoeningen van de luchtwegen, onvruchtbaarheid, invaliditeit en misvormin-
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8 Bron US/LEAP Newsletter, dec. 2000



gen bij pasgeboren kinderen. De vrouwen brengen meer dan 10 uur per dag door met de handen onderge-
dompeld in vaten met chemicaliën die worden gebruikt om de bananen te reinigen voor ze worden geëx-
porteerd. De arbeiders krijgen maar erg weinig informatie over de gezondheidsrisico’s verbonden aan deze
producten; beschermkledij is vaak onbestaand of ongeschikt.

Om alle eisen in de kiem te smoren proberen de grote bedrijven de vakbondsbewegingen te breken. Vaak
betalen ze arbeiders die bij de vakbond zijn aangesloten minder dan arbeiders die niet zijn aangesloten of
geven ze hen het zwaardere werk. Arbeiders die bij de vakbond zijn worden soms ontslagen en komen op
de "zwarte lijst", om te verhinderen dat ze op andere plantages in de streek werk zouden vinden.

CHIQUITA, DOLE EN DEL MONTE TREDEN MENSENRECHTEN MET DE VOETEN!

Chiquita staat bekend voor zijn herhaalde schending van de rechten van de arbeiders en zijn niet-naleving
van de meest elementaire milieunormen.

Het recentste schandaal waarin Chiquita Brands centraal stond, vond plaats in Colombia, waar is bewezen
dat het bedrijf sinds 1997 paramilitairen betaalde om boerenleiders en “hinderlijke” vakbondsleden te eli-
mineren. Het bedrijf heeft het land in 2004 verlaten en is begin april dit jaar veroordeeld tot een boete van
25 miljoen dollar door een rechtbank in de VS, nadat het had toegegeven 1,7 miljoen dollar aan de Unidas
de Colombia (AUC) te hebben betaald in ruil voor veiligheid.

Toch ligt Chiquita niet alleen aan de basis van deze toestand: Dole, Del Monte, Fyffes… treden de mensen-
rechten met de voeten en offeren het milieu op voor winst.

Onder de druk van de internationale opinie hebben de multinationals in de sector uiteindelijk besloten om
te reageren: Zo verbond Chiquita zich er in 2001 toe om de verdragen van de Internationale Arbeidsorga-
nisatie na te leven.

Ook bij Dole en Del Monte zien we enige vooruitgang: zij verkregen voor sommige van hun plantages mi-
lieucertificeringen.

Toch wordt er op het terrein maar weinig vooruitgang geboekt (onafhankelijkheid en vereiste van de certi-
ficeringsinstanties weer op losse schroeven gezet, milieunormen niet dwingend genoeg).
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Ik ben een courgette uit Kenya
een ananas uit Ghana, aan aardbei uit Spanje...
Ik heb massa’s water nodig om te groeien. Ik wordt geteeld door boeren maar die wor-
den er niet beter van. Ik wordt immers uitgevoerd naar de rijke landen, zodat ze daar
’s zomers en ’s winters courgettes kunnen eten. Wanneer ik op jullie bord terechtkom,
heb ik er al 6.000 km opzitten. Ik heb per vrachtwagen, per boot en per vliegtuig ge-
reisd. En wat doet het ertoe dat ik door deze reis wat van mijn glans ben verloren, ik
zie er nog altijd even mooi uit.

Hoeveel kilometer heeft ons bord afgelegd?
Als we de uitstallingen van de winkels bekijken, kunnen we al vlug volgende conclusie trekken: de groenten en
het fruit die worden aangeboden komen van overal ter wereld… Ananassen uit Ghana, bioperen uit Argenti-
nië, aardbeien uit Australië, boontjes uit Kenya, enz..

Voedingsmiddelen leggen almaar vaker lange afstanden af en de kringen worden complexer: sommige ingre-
diënten reizen zelfs heen en terug tussen verschillende landen. Zo wordt de Belgische garnaal naar Marokko
gestuurd om er te worden gepeld, omdat arbeidskrachten er goedkoper zijn. Vervolgens wordt hij gepeld naar
België teruggestuurd om er te worden verkocht.

Ander voorbeeld: bereide gerechten waarvan de verschillende ingrediënten duizenden km hebben afgelegd. Zo
heeft men berekend dat een blik tomatensoep met balletjes 32 000 km aangeeft op de kilometerteller!9

De totale afstand die de groenten hebben afgelegd die één gezin per week koopt, kan zo oplopen tot het equi-
valent van verschillende reizen rond de evenaar!!!

Seizoengroenten?
Thans biedt een grote supermarkt de consument gemiddeld een assortiment van meer dan 15 000 producten
aan, terwijl dat er in 1960 bij de buurtkruidenier 2 000 waren. Men maakte hoofdzakelijk lokale seizoengroen-
ten en –fruit klaar.

De mode en datgene dat “als normaal wordt beschouwd” zetten ons er thans toe aan om in maart aardbeien,
in juli witlof, in de winter sla en producten uit heel de wereld te eten.
Door dit permanente aanbod van exotische of buitenseizoense producten zijn sommige groenten en de wijze
waarop ze worden bereid, in vergetelheid geraakt.

Deze evolutie van de voedingszeden heeft zware milieugevolgen:
� Toename van de verontreiniging verbonden aan intensieve productie: meststoffen, steenwol, pestici-

den, ontbladeringsmiddelen...
� Stijging van het energieverbruik te wijten aan het transport, de productie in verwarmde serres, koeling,

diepvriezen, de bereiding en verpakking van de voedingsmiddelen.

De transportwijzen en de gevolgen ervan
� Roofbouw op energiebronnen
� CO2-uitstoot die bijdraagt aan het broeikaseffect en de klimaatverandering (verbranding van olie en

gassen).
� Uitstoot van stikstofmonoxide en zwaveldioxide die een belangrijke factor zijn bij de vorming van zure

regen.
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9 PIME (Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie).
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Onderstaande tabel toont de hoeveelheid CO2 die wordt geproduceerd door het transport van één ton voe-
dingsmiddelen over een afstand van één kilometer.10

Het vliegtuig stoot verreweg het meeste CO2 uit, en laat vrachtwagen, auto, trein en schip achter zich. Dit aan-
deel vertegenwoordigt, niettegenstaande het feit dat slechts één percent van de producten per vliegtuig wordt
vervoerd, op zich 11% van de CO2 die door de voedingstransporten worden uitgestoten. (De schepen zijn ver-
antwoordelijk voor 12% voor 65% vervoerde goederen.)12

Welnu, veel van de op de Belgische markt aanwezige voedingsmiddelen zijn per vliegtuig vervoerd. Dit is bij-
voorbeeld het geval voor levende kreeften uit de Verenigde Staten, druiven en aardbeien uit Australië, vis uit
Afrika, boontjes uit Kenya... 
In België is de door het wegvervoer gegenereerde CO2-uitstoot tussen 1980 en 2001 nagenoeg verdubbeld.

13

Deze uitstoot vertegenwoordigt ongeveer 20% van de totale Belgische uitstoot.

Tussen 1970 en 2001 is het goederentransport in de Europese Unie verdrievoudigd. Deze transporten zijn een
almaar belangrijkere bron van uitstoot van broeikasgassen (BKG). Maar aangezien de aan voedseltransporten
te wijten BKG in de nationale inventarissen noch in de doelstellingen van het Protocol van Kyoto zijn opgeno-
men, worden er geen maatregelen getroffen om ze te verminderen.14

� De prijs van de producten houdt geen rekening met de reële kost van de schade aan het milieu en aan
de gezondheid van de mens.

� Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de verontreiniging die verband houdt met transport elk
jaar 500 000 doden en 4 tot 5 miljoen chronische bronchitissen tot gevolg.

Meer export, minder voedsel?
Door de hoeveelheid voedsel dat voor de export wordt geproduceerd te vergroten, laat een land zijn inkomen
niet alleen afhangen van de wereldprijzen, maar brengt het eveneens zijn binnenlandse bevoorrading en voed-
selzekerheid in gevaar. Een voorbeeld: In Kenya is de productie van exportgroenten tussen 1969 en 1999 met
61% toegenomen, terwijl de groenteconsumptie door de inwoners van Kenya met 28% is gedaald.

WEETJES
� Op het kerstmenu: 

- aspergecrèmesoep (de asperges komen uit Peru) met langoustines (uit Schotland en gepeld in Thailand), 
- een steak van Argentijns rundvlees, 
- friet (Franse bio-aardappelen), 
- sla (uit Spaanse serres), 
- Cabernet Sauvignon (Chileens of Californisch), 
- een exotische fruitsalade, dat staat chic (Nashiperen uit Korea, mango's, papaja's, vijgen, charentaisme-
loen uit Brazilië, aardbeien uit Israël, ananas uit  Midden-Amerika, kersen uit Argentinië, kiwi's uit
Nieuw-Zeeland en carambolevruchten uit  Maleisië).

De totale afstand die deze producten hebben afgelegd bedraagt 209 000 kilometer,meer dan vijf reizen om
de wereld, met 41,3 kg CO2-uitstoot. Dit staat gelijk met de CO2-uitstoot van een gewone auto die een
afstand van 258 kilometer aflegt, nl. plusminus 15 liter benzine voor minder dan 6 kg voedsel!15

� In Engeland wordt er ongeveer 10 miljoen ton CO2 uitgestoten bij het transport van voedingspro-
ducten. Dat is evenveel als de zware industrie!16

� Aardolie verbruikt voor het voedseltransport:17

• 1kg lokaal geteelde boontjes: 0,1L aardolie
• 1 kg boontjes uit Spanje: 2 maal meer
• 1 kg boontjes uit Kenya per vliegtuig: 48 maal meer
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10 Defra, The Validity of Food Miles as an Indicator of Sustainable Development, 2005.
11 E. Millstone & Tim Lang, The atlas of food : who eats what, where and why?, 2003.
12 Studie van Het Brussels Observatorium voor Duurzame Consumptie. www.observ.be
13 Ze zijn gestegen van 8 miljoen ton in 1980 naar bijna 15 miljoen ton in 2001.
14 De Europese commissie zou overigens hebben beslist om ze na 2010 te onderwerpen aan CO2 - uitstootquota.
15 Pierre Ozer, verantwoordelijk voor onderzoek in het Département des sciences et gestion de l'environnement, Université de Liège. Dominique Perrin, 

vorser aan de Faculté universitaire des Sciences agronomiques van Gembloux.  
16 www.observ.be
17 WWF ZWITSERLAND

Transport van één ton voedingsmiddelen over 1 km
Schip
Trein
Auto
Vrachtwagen
Vliegtuig

Gram uitgestoten CO2
15 tot 30 g
30 g
168 tot 186 g
210 tot 1 430 g
570 tot 1 580g11



Ik ben een mooi stuk rundvlees
kippenvlees, schapenvlees, varkenvlees...
Een heel stuk, gehakt, gereconstitueerd vlees of in enige andere vorm. Ik ben
geproduceerd in industriële kwekerijen, die een paar milieuprobleempjes met
zich meebrengen: men weet zich geen raad met de flatulentie en de uitwerp-
selen van de runderen. Ze drinken veel water (100.000 liter om 1 kg vlees te
produceren). Vandaag de dag eten ze alleen nog maar plantaardige eiwitten
(soja, maniok, graangewassen) die intensief door de landen in het Zuiden
worden geproduceerd. Er staat ook wel een beetje vis op het menu, maar dat
mag niet worden gezegd. Een rund heeft 10 tot 15 kg graan- en peulgewas-
sen nodig om 1 kg vlees te produceren. Voor een varken is de verhouding
7 / 1. Het vee in de landen in het Noorden eet evenveel graangewassen als
de inwoners van India en China samen.

Vleesconsumptie of -hyperconsumptie?
De vleesconsumptie neemt almaar toe: vlees eten is dan misschien eeuwenlang een marginale daad
gebleven, vandaag de dag is het een van de belangrijkste uitingen van rijkdom. In de ontwikkelde lan-
den bereikt de vleesconsumptie gemiddeld dertig kilo per jaar per inwoner! In België bedraagt ze 270
gram per dag per inwoner. Dat is driemaal meer dan de door voedingsdeskundigen aanbevolen
hoeveelheid (80 tot 100 gr per dag).

Onderstaand tabelletje toont hoe de vleesconsumptie sinds de jaren 60 per persoon per jaar in de ver-
schillende landen is gestegen:

Hyperproductie?
Vandaag ligt het idyllische beeld van de scharrelende kip op de hoenderhof of het grazende rund in de wei
ver achter ons: de industriële veeteeltbedrijven zijn echte vleesfabrieken. De dieren worden er als produc-
tie-eenheden behandeld. Ze worden in gebouwen gestouwd, waarin doorgaans geen vensters zitten en hun
mobiliteit is beperkt, zodat ze zo weinig mogelijk energie verbruiken. Doel van de fabrieken is de dieren zo
snel en goedkoop mogelijk vet te mesten. Hiertoe worden vaak hormonen18, preventieve geneesmiddelen
en antibiotica aan het voeder toegevoegd. De meeste dieren uit de intensieve veeteelt komen pas buiten als
ze klaar zijn voor het slachthuis.

Onze hyperconsumptie hongert het Zuiden uit
Meer dan een derde van de wereldgraanproductie wordt gebruikt om vee te voederen en is niet voor men-
sen bestemd.19 Als al deze granen rechtstreeks zouden worden gebruikt om mensen te voeden, dan zou
men tweemaal de wereldbevolking eten kunnen geven.20

Enkele cijfers:
� Om voeders voor zijn vee te produceren, gebruikt Europa zevenmaal de oppervlakte landbouwgrond

van de Derde wereld.
� 75% van het akkerland in de Europese Unie dient om dierenvoeders te telen.
� Het vee in het Noorden eet evenveel granen als alle inwoners van India en China samen.
� Terwijl 22,4 miljoen ha grond in de EU hooi voor het fokvee produceert, is slechts 1,6 miljoen ha bes-

temd voor de productie van groenten en voor de voeding van mensen.21

Fiches voor de spelleider
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� Ik ben een dicht 
en vochtig regenwoud

Europa 
USA 
China 
Japan 
Brazilië  

Van 56 naar 89 kilo
Van 89 naar 124 kilo 
Van 4 naar 54 kilo 
Van 8 naar 42 kilo 
Van 28 naar 79 kilo

18 Hormonen verboden in Europa sinds 1998 maar nog wel gebruikt in de Verenigde Staten.
19 Jacques Dufresne, in L’agriculture à l’heure de la complexité, l’Agora, juin-juillet 2001, vol 8, n°3.
20 John Robbins, Diet for a new America, Walpole, 1987.
21 Département américain du commerce, recensement agricole, in L’état de la planète magazine, juillet août 2004.

R
U
N
D
V
LEES

1



� Brazilië is het land dat het meeste vlees exporteert, terwijl 25% van de bevolking van het land niet
de middelen heeft om eenmaal per week vlees te eten.22

� De sojateelt om ons vee te voederen verdringt de teelt van voedingsgewassen in het Zuiden.
� De landen in Latijns-Amerika produceren 44% van de soja in de wereld. Thans monopoliseert soja in

Brazilië 47% van de oppervlakten waarop graangewassen worden geteeld.23

Verspilling van plantaardige calorieën?
Er zijn gemiddeld 7 calorieën van plantaardige herkomst nodig om 1 dierlijke calorie in de vorm van
vlees, melk of eieren te produceren. 

Om 1 kg dierlijke eiwitten in de vorm van vlees te produceren24 :
� zijn er ongeveer 2 tot 3 kg plantaardige proteïnen nodig in het geval van gevogelte, 
� 4 kg in het geval van varkensvlees, 
� 7 tot 10 kg in het geval van herkauwers.

Vertaald in landbouwoppervlakte geeft dat het volgende: het aantal m2 dat nodig is voor de rund-
vleesconsumptie van de Belgen wordt geraamd op… de volledige oppervlakte van  België25, of
30.545 km2. Vanuit energiestandpunt is de productie van vlees dus een enorme verspilling van de voe-
dingsbronnen waarover de mens beschikt.

De teelt van voedingsgewassen voedt meer mensen dan de veeteelt
Dezelfde oppervlakte bouwland kan 5 tot 10 maal meer mensen voeden, als ze wordt gebruikt voor voe-
dingsgewassen (aardappelen, soja, tarwe in combinatie met groenten) in plaats van veeteelt voor de productie
van vlees en melk.

Onze hyperconsumptie vernietigt het milieu
De uitwerpselen (met een hoog nitraatgehalte) van de dieren komen samen met de resten van de chemi-
sche meststoffen (gebruikt om hun voeder te produceren) en belanden in de waterlopen en de ondergrondse
waterbekkens.

De vernietiging van de natuurlijke omgevingen en met name het Amazonewoud is de oorzaak van de
rechtstreekse of onrechtstreekse verdwijning van een groot aantal bekende en onbekende soorten… Veer-
tig jaar al verdwijnt er jaarlijks 1 % van de wouden.

De intensivering van de teelten en de kweekwijzen verstoort de agrarische ecosystemen en heeft het ver-
lies van de plantaardige en dierlijke biodiversiteit tot gevolg.

De uitstoot van broeikasgassen
� Volgens de FAO (Food & Agriculture Organisation26) is veeteelt verantwoordelijk voor ongeveer 20%

van het broeikaseffect dat door de mens wordt veroorzaakt!
� Voor de intensieve productie van voeders zijn meststoffen nodig. Wanneer stikstofhoudende mests-

toffen tot ontbinding overgaan, stoten ze stikstofmonoxide uit, dat 300 maal meer "opwarmt" dan
CO2.

� Bovendien stoten herkauwers door de planten die in hun spijsverteringssysteem gisten methaan uit,
een gas dat 23 maal meer "opwarmt" dan CO2.

� 95% van de wereldproductie van sojabonen wordt door fokvee verbruikt. Welnu, wanneer het vee
met soja wordt gevoederd, verdubbelt hun methaanuitstoot.

� 1 kg kalfsvlees produceren, betekent 48 kg CO2-equivalent uitstoten. Dat is 70 meer dan om 1 kg
tarwe te produceren. 
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22 Pauline Gravel, Le devoir, novembre 2001.
23 www.novethic.fr: la filière soja, excès et dérives de l’agrobusiness, 2001.
24 Claude Aubert et Nicolas Le Berre, Faut-il être végétarien ? Pour la santé et la planète, Terre Vivante, 2007.
25 Consommation de viande : un lourd tribu environnemental , CRIOC, p 66, 2007.
26 Organisatie van de Verenigde Naties voor voeding en landbouw.



Onze hyperconsumptie is schadelijk voor de gezondheid
Hoe zit het met de kwaliteit van het vlees? De thans geldende normen aanvaarden een gegeven hoeveel-
heid antibioticaresten in vlees. Toch weet men weinig over de langetermijngevolgen van deze resten -zelfs
in een oneindig kleine hoeveelheid- voor de gezondheid van de mens.
Het is vandaag de dag erg moeilijk geworden om gezond gekweekt vlees te verkrijgen: verontreinigde lucht,
geen beweging, stress, geneesmiddelen en te rijke voeding zijn vaak de omstandigheden waarin vee thans
wordt gekweekt. Factoren die lijnrecht in strijd zijn met de basisaanbevelingen inzake gezondheid.

Anderzijds, en dit is een recent fenomeen, bevat onze voedselkorf veel te veel vetten en vlees. Deze over-
matige consumptie brengt ons voedingsregime uit evenwicht: te veel eiwitten, te veel vetstoffen, en vooral
verzadigde vetzuren, de bronnen van de beruchte "slechte cholesterol". Dit alles draagt bij aan de risico’s op
cardiovasculaire aandoeningen, obesitas, reuma...

Uit verscheidene studies is bovendien gebleken dat er een verband bestaat tussen de consumptie van een
grote hoeveelheid rood vlees en de toename van het aantal dikkedarmkankers. Een evenwichtige voeding
die rijk is aan verse groenten en fruit, volkoren granen en poly-onverzadigde vetzuren, kan niet alleen de ri-
sico’s op maag- en darmkanker voorkomen, maar kan ook de risico’s op andere vormen van kanker zoals
borst-, long-, prostaat- en baarmoederkanker verminderen.

WEETJES

� Als je het vlees van de maaltijd 1x per week vervangt door plantaardige eiwitten, kan je je
ecologische voetafdruk met 1000 m² per jaar verkleinen.27

� Iedere koe in de Europese Unie krijgt twee euro subsidie per dag. Dit komt overeen met twee-
maal het daginkomen van de helft van de wereldbevolking.

� De productie van ….

- 1 kg kalfsvlees vertegenwoordigt het equivalent van een traject van 220 km met de auto

- 1 kg rundvlees vertegenwoordigt het equivalent van een traject van 70 km met de auto

- 1 kg tarwe vertegenwoordigt enkele meter28

� Als de Chinezen evenveel vlees zouden eten als de westerlingen zou hun veeteelt de helft van
de wereldgraanproductie opslorpen.29

� Een gemiddelde varkensstal met 2.000 varkens verbruikt meer elektriciteit dan een dorp met
2.000 inwoners.

Fiches voor de spelleider
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27 Réseau éco-consommation
28 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe), Jean–Marc Jancovici.
29 Alain Adriaens, La planète menacée par la famine, Etopia, Revue d'écologie politique, décembre 2006. 
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Ik ben een zeevis
In 50 jaar tijd is de hoeveelheid vis die wordt gevangen, vervijf-
voudigd. Dit heeft geleid tot uitputting van onze reserves. Thans
wordt 80% van de visvoorraden met uitsterven bedreigd. Dit
houdt op termijn het risico in dat het zee-ecosysteem ontregeld
raakt.
Wat moeten de 2,6 miljard mensen beginnen wier belangrijkste
bron van eiwitten ik ben?
Om me te vangen halen de industriële vloten het zware geschut
boven: helikopters, satellieten, fabrieksboten en bodemtrawls.
1/3 van de toevallige vangsten wordt dood weer overboord ge-
gooid.
In de landen in het Zuiden worden de slecht bewaakte wateren
zo leeggeplunderd ten koste van de lokale visserij.

De overbevissing
Dankzij de nieuwe vistechnieken (almaar grotere boten, rockhopper-bodemtrawls, beugen, … maar ook he-
likopters en radars) kan er almaar meer vis worden gevangen.

In een halve eeuw tijd is de hoeveelheid vis die elk jaar wordt gevangen van 20 naar 92 miljoen ton geste-
gen. Op wereldvlak wordt 52% van de visvoorraden maximaal bevist en 24% overbevist.

1/3 van de vangst wordt weer overboord gegooid…
De vissersboten zijn over het algemeen gespecialiseerd in het vangen en verwerken van een klein aantal vis-
soorten. De meeste van de andere dieren, zoals cetaceeën, haaien, dolfijnen, zeeschildpadden, zeevogels…
die ongelukkigerwijze in de netten terechtkomen, worden gewond of dood weer over boord gegooid. Vol-
gens de raming van de FAO (Food & Agriculture Organisation) maken zij 1/3 van de vangsten uit.

� Een voorbeeld: Elk jaar sterven meer dan 300 000 kleine cetaceeën (walvissen, dolfijnen, bruinvis-
sen) nadat ze in visnetten verstrikt zijn geraakt. Bijvangsten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij
kleine cetaceeën, waardoor sommige soorten bijna uitgestorven zijn.

Destructieve vismethoden
Tal van vismethoden vernielen kwetsbare natuurlijke woongebieden zoals koraalriffen en onderzeese wier-
banken waar de vissen zich voortplanten.
� Dit is het geval bij het “bodemtrawlnet”: gedurende lange tijd bleven de industriële trawlers uit de

buurt van de koraalriffen en andere rotsachtige plaatsen in de oceaan, die hun netten verscheurden.
Maar met de invoering van de rockhopper-bodemtrawl in de jaren 80 veranderde alles: de netten van
deze boten zijn immers uitgerust met rubberen rollen of banden waardoor ze gemakkelijk over een
oneffen bodem kunnen worden gesleept. De grootste die zijn uitgerust met rollen met 75 cm dia-
meter, zijn zo stevig dat ze rotsen van 25 ton kunnen verplaatsen!! Bodemtrawlnetten kunnen op het
grootste gedeelte van de oceaanbodem tot op 2 000 m diep worden gebruikt.

� In cijfers: een net van 500 meter breed dat gedurende één uur tegen 11 m/sec wordt voortgesleept,
vernietigt een oppervlakte dat even groot is als 180 voetbalvelden!

Andere methoden, of het nu gaat om dynamiet- of cyanidebevissing, verwoesten het onderzeemilieu even-
eens. Enkele feiten30:
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� In Alaska is 55% van de koudwaterkoralen die zijn beschadigd doordat er eenmaal zo’n bodemtrawl
is over gesleept, na een jaar nog niet hersteld.

� Aan de zuidkust van Australië, in de zones waar intensief wordt gevist, bestaat 90% van de koraal-
riffen alleen nog maar uit kale rots. Deze zones waren vroeger de thuis van jonge vissen en andere
soorten.

Deze praktijken verwoesten niet alleen de zee-ecosystemen, maar bedreigen tevens de overlevingskan-
sen van de kleine vissers die niet kunnen concurreren met de giganten.

Kweekvis, aquacultuur: een schijnoplossing voor de visserij!
Om in te spelen op de groeiende vraag naar vis, is de aquacultuur de voorbije jaren sterk ontwikkeld. Zo is
meer dan 20 % van de vis en zeevruchten die wij eten, afkomstig uit kwekerijen. De vissen worden er in
kooien opeengepakt en zo gevoederd dat hun groei wordt gemaximaliseerd. Hun dagelijks voeder bestaat
uit dierlijk meel en antibiotica.
Aquacultuur wordt vaak als dé oplossing voor de overbevissingsproblemen voorgesteld. Zij zou dat ook kun-
nen zijn, als ze op een milieuvriendelijkere manier zou worden ontwikkeld. Industriële kwekerijen genere-
ren immers flink wat milieubederf:

� Ze bedreigen de ecosystemen van grote waarden zoals de fjorden en mangroves, aangezien ze langs
de kusten worden gevestigd.
De mangroves liggen langs 8% van de kusten in de wereld en een kwart van de tropische kust. Het
zijn echte woudecosystemen, ze zijn onmisbaar voor de "goede werking" van de tropische visserij en
voor de stabilisatie van de kust. Ze zijn aanzienlijk in omvang afgenomen onder de druk van de mens:
de helft is sinds de jaren 80 verdwenen. Deze verdwijning werd als de schuldige aangewezen voor
de heftigheid van de recente tsunami’s.

� De viskweek produceert een reusachtige hoeveelheid afval: uitwerpselen en andere resten hopen zich
op, verstikken de zeebodems en worden bronnen van verontreiniging en eutrofiëring.31

In Schotland zijn alle zalmkwekerijen samen, per dag, goed voor evenveel uitwerpselen als de 600 000
inwoners van Edinburgh.

� De meeste soorten zijn vleesetend en worden gevoederd met grote hoeveelheden wilde vis. 
Voor 1 kg gekweekte zalm, zeebaars of goudbrasem is 4 kg meel van wilde vis (haring, sardine of ma-
kreel) nodig. Dit cijfer stijgt tot 15 kg of 20 kg voor 1 kg rode tonijn. 

� Op het vlak van de gezondheid: vis die in een zeer beperkte ruimte leeft, wordt door allerhande in-
fecties getroffen en krijgt vaak antibiotica. Vissen die deze behandeling krijgen, zijn dan dragers van
contaminerende kiemen voor wilde vis.

� De vestiging van kwekerijen in de wateren die grenzen aan landen in het Zuiden ontneemt de lokale
bevolkingsgroepen de toegang tot belangrijke voedselbronnen en genereert geen banen, aange-
zien er bijvoorbeeld maar één persoon nodig is om een ton garnalen te produceren...

Tot slot en vooral zijn vandaag nagenoeg 2,6 miljard mensen afhankelijk van vis als voornaamste bron
van dierlijke eiwitten. Een cijfer dat met de groei van de bevolking ieder jaar zal stijgen, vooral dan in de
ontwikkelingslanden. De FAO meent dat zonder verandering de wereldvoedselzekerheid op korte (2010)
en middellange termijn wordt bedreigd.
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31 Eutrofiëring betekent onder meer de aantasting van een wateromgeving door een teveel aan mestresten of voedingsstoffen. Dat proces kan het gevolg zijn
van landbouwverspreiding (meststoffen die rijk zijn aan stikstof en fosfor) en van het gebruik van wasmiddelen die rijk zijn aan polyfosfaten.



Ik ben een ondergronds waterbekken
Ik ben Belgisch en met mij gaat het niet zo goed. Nitraten en andere ver-
ontreinigende stoffen maken me ziek. Daarboven lijkt men er niet van
waker te liggen! Ze hebben almaar meer van mij nodig om hun uitgemer-
gelde terreinen te voeden en zo word ik jaar na jaar een beetje zieker.

Waar komt het water vandaan dat wij elke dag drinken? Wanneer we onze planten gieten of onze tanden
poetsen? In België is het water dat uit onze kranen komt afkomstig van de grondwaterlagen en het op-
pervlaktewater van de Maas in Wallonië. Een klein gedeelte van het water dat in Brussel wordt gedronken,
wordt ook in het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud opgepompt. Vergeleken met andere gebieden in de
wereld, lijkt de toegang tot kwaliteitswater voor ons dus geen probleem. Toch zijn de gevaren verbonden aan
de verontreiniging en het zeldzamer worden van water zelfs in contreien waar het veel regent, zoals bij ons,
heel reëel: droogte, besmettingen, vergiftigingen, milieurampen... 
Hoe is het zover kunnen komen?

Waterkringloop: oppervlaktewater en grondwater 
In een ecologisch systeem waarvan de mens deel uitmaakt, zijn hemelwater, oppervlaktewater en grondwater
op natuurlijke wijze door de waterkringloop verbonden. De verslechtering van de kwaliteit van een van deze
voorraden heeft onvermijdelijk gevolgen voor de andere.

De kwaliteit van het grondwaternet verslechtert nu al 20 jaar op verontrustende wijze en heel de water-
kringloop, die bijdraagt aan de voeding van de ondergrondse waterbekkens, is sterk verontreinigd: rivierwater,
hemelwater, afvloeiend water, afvalwater dat zonder te zijn gezuiverd wordt geloosd, enz. Het riviernet en
de vochtige gebieden in Europa behoren tot de omgevingen die het zwaarst hadden te lijden onder de
menselijke bedrijvigheid: 25% van de waterlopen in West- en Zuid-Europa is ontzettend verontreinigd en
50% van de vochtige gebieden is de afgelopen 30 jaar verdwenen.

In het sterk verstedelijkte België is de grond in aanzienlijke mate bedekt met teerwerk: wegen, huizen, win-
kelcentra, industriële sites, enz. Regenwater wordt bijgevolg door de riolen en rivieren naar zee afgevoerd
en voedt het grondwater maar in zeer geringe mate. België is een land dat de ondergrondse waterbekkens
intensief benut voor drinkwatervoorziening en -distributie, want het oppervlaktewater is zwaar verontrei-
nigd. Gevolg: de ondergrondse waterbekkens worden maar zeer traag aangevuld. 

Oorzaken van de besmettingen
De oorzaken zijn velerlei maar hebben altijd te maken met de daden van de mens: het afvalbeheer (centra
voor technische bedelving, vuilstortplaatsen, industriële sites...), de huishoudelijke activiteiten (lozen van
verf, gebruik van pesticiden...), de industrieën (rechtstreekse of onrechtstreekse lozingen in de ondergrondse
waterbekkens) en ongevallen (lozingen van koolwaterstoffen zoals stookolie, of toxische producten). Toch
zijn de nitraten in de chemische meststoffen en de pesticiden die in de landbouw worden gebruikt de be-
langrijkste oorzaak voor de diffuse verontreiniging van de ondergrondse waterbekkens. De zwaarst getrof-
fen gebieden zijn trouwens deze waar men de meeste landbouwactiviteit aantreft. Wanneer onbegroeid
land’s winters te veel nitraten bevat, worden deze door het regenwater weggespoeld en percoleren ze zeer
traag in de bodem. Nitraten die vandaag worden verspreid, zitten over verschillende decennia nog steeds in
de bodem! Een voorbeeld: een toevallige lozing van 4 liter tetrachloorkoolstof in de Elzas in 1970, die zich
destijds bijna onopgemerkt voordeed, had twintig jaar later een besmetting van het ondergrondse water-
bekken en een put die zeven kilometer verderop stroomafwaarts werd gegraven, tot gevolg.

Bretagne: een verontrustend geval
Er worden nu al meer dan 30 jaar minerale nitraten of gier van de kwekerijen over het Bretoense land ver-
spreid. Bretagne is goed voor 60% van de Franse varkensproductie, 40% van de pluimveeproductie en 20%
van de runderproductie. Deze miljoenen dieren produceren door de nitraten en fosfaten een organische ver-
ontreiniging die gelijkstaat aan die van 60 miljoen inwoners, afgezien van de pesticiden, de antibiotica, de
hormonen en allerhande producten. Resultaat: de waterwinningsgebieden in Noord-Bretagne vertonen ni-
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traatgehalten die de geldende normen ruimschoots overschrijden en zouden dus moeten worden gesloten!
Er wordt eveneens een eutrofiëring van de rivieren en een proliferatie van giftige algen aan zee waargeno-
men, waar de visserij door de zware verontreiniging moest worden verboden.

WEETJES

� Grondwater vertegenwoordigt 60 % van het water in Europa. Het duurt gemiddeld 5000 jaar
om het volledig te hernieuwen.

� 80% van het Franse oppervlaktewater en 57% van het grondwater is door pesticiden veront-
reinigd!

� Greenpeace heeft twee gevaarlijke stoffen (narcoticum en pesticide) die in Europa en in de Ver-
enigde Staten al 20 jaar verboden zijn, gevonden in het water van een bron aan de Frans-
Zwitserse grens.

� Nederland, België en Frankrijk behoren samen met de Verenigde Staten tot de grootste ge-
bruikers van pesticiden ter wereld.

� In het verontreinigde water van de Potomac, de rivier die door Washington DC loopt en de
bewoners van de stad van water voorziet, muteren mannelijke vissen. Ze worden hermafro-
diet en onvruchtbaar!
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Ik ben de oceaan
Ik ben het water van de zeeën en oceanen. Ik ben niet meer zo helder als
vroeger. Waterlopen en riolen monden in mij uit. Alles wat ze aan chemi-
caliën meevoeren verontreinigt mij en maakt mijn bewoners ziek: vissen, ce-
taceeën en zeeflora. Ik warm op en wordt zuur.
Wanneer een deel van mijn water verdampt, vormen er zich wolken die zich
landwaarts verplaatsen. Wanneer de wolken veranderen in regen, neemt
die al het verontreinigende stof dat in de atmosfeer zweeft op, waardoor het
in de bodem terechtkomt.

"De toenemende hoeveelheden verontreinigende stoffen die elke dag in de oceanen worden geloosd, zijn
een biologische tijdbom van een onbekend aantal megaton ".32

In minder dan 50 jaar is het grootste ecosysteem van de planeet, dat ¾ van het aardoppervlak vertegen-
woordigt, een ware stortplaats geworden. En de toekomstverwachtingen zijn niet al te rooskleurig: geschat
wordt immers dat tegen 2050 de wereldbevolking 12 miljard mensen zal tellen en dat ongeveer 60 % van
hen op minder dan 60 km van de zee zal wonen. Gevolgen? De landbouw en industrie die nodig zijn om in
de behoeften van deze bevolking te voorzien, zullen de al aanzienlijke druk op de oceanen en de kustge-
bieden nog doen toenemen. Dat terwijl de zee-ecosystemen thans als ernstig met uitsterven worden be-
dreigd. Grote boosdoeners zijn de overbevissing, de vernietiging van de natuurlijke leefgebieden aan de
kust, de nooit geziene klimaatveranderingen en verontreinigingen allerhande waarvan 44 % afkomstig is
van landbouwactiviteiten.

Verontreinigingen door stikstofhoudende meststoffen
Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) waarschuwde er in 2004 al voor dat de zuurstofloze
"dode zones" in de oceanen zich vermenigvuldigen. Deze vis- en plantenkerkhoven bedreigen de inkomst-
en van honderden miljoenen mensen. 
Het fenomeen, dat begin jaren 60 de kop opstak, houdt verband met het bovenmatig gebruik van meststoffen
in de landbouw, waarvan het hoofdbestanddeel stikstof is. Sommige van deze zones zijn wel 70 000 km2

groot! De grote "dode zones" liggen in de Golf van Mexico, de Baai van Chesapeake aan de oostkust van
de Verenigde Staten, de Zwarte en de Baltische Zee en bepaalde delen van de Adriatische Zee. Andere zijn
verschenen voor de kust van Zuid-Amerika, Japan, China, Australië en Nieuw-Zeeland.

Verzuring van de zeeën
Tot voor kort vermoedde men niet dat de pH van de oceanen kon schommelen, gezien de reusachtige hoe-
veelheid water die ze vertegenwoordigen. Toch trekt een internationale studie die in 2005 in het tijdschrift
“Nature” werd gepubliceerd en die door een tiental internationale laboratoria werd uitgevoerd, aan de alarm-
bel. Volgens hen zal de toename van CO2 in de atmosfeer leiden tot een verzuring van de zeeën. Bepaalde
organismen met buitenskelet zoals koralen, weekdieren en schaaldieren evenals fytoplankton zullen er niet
in kunnen overleven omdat ze zullen worden opgelost!
De oceaan is immers een van de grootste natuurlijke koolstofreservoirs op aarde: hij absorbeert elk jaar
plusminus 1/3 van het koolstofdioxide dat exponentieel door de menselijke activiteiten wordt uitgestoten.

De POP’s
Van de 63 000 chemicaliën die in de wereld worden gebruikt, behoren er 4 500 tot de gevaarlijkste catego-
rie die bekendstaat onder de naam “persistente organische polluenten” (POP’s). Deze hoogtoxische POP’s
(ze omvatten PCB’s en DDT) zijn sterk aanwezig in de oceanen. Ze stapelen zich op in alle levende weefsels,
vooral vetten, en komen via deze weg in de voedingsketen terecht. De Eskimo’s die op Antarctica, zeer ver
van deze verontreinigingsbronnen leven, behoren tot de meest gecontamineerde volkeren op de planeet,
omdat ze afhankelijk zijn van vetrijk voedsel uit de zee zoals vis en zeehonden. Recente studies proberen aan
te tonen dat deze chemicaliën eveneens verantwoordelijk zijn voor de moeilijkheden van bepaalde soorten
ijsberen om zich voort te planten. Bovendien geeft vette vis, wanneer hij tot vismeel en -oliën wordt verwerkt
om andere dieren te voederen, de POP’s via heel het agro-industrieel systeem door aan de mens.33
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32 Verklaring van Elizabeth Dowdeswell, uitvoerende directrice van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) van 1993 tot 1998.
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De zeeactiviteiten

In 2002 leed de olietanker Prestige schipbreuk voor de kust van Galicië en zonk tot op 3 500 diepte met
77 000 ton zware fuel in zijn tanks. In 1999 richtte de Erika voor de Bretoense kust een enorme ravage aan
met 20 000 ton fuel. Volgens het UNEP is de scheepvaart door een wetgeving die sinds enkele jaren overal
ter wereld geldt, nog maar aansprakelijk voor ongeveer 10% van de oceaanverontreiniging en is de hoe-
veelheid afval sinds midden jaren 80 met bijna 90 % gedaald. Toch is uit een studie in opdracht van het
World Wildlife Fund (WWF)34 gebleken dat de opzettelijke verontreiniging door lozing van afgedankte oliën
en fuelresten in de Middellandse Zee in 2003 gemiddeld nog 1 miljoen ton bedraagt, wat neerkomt op het
equivalent van 50 gezonken Erika’s per jaar!

WEETJES

� Wanneer u tweemaal inademt, verbruikt u bij de eerste inademing de zuurstof die door de
planten wordt afgegeven en bij de tweede de zuurstof die door de oceaan wordt geleverd.

� Thans wordt 20 tot 40 % van de C02-uitstoot door de mens door het zeeplankton geabsor-
beerd. Dit organisme blijkt echter door de klimaatverandering te zijn beschadigd. De effecten
van het plankton zijn voor de kust van de Stille Zuidzee sinds 1951 met 80% afgenomen. 

� 70% van de koraalriffen die tot een miljoen soorten vissen doen leven en de kuststreek be-
schermen, wordt met uitsterven bedreigd.

� Een gigantische studie die is uitgevoerd door 14 internationale wetenschappelijk onderzoe-
kers en die op 3 november 2006 in het tijdschrift “Science” is verschenen, voorziet in haar
doemscenario dat de oceanen tegen 2050 onvruchtbaar zullen zijn!
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Ik ben Wambe
Ik ben het zoet water
Het lijkt simpel, glashelder, maar het is ontzettend ingewikkeld geworden.
Ik ben een echte strategische en commerciële inzet, een bron van spannin-
gen geworden. Over mij worden processen, ja zelfs oorlogen gevoerd. In de
wereld wordt 70% van het beschikbare water gebruikt om gewassen te irri-
geren die voornamelijk voor de export zijn bestemd.

Zoet water of drinkwater?
Ongeveer 71% van de aarde is bedekt met water. Toch is 97% van dit volume ondrinkbaar omdat het te
zout is en is het zoet water in de resterende 3% grotendeels opgeslagen in de vorm van ijs of in de onder-
grondse waterbekkens. Zo vormt slechts 0,3% van het water op aarde onze voorraad zoet water!
Volgens de prognoses van de Wereldbank zouden er tegen 2035 drie miljard mensen leven in gebieden die
ten prooi zijn aan waterschaarste, vooral in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Vandaag al hebben één
miljard mensen in de wereld geen toegang tot drinkwater, terwijl 80 % van de ziektes waaraan de inwo-
ners van de ontwikkelingslanden lijden, te wijten is aan verontreinigd water en middelmatige zuiverings-
diensten.

Met de groeiende wereldbevolking en de voortdurend toenemende consumptie neemt de hoeveelheid zoet
water die uit de meren, rivieren, regenwaterbekkens en ondergronds waterbekkens wordt geput, om de ha-
verklap toe. De vermindering van de watervoorraden zou op termijn kunnen leiden tot ernstige binnen- en
buitenslands conflicten met als belangrijkste inzet de controle over het water.

Watergebruik in de wereld35

De waterbehoeften van mens en dier zijn betrekkelijk gering: de mens drinkt gemiddeld 4 liter water per dag.
Toch kan onze consumptie vandaag de dag oplopen tot 5 000 liter water per persoon per dag, als we onze
behoeften (voedsel, industrie, enz.) willen bevredigen! Het begrip “virtueel water berekent” de hoeveel-
heid water die nodig is om goederen en diensten te produceren. Zo absorberen de teelt van voedingsge-
wassen en de teelt van plantaardige vezels het grootste deel van het zoet water dat uit natuurlijke bronnen
wordt gehaald, d.w.z. 70% van de wereldwaterwinningen!

In Afrika gebruikt de landbouw, die hoofdzakelijk bedoeld is voor de export en voor de rijkste consumen-
ten, 88% van de zoetwaterbronnen van het continent!
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Water? Een gemeenschappelijk goed, geen koopwaar!
Het feit van water als een "gewoon economisch goed" te beschouwen, is een recente opvatting. Sinds de
neoliberale golf in de jaren 80 wordt de markt beschouwd als het ideale instrument om de goederen en
diensten op doeltreffende wijzen te herverdelen: ze heeft beetje bij beetje een groot aantal door de Over-
heid beheerde diensten vervangen.

In deze logica dwingen de Structurele Aanpassingsprogramma’s (SAP) waarop het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) en de Wereldbank (WB) aandringen, de ontwikkelingslanden hun waterdiensten te privatise-
ren om hun buitenlandse schuld af te lossen. De waterdiensten komen dan in handen van multinationals die
zo het monopolie hebben over het waterbeheer en -verkoop. In het meeste gevallen van privatisering stijgt
de prijs van water aanzienlijk! Een voorbeeld: In 1997 hebben de WB en het IMF de privatisering van het
water in de Filippijnse hoofdstad Manilla geëist. Een privéconsortium haalde de opdracht binnen. Resultaat:
de waterprijs steeg pijlsnel, 500% in vijf jaar tijd en vertegenwoordigt thans 10% van het gezinsinkomen,
de op het net aangesloten bevolking is niet gestegen zoals verwacht en de investeringen zijn bevroren. Erger
nog, in november 2003 brak er in de Tondo-wijk, die door het consortium wordt beheerd, een gastro-ente-
ritis- en cholera-epidemie uit.36

Europa moet, wat de “alles aan de markt overlaten”-logica betreft, niet onderdoen: in het raam van de lo-
pende AOHD-onderhandelingen37 heeft het zo tal van landen in het Zuiden gelast om de watersector te pri-
vatiseren. Door deze eis, gekoppeld aan het onvoorwaardelijke beleid van de WB en het IMF, wordt de
toestand van afhankelijkheid en onderwerping van de landen in het Zuiden aan de oneerlijke wetten van een
markt voor wie, volgens het schaarstebeginsel, water verandert in blauw goud, nog in de hand gewerkt.

Een fundamenteel recht
Water is onontbeerlijk voor alle vormen van leven en de toegang tot water moet als een menselijk recht
worden erkend.
Dit is het standpunt van een VN-deskundigencommissie die eind 2002 in een rapport het volgende formu-
leerde: “Het recht op water is voor de mens fundamenteel om een waardig leven te kunnen lijden. [...] Het
recht op water moet worden beschouwd als een sociaal en cultureel goed en niet in de eerste plaats als een
economisch goed. De manier waarop aan het recht op water vorm wordt gegeven, moet duurzaam zijn,
zodat de huidige en toekomstige generaties er kunnen van genieten.”

WEETJES

� Een pasgeboren kind in het Westen drinkt 40 tot 70 maal meer water dan een baby in een land
in het Zuiden.

� Er is 9 liter drinkwater nodig om 1 liter Coca-Cola te produceren!

� Volgens het principe van het virtuele water, d.w.z. de hoeveelheid water die nodig is om een
product te vervaardigen, is er om 1 kg rundvlees te produceren 16.000 liter water nodig, voor
1 kg rijst 1000 tot 3000 liter en voor 1 ton tarwe 1000 liter!

� Thans hebben 3 Franse firma’s 40 % van de wereldwatermarkt in handen.

� Kenya gebruikt 70% van zijn zoet water voor exportgewassen. Dat is meteen ook het per-
centage van de veestapel dat wordt uitgeroeid door de nu al 10 jaar aanhoudende droogte.
De per dag beschikbare hoeveelheid water bedraagt er 3 glazen per persoon!

� In 1994, toen Indonesië werd geteisterd door langdurige droogte en de putten van de bewo-
ners zijn uitgedroogd, bleef iedere golfbaan in Jakarta toch 1 000 m3 water per dag krijgen om
de toeristen-golfliefhebbers tevreden te houden.

� Wereldwijd verandert elk uur 1.370 hectare grond voorgoed in woestijn, wat neerkomt op 12
miljoen hectare per jaar, het equivalent van de helft van de landbouwoppervlakte in Frankrijk.
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Ik ben een dicht 
en vochtig regenwoud 
in Brazilië, Indonesië en Congo
Ik ben een zogenaamd primair woud en niet zomaar om het even welk
woud. Mijn verscheidenheid is immers enig in zijn soort: op één hectare,
d.w.z. 10.000 m², tref je tot 200 verschillende bosboomsoorten aan. Dat is
meer dan alle Belgische soorten samen. Maar de mens palmt mij in, want
hij heeft almaar meer ruimte nodig. Als de huidige trend zich doorzet, ben
ik tot verdwijnen gedoemd. Dit alles om runderen te voederen, zodat de in-
woners van de rijke landen hun dagelijkse hoeveelheid dierlijke producten

-532g per dag (gemiddelde consumptie in België versus 800g voor de Amerikanen)- maar zou-
den hebben. Welnu, er moet één hectare woud in weiland worden omgezet om één rund te voe-
deren en 1.600 hamburgers te verkrijgen. Bovendien zou heel het Amazonegebied in weiland
moeten worden omgezet om de wereldbevolking gedurende één maand en geen dag langer met
hamburgers te voeden! Het woud zou onherstelbaar verloren zijn, de bodem uitgeput, onze bio-
diversiteit in rook opgegaan. Loont dit echt wel de moeite?

Massale ontbossing
Argentinië produceert een van de grootste hoeveelheden voedingsmiddelen per inwoner ter wereld! Maar
op meer dan de helft van de landbouwoppervlakte wordt soja geteeld met name transgene soja die bestemd
is voor vee in het Westen en in China. Dit heeft verschillende gevolgen….

Er zijn nog 40 miljoen hectare natuurlijke bossen in Argentinië... maar er wordt per jaar 30 000 hectare ont-
bost! Een deel van deze bossen verkeert in slechte toestand en valt niet meer te redden door de irrationele
exploitatie van “quebracho”-hout. Het Engelse bedrijf “La Forestal” heeft grote oppervlakten beschadigd
door de bosrijkdommen in de regio Chaco te exploiteren. Na het vertrek van het bedrijf bleef er niet veel meer
over dan een verwoeste natuurlijke ruimte evenals tal van verlaten en verarmde dorpen.

De afgelopen jaren is 1.000 tot 6.000 hectare oerwoud omgevormd tot sojavelden. Ontbossen om land-
bouwgrond te creëren wordt toegelaten door een beleid waarbij landbouwgrenzen worden verlegd en wordt
aangemoedigd met subsidies voor uitrusting en de aankoop van landbouwchemicaliën.

Kunstmatige omgevingen en onevenwichtige bodems
De sterke opmars van de industriële landbouw heeft geleid tot de massale onttrekking van de voedingsstof-
fen in de bodem. De planten die worden geteeld voeden zich met stikstof, fosfor, kalium, calcium, magne-
sium en oligo-elementen zoals borium, koper, zink of ijzer, die in de bodem zitten. Deze voedingsstoffen
worden zo via de planten, soms op onomkeerbare wijze, uit de bodem gehaald. De grond verschraalt en moet
dan voor de intensieve landbouw kunstmatig met behulp van minerale en chemische meststoffen worden
hersteld.

Volgens dit helse schema blijft de productie van miljoenen tonnen soja de Argentijnse bodem elke dag wat
meer verschralen. Het land exporteert immers jaarlijks bijna 3.500.000 ton voedingsstoffen die in deze ex-
portgewassen zitten, en dit, zonder enige tegenprestatie: er wordt met het verlies van deze voedingsstoffen
zelfs geen rekening gehouden in de binnenlandse boekhouding.

Verplichting om chemische meststoffen te importeren
Alleen een gemengd gewassen- en veeteeltsysteem, gekoppeld aan teeltrotatie, zou de Argentijnse bodem
wat rust kunnen geven, zodat deze zich op natuurlijke wijze kan herstellen. Sojamonocultuur kan echter niet
duurzaam zijn: zij vereist het gebruik van externe meststoffen die daarenboven niet volstaan om de bodem
te herstellen. Om het natuurlijke gehalte aan voedingsstoffen in de bodem te handhaven, zouden er indus-
triële meststoffen moeten worden gekocht en aangebracht om het geleden verlies te compenseren.
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Voedingsgewassenproducenten in Argentinië in onevenwicht
De sojamonocultuur heeft andere lokale en streekproducties verplaatst en geleid tot de verdwijning van eco-
logisch en economisch duurzamere landbouwsystemen, zoals de productie van fruit, melk, de tuinbouw of
de veeteelt. Deze vereisen meer mankracht en minder intensieve methodes en maken het behoud van de fa-
miliale landbouw mogelijk.

Alles is begonnen met een onevenwichtig handelsakkoord!
Sinds 1962 vragen de Verenigde Staten in het kader van de GATT-onderhandelingen38, later van de WTO-
onderhandelingen, aan Europa om te stoppen met het beschermen en ondersteunen van de eigen land-
bouw. Tal van onderhandelingen zijn gevolgd, waarbij de Verenigde Staten telkens aandrongen op de
liberalisering van de Europese markt, terwijl Europa de grote assen van zijn gemeenschappelijk landbouw-
beleid wilde behouden. 

Europa kiest geleidelijk aan voor een landbouw die gericht is op internationale export en ondertekent in het
begin van de jaren 90 de akkoorden van Blair House waardoor een bepaalde bescherming van zijn markt
kan behouden blijven in ruil voor de volledige opening van zijn grenzen voor eiwitrijke gewassen. Op dat
moment waren de Verenigde Staten de voornaamste wereldproducent van soja.

Vanaf dat moment heeft Europa eerst zijn soja ingevoerd vanuit de Verenigde Staten, en daarna geleidelijk
vanuit Brazilië en Argentinië, landen die concurrerender waren geworden dan de Verenigde Staten (voor-
namelijk door de onwaardige arbeidsomstandigheden en het belachelijk lage loon van de arbeiders). Europa
is zo geleidelijk aan afhankelijk geworden van de sojaproductie en dat heeft tot gevolg gehad dat het op een
kunstmatige wijze een graanoverschot had ! 

Door per schip miljoenen ton soja in te voeren en niet-grondgebonden veeteelt te ondersteunen39 onder-
steunt Europa het gebruik van intensieve agro-industriële productiemethoden en het  massaal kappen van
tropische wouden en voedt het sociale en ecologische onevenwichten in Brazilië en Argentinië.

WEETJES

� Sinds het begin van de 20e eeuw heeft de planeet bijna een vijfde van de bebouwbare laag
van haar landbouwgrond verloren.40

� Hoewel de grond zichzelf kan regenereren, ligt het erosiepercentage van de landbouwgron-
den elk jaar wereldwijd 18 tot 100 hoger dan het vermogen van de grond om zichzelf te her-
stellen.41

� Europa gebruikt 7 maal de oppervlakte van de landbouwgrond in de Derde Wereld om het no-
dige voeder voor zijn vee te produceren.42

� 75% van het bouwland in de Europese Unie dient om diervoeders te telen.43

� In Frankrijk verdwijnt om de 6 jaar het equivalent van een departement aan bewerkte op-
pervlakte.44

� Om één arme te voeden is 8 are nodig. Om een Amerikaan te voeden, 1 hectare.45

38 De General Agreement on Tarifs and Trade (GATT), de voorloper  van  de Wereldhandelsorganisatie  (WTO)
39 Niet-grondgebonden veeteelt is een type van intensieve veeteelt dat gebruik maakt van voedingsmiddelen voor dieren die afkomstig zijn van

de voedingsmiddelenindustrie in plaats van gebruik te maken van producten die afkomstig zijn van de landbouwexploitatie waar het vee wordt
gehouden. De dieren worden opgekweekt in gebouwen waar alle functies geautomatiseerd zijn. 

40 La planète n’est pas à vendre, p 18.
41 Laure Waridel, L’envers de l’assiette, Écosociété - Enjeu, Montréal, 2003, p 57.12
42 André Wéry, L’écologiste, n°7, juin 2002.
43 Erik Millstone et Tim Lang, Atlas de l’alimentation dans le Monde, éd. Autrement 2003, p 34.
44 Dagblad Le Monde, 14 mei 2005.
45 Pierre Gevaert, L’avenir sera rural, éd. Courrier du livre, 1995. 



Ik ben uw favoriete 
supermarkt
Bij mij kan je alles kopen dat je wil en zelfs zaken waaraan je niet had gedacht!
Ik zorg ervoor dat al je wensen worden ingewilligd. Ik ben er om je leven ge-
makkelijker te maken. 
Je hebt geen zin om te koken ? Ik heb aan alles gedacht: bereide maaltijden
voor alle leeftijden, fruit en groenten die al gewassen zijn, belegde boterham-
men, koekjes en andere levensmiddelen in individuele porties, voorgekookte,
voorgesneden, ja zelfs voorverteerde levensmiddelen! 
Niets is mij te veel om je te behagen: aardbeien in de winter, asperges in de
zomer, Argentijns rundvlees en Australische  kangoeroe. Ik ga de hele wereld af

voor mijn klanten (en voor mijn aandeelhouders - maar dat blijft onder ons). 
Wat stellen die paar kilometers voor vergeleken met wat er te verdienen valt ? 
Bovendien bestook ik je met allerlei promoties: een kip voor 2 euro, een lamsbout tegen 5 euro per
kilogram. Is dat niet geweldig allemaal?

De evoluties van de voedselconsumptie
In Europa is de totale voedselconsumptie de afgelopen 30 jaar betrekkelijk stabiel gebleven. Van 735 kg/jaar/per-
soon in de jaren 70 naar 770 kg/jaar en per persoon in 2 000 is ze in 30 jaar tijd met 5 % gestegen.

Toch is de manier waarop we onze koelkast vullen grondig veranderd:
� Groenten, fruit, vlees en vis die we lokaal los kochten of waarvan we de gewenste hoeveelheid

lieten afsnijden, kopen we nu voor- en oververpakt, en volledig bereid (bereide maaltijden, reeds
gewassen en gesneden groenten of fruit). We besteden ook een pak minder tijd om de voe-
dingsmiddelen klaar te maken.

� De voedingsmiddelen zijn thans heel het jaar door verkrijgbaar (import en serreteelt).

Dankzij meer koopkracht dan 50 jaar geleden komt er ook meer vlees op ons bord dan vroeger.

De val van de voedselprijzen 
In 1950 besteedden de gezinnen bijna 50 % van hun budget aan voeding. Vandaag de dag schommelt dit ge-
deelte tussen 10% (oudere lidstaten van de Europese Unie) en 35 %. In België is dit gedeelte goed voor 12.2 %.
We eten echter niet minder en onze koopkracht is er niet sterk op vooruitgegaan. Volgens sommige studies zou
ze zelfs al tien jaar stagneren.

Voedingsmiddelen zijn daarentegen zeer goedkoop geworden. In 1960 moest je twee uur werken om een
braadkip te kunnen kopen, terwijl je er in 1994 nog maar 14 minuten moest voor werken! Levensmiddelen zijn
minder duur geworden maar de druk op het milieu, de producenten en het dierenwelzijn is gedurende deze
periode toegenomen. De kost ervan neemt het bedrijf voor zijn rekening en wordt niet in de prijs van de le-
vensmiddelen doorgerekend. De prijsdaling heeft tevens voor een deel te maken met de landbouwsubsidies die
door de Staten en door de Europese Gemeenschap worden toegekend.

De supermarkten (en de voedingsmiddelenbedrijven) dragen bij aan deze evolutie. Veel consumenten winke-
len niet langer in de lokale winkels maar geven de voorkeur aan grote supermarkten, die beter inspelen op de
eisen van de haastige moderne consument.

Het door de supermarkten ondersteunde consumptiemodel brengt ecologische en sociale gevolgen met zich
mee.We zetten er hierna enkele op een rijtje:

De val van de prijzen… is duur voor de belastingbetaler!
� Een Europese koe krijgt gemiddeld 2 euro subsidie per dag.

� Alle landbouwsubsidies in het Noorden samen vertegenwoordigen jaarlijks 350 miljard dollar.

� Tussen 2000 en 2002 waren deze subsidies en de rechtstreekse productiehulp goed voor 46 %
van de waarde van de landbouwproductie in de industrielanden.

� De landbouwsubsidies in het Noorden zijn hoger dan het bbp van Sub-Sahara Afrika.
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� De Franse belastingbetalers betalen het equivalent van een derde van hun voedselbudget aan
de Staat, zodat deze het via subsidies aan het agro-industrieel systeem kan terugstorten.

� Een week landbouwsubsidies in de landen in het Noorden vertegenwoordigt de totaliteit van de
voedselhulp die jaarlijks aan de ontwikkelingslanden wordt toegekend!

…. is duur voor het milieu!
� De belangrijkste gevolgen van de supermarkten voor het milieu zijn afkomstig van het goede-

rentransport, het verpakkingsafval en het energieverbruik in de verkoopruimten.

� Het levensmiddelentransport (met name voor de distributie) is in de EU tussen 1990 en 2000 met
33 % toegenomen. Welnu, transport is de op een na grootste energieverbruiker (alleen goed
voor 35 %) en een van de grootste luchtverontreinigers. Zo verbruikt tropisch fruit dat per vlieg-
tuig wordt geïmporteerd 30 maal meer energie dan een kilo lokale appelen. 1 kg uit Ghana geïm-
porteerde ananassen staat gelijk aan 5 kg CO2-uitstoot. Er worden in België elke week 100.000
ananassen geïmporteerd.

� De Belg legt per jaar gemiddeld 2.500 km af om zijn boodschappen te doen.

� De door de supermarkten gewilde standaardisatie weegt ook op het milieu:

- De supermarkten en de consumenten waarderen gekalibreerde producten (zelfde vorm,
grootte, kleur). Uit een studie van Friends of the Earth blijkt dat een groot deel van de
groenten en het fruit worden weggegooid omdat ze niet het standaardkaliber hebben.

- Deze standaardisatie betekent massaal gebruik van pesticiden die schadelijk zijn voor de
gezondheid en het milieu, en wereldwijd een aanzienlijk verlies aan biodiversiteit.

� Om hoge rendementen te waarborgen en voedingsmiddelen te produceren die bestand zijn tegen
het transport, die er mooi uitzien, enz., is 75 % van de variëteiten die vroeger werden geteeld
in minder dan 100 jaar verdwenen.

� Het assortiment producten dat in de supermarkt wordt aangeboden, is ruimer geworden: in 1960
bood een kruidenierszaak 2.000 verschillende producten aan, nu biedt een supermarkt er meer
dan 15.000 aan!

� Voedselverspilling: de supermarkten gooien enorm veel voedsel weg, op de uiterste gebruiks-
datum zelf of om plaats te maken in hun rayons.
Zo, wordt er in de Verenigde Staten jaarlijks 90 tot 100 miljoen dollar voedsel verspild.

In Groot-Brittannië wordt ieder jaar 17 miljoen ton voedingsmiddelen, het equivalent van zo’n 28
miljoen euro, weggegooid. En 25% van dit voedsel zou door mensen of dieren kunnen worden op-
gegeten of in compost kunnen worden omgezet. Het overgrote deel ervan belandt echter op stort-
plaatsen.46

En is duur voor de arbeiders!
Overal ter wereld behoren landarbeiders tot de slechtst betaalde en slechtst beschermde arbeiders. De grote
distributeurs gebruiken hun machtspositie om de koopprijzen zoveel mogelijk te drukken. Ze handhaven daar-
bij hoge kwaliteitsstandaarden en leggen de leveranciers en onderaannemers zware voorwaarden op. Deze
toestand verhindert de leveranciers of onderaannemers vaak om op hun beurt bij gebrek aan middelen een duur-
zaam milieubeleid te ontwikkelen.

Er wordt ook druk uitgeoefend op het personeel van de leveranciers en onderaannemers door de daling van de
prijzen in de voedingsmiddelensector, waar de lonen al niet bijzonder hoog en de arbeidsomstandigheden soms
moeilijk zijn, met name door het seizoengebonden karakter van sommige voedingsproducten, het werk met
pauzes, enz.

Deze toestand treft eveneens het personeel van de grote merknamen dat de kosten betaalt voor de kostenra-
tionalisatie: minder personeel (aan de kassa’s gezien de uitbreiding van de selfscanningtechnologieën) en in de
rayons (elektronische etikettering, automatisering van de bestellingen, enz.). Tezelfdertijd oefenen de werkne-
mers voortdurend druk uit om winkels op zondag open te houden in een sector waar de uurroosters en de
werktijden al moeilijk liggen (veel deeltijds werk, blijven laat open, er wordt reeds op zondag gewerkt tijdens
de feestdagen, enz.).
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Ik ben de reclame
Ik maak me langzaam meester van u en uw diepste innerlijke en maak van
u een pure, ik zou bijna durven zeggen “gezuiverde” consument. Gezuiverd
van hinderlijk afval, kritische geest, bouw ik aan deze bloeiende wel-
vaartswereld. Dromen zijn binnen handbereik, je hoeft alleen maar te
kopen. Ik help de multinationals hun producten te verkopen. Eigenlijk voed
ik u op, breng ik u bij wat u moet doen in moeilijke levenssituaties. Met mij
neemt u de juiste beslissingen. Ik zou "informatie", "communicatie", "per-
manente educatie" moeten heten.

“Reclame is niet alleen een commerciële uitspraak, maar ook een politieke, een sociale en een morele uit-
spraak, en altijd een ideologisch discours. Reclame is de overheersende taal in de cultuur, wellicht het belang-
rijkste informatiesysteem uit de geschiedenis.”47

Reclame beïnvloedt onze gedragingen
Reclame is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven: elke dag worden we op ieder moment en overal met re-
clame bestookt: op de radio, op tv, reclameaffiches op tram- en bushokjes, in de stations, in de metro (meer
dan 600 panelen van 2m² in de Brusselse metro), op straat, in de bioscoop, door het internet, per telefoon, per
brief, in de geschreven pers, op de verpakkingen van producten, tijdens cultuur- en sportevenementen, stalen
voor baby’s in een pakket op de kraamafdeling, pack voor het nieuwe schooljaar, automaten in scholen enz.
Alle middelen zijn goed om de klant aan te trekken.

Reclame is de speerpunt van de consumptiemaatschappij waarin wij leven. Het kapitalistisch economisch sys-
teem berust op het streven naar winst door de productie van goederen en de consumptie ervan. In de loop van
de XXe eeuw is de productie van industriële goederen almaar toegenomen: het aanbod is gedifferentieerd en
aan de materiële goederen is een almaar veelzijdigere dienstverlening toegevoegd. Onze economisch systeem
berust op het creëren van nieuwe verlangens (“behoeften” genoemd) waarop met nieuwe producten of
nieuwe diensten wordt ingespeeld. Reclame is een middel om ons ervan te overtuigen dat we deze nieuwig-
heden nodig hebben. Ze zet ons aan tot overconsumptie.

Reclame in cijfers
De reclame-uitgaven van de bedrijven: reclame vertegenwoordigt een economische markt van een reusach-
tige afmeting. Zo hebben de Franse bedrijven in 2005 in Frankrijk 31,8 miljard euro neergeteld voor hun re-
clamecampagnes en hun sponsoringacties of public relations. In 2006 zijn deze uitgaven nog eens met 3%
gestegen . Deze uitgaven worden gemaakt ten nadele van de lonen en de arbeidsvoorwaarden. De bedrijven
aarzelen dan ook niet om daar op te beknibbelen.

In België steeg het totale budget dat wordt besteed aan reclame in de media van 1 miljard euro in 1993 naar
1,81 miljard euro in 2000. Dit is een stijging van 75 % in 7 jaar. Televisie en de geschreven pers vormen de
hoofdmoot (729 miljoen euro uitgegeven aan tv-reclame in 2000 en 645 miljoen euro uitgegeven aan reclame
in de geschreven pers in 2000).49

Volgens recentere cijfers  waren de Belgische reclame-uitgaven in 2003 goed voor 2,8 miljard euro!

Mondiaal zijn de cijfers nog schokkender. In 2003 ging 1 000 miljard dollar naar reclame en marketing. Dit is
meer dan 10 maal het bedrag dat nodig is om te zorgen voor onderwijs, toegang tot drinkwater, basisge-
zondheidszorg en voedsel voor iedereen.51

Volgens andere bronnen52 was de jaarlijkse reclame-investering de afgelopen jaren goed voor gemiddeld 2%
van het wereld-bbp, nl. 700 miljard euro.53
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47 Bernard Cathelat, Publicité et Société, Ed. Payot, In Besset, p 252.
48 Le Monde, 9 mars 2006.
49 Senaat, zitting van 15/10/2003, wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de promotie van duurzame ontwikkeling en reclame en Duurzame Ont-

wikkeling: elementen van reflectie, dossier Réseau Eco-Consommation.
50 L’Art d’éco-consommer, newsletter du Réseau Eco-Consommation, n° 22, janvier 2007.
51 Chiffre du Sénat, session du 15 octobre 2003, proposition de loi instituant un Fonds pour la promotion du développement durable in Patrick Viveret, Cour

des comptes, France.
52 Cijfer van de Senaat, zitting van 15 oktober 2003, Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de promotie van duurzame ontwikkeling Patrick Viveret,

Cour des comptes, France.
53 Colloquium “reclame en ecologische voetafdruk”, 15 december 2006.
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De reclame van de mondiale voedingsmiddelenindustrie is dan weer goed voor 40 miljard dollar per jaar.54

De banen: naast deze duizelingwekkende uitgaven stelt de reclamesector ook veel mensen te werk: in Bel-
gië gaat het om 9.000 rechtstreekse banen (in bureaus, centrales en productiehuizen) en 9 000 onrecht-
streekse banen (als men het personeel van de media meerekent die van de reclameadvertenties afhangen).55

De kost voor de consumenten: de reclamekost per jaar per persoon in het bedrag van onze aankopen wordt
op ongeveer 200 euro geraamd.

Reclame: een afvalberg!
Reclame veroorzaakt tevens een enorme materiële verontreiniging die moeilijk kan worden ingeschat (met
name de gebruikte bronnen en de veroorzaakte verontreinigingen om al deze reclame te maken, en de ver-
spilling die het gevolg is van dit aanzetten tot overconsumptie).

Als men alleen de sector van de huis-aan-huisreclame in België beschouwt, zouden de gezinnen per jaar ge-
middeld 39 kg reclame krijgen. Dat is 172.000 ton afval! In het Waalse Gewest wordt de hoeveelheid huis-
aan-huisrelame geraamd op 69.000 ton per jaar, d.w.z. 40 % van het papier en karton dat in het Waalse
Gewest wordt opgehaald.56

En een geestelijke verontreiniging...
Ze heeft dan wel heel de buitenruimte ingepalmd, toch mogen we niet vergeten dat ze maar één doel voor
ogen heeft: zich meester maken van onze binnenruimten en onze taal.
Want om de paradijselijke wereld ingang te doen vinden die het verlangen en de droom in de collectieve ver-
beelding moet creëren, moet de reclame het vermogen om te redeneren, te denken en te analyseren ver-
zwakken.
Door de geest al vanaf een zo jong mogelijke leeftijd te bewerken, kan ze zeker zijn van de verarming van
de intelligentie en het bewustzijn. 

WEETJES

� Patrick Le Lay, topman van TFI verklaarde in 2004: “aan de basis is het beroep van TF1 bij-
voorbeeld Coca-Cola helpen om zoveel mogelijk van zijn product te verkopen (…). Om een
reclamebericht te laten doordringen, moet de geest van de tv-kijkers er voor openstaan. De
taak van onze uitzendingen is hem open te stellen, met andere woorden hem te vermaken,
te ontspannen om hem tussen twee berichten voor te bereiden ... WWiijj  vveerrkkooppeenn  aaaann  CCooccaa--CCoollaa
eeeenn  mmeennsseelliijjkkee  ggeeeesstt  ddiiee  ooppeennssttaaaatt. Niets is moeilijker dan tot deze openheid te komen"...57

� Het UNDP heeft de werelduitgaven die nodig zijn om de meest onaanvaardbare kwalen van
de mensheid (hongersnood, gebrek aan toegang tot drinkwater, gebrek aan basiszorg, strijd
tegen geneesbare epidemieën) te behandelen en de jaarlijkse reclame-uitgaven met elkaar
vergeleken.Om de menselijke onwaardigheid te bestrijden, zouden enkele tientallen miljarden
dollar (50 miljard $) per jaar al volstaan.Men geeft 5 tot 10 maal meer uit aan reclame!!”58

� De reclamesfeer koloniseert alle sectoren: zo stond in België in 2005 in de rangschikking van
de jaarlijkse reclame-uitgaven de staat op de tweede plaats, voor Coca-Cola en VW!
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57 Verschenen in Le Monde van 11 juni 2004.
58 Patrick Viveret, Reconsidérer la richesse, Editions de l'Aube, 2005.



Ik ben een aankoopgroep
Ik moet het hebben van vrijwilligerswerk. Ik bied kleine groepen de mo-
gelijkheid om rechtstreeks bij de producent bio- of ambachtelijke produc-
ten te kopen tegen een betaalbare prijs voor kleine beurzen. Ik fungeer als
tussenpersoon tussen stadsmensen en plattelandsbevolking, tussen
consumenten en boeren. Ik ondersteun dus een buurtlandbouw.

Wat is een aankoopgroep?
Het gaat om een groep mensen die regelmatig samenkomen om gezamenlijk rechtstreeks van de lokale pro-
ducenten en verwerkers kwaliteitsproducten te kopen.

De Gemeenschappelijke Aankoopgroepen (GAG) of Solidaire Aankoopgroepen (SAG) verenigen verschil-
lende gezinnen die voornamelijk courante producten kopen: brood, groenten, zuivelproducten, vlees, meel...

Hoe gaat dat in zijn werk?
Om te beginnen stellen de leden samen de lijst van de producten op die ze gezamenlijk willen kopen.

Vervolgens ontmoeten ze de producenten met wie ze volgens hun ethische en milieucriteria graag willen sa-
menwerken. Producenten en consumenten ontmoeten elkaar dan om het partnership tot stand te brengen
en de meest geschikte werkingswijze voor elk deel te bepalen: uurrooster, juiste prijs, leveringen, hulp voor
werken, delen van de teeltgebonden risico’s…

Zodra de partnerships een feit zijn, centraliseren en sturen de leden hun bestellingen door volgens een fre-
quentie die eigen is aan elke groep. Op de dag dat de bestellingen aankomen, organiseren de leden van de
GAG een permanentie om de producten onderling te verdelen. Dit is tegelijk een gelegenheid om elkaar te
ontmoeten, recepten, informatie en ideeën uit te wisselen of om samen lekker te eten. De groep wordt be-
heerd door de leden zelf die vrij deelnemen volgens hun beschikbaarheid. 

De verschillende taken worden onder de leden van de GAG verdeeld: inontvangstname van de producten,
boekhouding, onthaal van nieuwe leden, contacten met de landbouwers, enz. De goede werking van de GAG
berust op het engagement en de deelname van zijn leden, volgens hun beschikbaarheid en verlangens.

Kleinschalige biologische landbouw beantwoordt het best aan de criteria van de GAG’s: een boerenland-
bouw op menselijke schaal, duurzame en milieuvriendelijke landbouw, die kwaliteitsproducten biedt en de
autonomie en de levenskwaliteit van de producenten bevordert.

Wat zijn de voordelen van de GAG’s?

� Voor de producent 
Erkenning en waardering voor zijn werk verkrijgen, een juistere prijs krijgen, zijn autonomie ten op-
zichte van de agro-industriële distributie die hem ongunstige verkoop- en productievoorwaarden oplegt,
verbeteren.
Een solidariteitsrelatie met de consumenten onderhouden: sommige GAG’s kopen van tevoren enkele
oogsten, ongeacht het welslagen ervan.

� Voor de consument
De producent kennen, deelnemen aan verschillende werken, een vertrouwens- en een dialoogrelatie met
hem in de hand werken. Deze relatie maakt een betere bewustwording mogelijk in verband met de pro-
ductie-eisen en zodoende de kwaliteit van een product, buiten de voorwaarden.
Door bij lokale producenten te kopen, verlagen de GAG-leden het aantal kilometer dat hun voedings-
middelen aflegt en verminderen ze de verontreiniging en de transportkosten.
Bovendien betekent lokaal consumeren ook eten volgens het ritme van de seizoenen en de verschei-
denheid van onze teelten in de hand werken.
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Door hun gezamenlijke aankopen ontwikkelen de leden van een GAG hun autonomie en beslissen ze weer
zelf wat ze eten buiten de roofzuchtige logica van het agro-industrieel net. Dankzij de GAG’s is het in fi-
nanciële termen eveneens mogelijk om biologische kwaliteitsproducten te kopen en onze consumptie en
ons voedingsmodel opnieuw te beoordelen.

Een geëngageerde stap?
Een aankoopgroep oprichten of er gewoonweg lid van zijn, is een stap die volstrekt strookt met burgerzin
doordat eenieder zich engageert en de sociale banden tussen stedelingen, plattelandbewoners, neoruralen
en producenten worden aangehaald. Als tegengif tegen het gevoel van onmacht ten aanzien van het hui-
dige reilen en zeilen van de wereld, maken de GAG’s het mogelijk om concrete alternatieven voor het agro-
businessmodel te promoten en in te voeren. 
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Ik ben de kleine Leo
Ik ben Leo, een kleine Belg van drie dagen oud.
Ik ben erg gelukkig dat ik “ter wereld” gekomen ben, maar toch ook een
beetje angstig. In mama’s buik al werd ik overspoeld met rare dingen: pes-
ticiden, solventen, kwik, enz.
Toch zouden volwassenen moeten weten dat dit voor mijn zo broze ge-
zondheid bijzonder gevaarlijk is en dat het aantal aangeboren afwijkingen,
kinderkankers, genitale misvormingen toeneemt…

We worden allen, of we dat nu willen of niet, aan pesticiden en andere toxische producten blootgesteld:
via onze voeding, de lucht die we inademen, het water dat we drinken of onze woning. We worden nu al 3
generaties lang omringd met schadelijke stoffen, waarvan sommige in het Noorden sinds kort verboden zijn,
maar die via de landen in het Zuiden, waar een andere wetgeving geldt, weer bij ons belanden.

Neurotoxische pesticiden en ziekten nemen toe
Consumenten, en in het bijzonder kinderen, lopen niet alleen risico’s op gevaarlijk effecten via de resten van
pesticiden op hun bord, maar ook door een meer veralgemeende contaminatie. Uit een studie is gebleken
dat Nederlandse kinderen van 0 tot 6 jaar gemiddeld 17 maal meer toxische equivalenten binnenkrijgen dan
de norm van het Amerikaanse agentschap voor Milieubescherming met betrekking tot chronische bloot-
stelling.59

Bij deze neurotoxische effecten komen dan nog eens deze die worden veroorzaakt door andere verontreini-
gende stoffen, zoals lood, kwik, PCB’s60, solventen … Men kan er van uitgaan dat de effecten accumuleren
en dus sterker worden.

Uit tal van wetenschappelijke studies is het volgende gebleken:

� De rol van pesticiden in de ontwikkeling van aangeboren afwijkingen en kankers bij kinderen.

� De foetus kan door de vader of de moeder worden besmet, bij een blootstelling vóór de bevruchting,
via de transfer van resten via het sperma.

� Het ziekterisico neemt toe bij kinderen die wonen in landelijke gebieden waar aan intensieve teelt
wordt gedaan.

� Aangezien landbouwpesticiden en –biociden zeer vluchtig zijn, dringen ze binnen in woningen die
zelfs verschillende km verderop gelegen zijn.

De wetenschappers maken zich bovendien zorgen over de toename van aangeboren afwijkingen en kankers
bij kinderen. Ze vragen dat er bij de raming van de toxiciteit van een pesticide rekening zou worden gehou-
den met de gevoeligheid van foetussen en jonge kinderen.

Foetussen en kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Een vroege blootstelling genereert effecten op lange termijn.

Kankers nemen toe
De mensheid wordt vandaag blootgesteld aan een diffuse chemische verontreiniging, die door talrijke toxi-
sche stoffen wordt veroorzaakt: dioxines, PCB’s, zware metalen, pesticiden, voedseladditieven, enz. Een
groot aantal van deze stoffen zijn hormoonontregelaars die kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch
kunnen zijn. Dit betekent dat ze er worden van verdacht kankers en aangeboren afwijkingen te veroorza-
ken of de onvruchtbaarheid te doen toenemen.

De overheid treuzelt met de erkenning van deze milieuziekten en de maatregelen die zich opdringen om wet-
ten uit te vaardigen. En ondertussen blijft het aantal kankers maar toenemen: in Frankrijk is het tussen 1978
en 2001 met 63% gestegen.

Fiches voor de spelleider

55

Ik ben Pedro
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Met roken kan niet alles worden uitgelegd, aangezien het slechts een kwart van de zieken betreft.

Prostaatkanker (+271%) en borstkankers (+97%) behoren tot de sterkste stijgers.61

Allergieën, astma, ademhalingsziekten…

Allergieën zijn multifactoriële ziekten die zowel het gevolg zijn van een genetische aanleg als van factoren
die verband houden met het milieu, en zo ook, de voeding.

Uit talrijke studies blijkt dat de allergische ziekten de afgelopen decennia in de Westerse wereld zijn toege-
nomen. De prevalentie van alle allergische aandoeningen zoals atopisch eczeem, rinitis of astma is er in en-
kele jaren tijd vermenigvuldigd met 2 of 3! Thans lijdt 1 op 5 mensen aan allergieën.62

In Europa lijdt één kind op zeven aan astma. Tussen 1980 en 1990 is het aantal kinderen dat aan astma lijdt
verdubbeld. Dit astma is vaak van allergische oorsprong (driemaal op vier). Voedselallergieën treffen 4 tot 6%
van de kinderen en koemelkallergie 2 tot 6% van de zuigelingen.

WEETJES

� Sinds 2003 heeft het WWF het bloed geanalyseerd van meer dan 320 mensen in heel Europa
waaronder Europese ministers, wetenschappers, beroemdheden en, zeer onlangs, gezinnen. De
resultaten van deze analyses hebben duidelijk de aandacht gevestigd op het feit dat al die
mensen besmet zijn met een cocktail van persistente bioaccumuleerbare toxische chemica-
liën of chemicaliën die werken als endocriene ontregelaars. Het onderzoek had o.a. betrek-
king op 12 Europese gezinnen. Elke persoon is besmet met een cocktail van minstens 18
chemicaliën. Sommige producten zoals PCB’s en DDT zijn al tientallen jaren verboden in de EU
en blijven toch de nieuwe generaties besmetten.

� Meer dan de helft van de groenten en het fruit bevat resten van pesticide en 7% van de
monsters overschrijdt de wettelijke maximumlimieten voor resten.63

� Volgens de Europese Commissie heeft 99% van de chemicaliën in de handel niet de nodige
tests ondergaan om te worden goedgekeurd.
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61 Institut national de veille sanitaire, 2003. www.invs.sante.fr.
62 ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance).
63 Monitoring of Pesticides Residues in Products of plant Origin in the EU. SANCO, 1999 Report.



Ik ben de WTO
Wereldhandelsorganisatie
De Wereldhandelsorganisatie. Ik ben een internationale organisatie met thans
bijna 150 Lidstaten en nog eens een dertigtal kandidaat-lidstaten. Mijn vader
is de GATT (General Agreement on Tariffs and Trade – Wereldovereenkomst
over Tarieven en Handel) en mijn moeder de handelsoorlog. Het IMF en de
Wereldbank zijn mijn vrienden. We hebben zelfs dezelfde droom: de grootst
mogelijke vrijheid invoeren op het gebied van internationaal goederen-,
diensten- en kapitaalverkeer. Ik dring er dus op aan om, met het oog op een-
ieders welzijn, alle obstakels weg te werken die de economische bloei van de
wereldmarkt in de weg staan: exit invoerheffingen, quota, weg met logge bu-
reaucratische voorschriften inzake sociale rechten en milieubescherming.

Wie ben ik?
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) telt bijna 150 lidstaten64, die ongeveer 97% van de wereldhandel ver-
tegenwoordigen. Een dertigtal andere landen, waaronder Rusland, voert thans onderhandelingen om tot de
organisatie toe te treden.

De WTO is de enige internationale organisatie die zich bezighoudt met de regels die de handel tussen lan-
den regelt. Ze wordt beschouwd als de machtigste internationale organisatie van vandaag en heeft de drie
machten -wetgevende, uitvoerende en rechterlijke- in handen: ze vaardigt de wetten uit, laat ze toepassen
en legt straffen op bij niet-naleving van deze regels. 

De WTO is vóór alles een onderhandelingsforum, een plaats waar de lidregeringen heen gaan om te pro-
beren hun onderlinge handelsproblemen op te lossen.

Twee grote beginselen

� De behandeling van de meestbegunstigde natie: als een land dat lid is van de WTO een ander land
een speciale gunst verleent (bijvoorbeeld een verlaging van de douanerechten of het openstellen van
een markt), dan moet deze gunst ook gelden voor alle andere lidstaten.

� De nationale behandeling: de op de markt toegelaten importproducten en de producten die lokaal
zijn vervaardigd, moeten gelijk worden behandeld.

Drie grote doelstellingen

� De vrije handel zoveel mogelijk bevorderen: hoofddoel van de WTO is alle vormen van handels-
barrières opheffen (douanerechten, verbodsmaatregelen m.b.t. import, kwantitatieve beperkingen,
administratieve rompslomp, wisselkoersbeleid, enz.) en de regels transparant en voorspelbaar maken.

� Als forum voor handelsonderhandelingen fungeren: de akkoorden worden opgesteld en door alle
handelsmogendheden ondertekend, vaak na lange debatten en controverses.

� Geschillen beslechten: bij niet-naleving van de regels door een van de lidstaten of bij een handels-
geschil kan de toestand worden opgelost via een beslechtingsprocedure waarbij men zich op de in-
terpretatie van de akkoorden baseert.

Kortom, de WTO-Lidstaten moeten hun handelspartners zo behandelen dat er geen sprake is van onderlinge
discriminatie. Net als haar collega’s, de Wereldbank en het IMF, beoogt de WTO een verder doorgedreven
liberalisering van de wereldeconomie, de zo ruim mogelijke openstelling van de markten, waarbij de sta-
ten zoveel mogelijk voorrechten ten gunste van de multinationals wordt ontnomen.
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� Ik heet GLB

64 In januari 2007 telde de WTO met de toetreding van Vietnam 150 leden en een dertigtal waarnemers. De waarnemers kunnen staten zijn, maar ook inter-
nationale organisaties (zoals de VN, het IMF, de Wereldbank, de UNCTAD, de FAO, de WIPO en de OESO). Rusland is nog altijd geen lid, het wordt ge-
confronteerd met een weigering van de Verenigde Staten.
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Een terugblik
De WTO zag het levenslicht op 1 januari 1995 maar het handelssysteem dat ze vertegenwoordigt bestaat
al bijna een halve eeuw langer. In 1947 legde de Algemene Overeenkomst inzake douanetarieven en han-
del (GATT: General Agreement on Tariffs and Trade65) de regels van het systeem vast, om het douanebeleid
van de ondertekenende partijen in overeenstemming te brengen. Wat eigenlijk maar een akkoord was groeide
al vlug uit tot een officieuze internationale organisatie, die feitelijk bestond en die officieus GATT werd ge-
noemd en die met de jaren via verschillende onderhandelingsrondes is geëvolueerd.

Werking
Bij de WTO geldt het principe "één land – één stem" maar de afgevaardigden van de landen in het Zuiden
zijn niet opgewassen tegen de tonnen documenten die moeten worden bestudeerd, het leger ambtenaren,
advocaten, enz. van de landen in het Noorden. De machtigste landen nemen de beslissingen.

Toch werd de Conferentie van Cancun (Mexico) in september 2003, in de geest van de protestbewegingen
in Seattle in november 1999, gemarkeerd door het verzet van een groep van 22 opkomende landen in het
Zuiden die zich, geconfronteerd met de onbuigzaamheid van de landen in het Noorden, bij deze gelegen-
heid hadden verenigd om de conferentie te doen mislukken.

De WTO heeft zich ook voorzien van een "rechterlijke bevoegdheid", het Orgaan voor Geschillenbeslech-
ting (DSB), waar landen die zich benadeeld achten een klacht kunnen indienen. Binnen de organisatie be-
staan verschillende akkoorden over alle handelsgerelateerde onderwerpen.

De WTO en de landbouwproducten
De landbouw is veruit de meest beschermde sector in de internationale handel. Terwijl meer dan de helft
van de bevolking van de landen in het Zuiden in deze sector werken (versus minder dan 10 % in de indus-
trielanden), blijft de Wereldhandelsorganisatie maatregelen van de rijke landen dulden die ronduit protec-
tionistisch te noemen zijn. Eerder verbazingwekkend wanneer men weet dat de organisatie de openstelling
van alle markten eist!

Zo duldt de organisatie op het gebied van de landbouw, dat de rijke landen rechtstreeks op de markten in-
grijpen door aanzienlijke subsidies aan hun landbouwers te bieden, subsidies waarbij voornamelijk de grote
bedrijven baat hebben. Aangemoedigd door deze subsidies produceren de landbouwers overschotten die dan
op de wereldmarkten worden verkocht. En met de hulp van extra subsidies ziet men dumpingpraktijken: de
importproducten worden verkocht tegen een lagere prijs dan deze die op de wereldmarkten worden ge-
hanteerd (soms zelfs een prijs die lager is dan de kostprijs). Door dit goedkope aanbod kelderen ze de we-
reldkoersen.

Landbouw in het Zuiden
De kleine landbouwers van de landen in het Zuiden (aan wie de regeringen geen grote subsidies kunnen toe-
kennen) moeten rechtstreeks het hoofd bieden aan deze oneerlijke concurrentie. Deze feitelijke situatie
heeft rechtstreekse gevolgen voor hun reeds zeer lage inkomsten. Deze maatregelen hebben gecombineerd
met andere factoren rampzalige gevolgen voor de levenswijze van de boeren in het Zuiden: velen stappen
af van de teelt van voedingsgewassen (niet gesubsidieerd) omdat ze hun producten op de lokale markten
niet verkocht krijgen. Ze steken zich dan ook vaak diep in de schulden om opbrengstgewassen te telen, die
hoofdzakelijk zijn bedoeld voor de export en die afhankelijk zijn van de schommelingen van een oneerlijke
wereldmarkt. Voor veel boeren zit er ook niets anders op dan van de boerenstiel af te stappen en hun geluk
in de stad te gaan beproeven, wat de plattelandsvlucht alleen maar verergert.

Tegelijkertijd blijven de rijke landen hun beloftes om de toegang van de arme landen tot de markten te ver-
beteren, maar op de lange baan schuiven. In plaats van hun eigen subsidies ten gunste van hun landbouw
af te bouwen, hebben zij ze verhoogd.
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65 Het GATT-systeem van 1947 bleef een politiek systeem en was geen echte internationale organisatie: weinig structuur (één permanent orgaan – het secre-
tariaat in Genève), geen internationale rechtspersoonlijkheid, te veel afwijkingen die uiteindelijk voor de contracterende Staten (men sprak niet van Lidsta-
ten) neerkwamen op toetreding tot een "GATT à la carte" afhankelijk van haar belangen van het moment en, soms, op afzien van de naleving van de
richtsnoeren al naargelang van de nationale politieke en commerciële oriëntatie.



De voornaamste kritiek

� Velen trekken het democratische karakter van de WTO in twijfel en brengen naar voor dat de werk-
wijze van de organisatie de machtigste landen (Europa, Verenigde Staten, Japan en Canada) die in
staat zijn om tientallen dossiers gelijktijdig te behandelen, voortrekt. Aangezien de beslissingen wor-
den genomen volgens het beginsel "wie zwijgt, stemt toe", zouden de kleine landen die maar één
vertegenwoordiger hebben om al hun dossiers te beheren doorgaans tegen heug en meug “toe-
stemmen”.

� De duidelijke wanverhouding tussen de invloed van de rijkste landen en die van de andere landen.
Aan landen met een broze economie vragen om hun markten asymmetrisch open te stellen, speelt
immers vóór alles de belangen van de grootmachten en de multinationals in de kaart, vooral zonder
de liberalisering met geringe toegevoegde waarde -de gebieden waar de minst ontwikkelde landen
het best zouden presteren- door de ontwikkelde landen met name landbouwsubsidies te laten hand-
haven.

� Een beperkte rechtvaardigheid: men kan zich vragen stellen bij het reële vermogen van de kleine
landen om retorsiemaatregelen uit te vaardigen, wanneer het Orgaan voor Geschillenbeslechting
uitspraak doet in hun voordeel. Welke retorsiemaatregelen zou Mali immers tegen de Verenigde Sta-
ten kunnen treffen, als het bijvoorbeeld gelijk zou krijgen in een klacht tegen de katoensubsidies?

� De WTO zou van handel een opperwaarde maken die de bron zou zijn van een rechtenconflict met
internationale normen inzake mensenrechten, sociale en milieubescherming, bescherming van de ge-
zondheid, enz.

� Grote afwezige bij de WTO: de burgermaatschappij. Het gebrek aan raadpleging van de burger-
maatschappij draagt bij aan de ondoorzichtigheid van de mechanismen van de WTO. Op het moment
dat het merendeel van de internationale instellingen partnership- en/of samenwerkingssystemen met
de ngo’s tot stand brengen en zo het noodzakelijke karakter van hun deelname met het oog op de
volledige realisatie van de mensenrechten erkennen, is het ondenkbaar dat de WTO geen plaats
maakt voor de burgermaatschappij, zelfs al was het maar om de WTO advies te verlenen. De wan-
verhouding tussen de invloed van de multinationals en die van de ngo’s draagt er in hoge mate toe
bij dat de WTO de richting uitgaat van een organisatie die zich toespitst op de winst van enkele
grote groepen, die privébelangen en de winst van rijke landen dienen.

� Op termijn zal geen land of regio het recht nog hebben om rekening te houden met zijn eigen spe-
cifieke karakter, behoeften en prioriteiten die gebaseerd zijn op de bijzondere kenmerken van zijn
maatschappij. Eigen economische of fiscale keuzes, een binnenlands beleid inzake gezondheid, in de
sociale sector, inzake milieu of inzake ethische vragen zullen als "een rem op de Vrije Markt" worden
beschouwd. Of het nu gaat om een rijk land of een ontwikkelingsland, iedereen zal zich moeten on-
derwerpen aan de concurrentieregels die alleen de privébelangen van de allermachtigsten van deze
wereld ten goede komen.

WEETJES

� “Weinigen staan vandaag de dag achter deze grote hypocrisie: men beweert de ontwikke-
lingslanden te helpen, terwijl men ze dwingt om hun markten open te stellen voor de pro-
ducten van de geavanceerde industrielanden, die zelf hun eigen markten blijven beschermen.
Zo’n beleid maakt de rijken alleen maar rijker en de armen nog armer – en woedender.”66 

� De Verenigde Staten stuurden 200 afgevaardigden naar de ministeriële conferentie in Doha
(2005), Polen slechts 4!
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66 Joseph E. Stiglitz, in La grande désillusion. Fayard, 2002. Joseph Eugene Stiglitz is een Amerikaans econoom, geboren op 9 februari 1943, die in 2001 de 
Nobelprijs voor economie kreeg. Thans is hij een van de beroemdste economen van de stroming van de “nieuwe keynesianen”.
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Ik ben een 
levensmiddelenmultinational
Ik produceer ontzettend veel en ben aanwezig in een heleboel landen,
evengoed verbruikende als producerende. Ik beslis over alles: de hoe-
veelheid meststoffen en pesticiden die voor de gewassen worden ge-
bruikt, het loon van de arbeiders en hun arbeidsvoorwaarden. Ik wil vóór
alles winst maken, de mensen gezond voeden is bijzaak. Je vindt me over-
al ter wereld en ik maak me echt niet druk over de mensen en het milieu.
Ik boek monsterwinsten, waarvan een deel naar reclame gaat die me helpt
om mijn producten te verkopen. Dankzij de reclame krijg ik de mensen

zover dat ze veel dierlijke producten eten, ook al is dat niet goed voor hun gezondheid. Boven-
dien kan ik dankzij reclame heel het jaar door exotische producten verkopen.

De macht van de multinationale bedrijven
Een multinational, een onderneming met filialen in verschillende landen, wil vóór alles zoveel mogelijk winst
maken. Met het oog op doeltreffendheid en concurrentievermogen verplaatst hij zijn operaties naar daar waar
de productiekosten het laagst zijn.

Een filiaal van een multinational in een ontwikkelingsland oprichten heeft als voordeel dat er veel lagere
lonen moeten worden betaald dan in de industrielanden en dat men de wetten op arbeid- en milieube-
scherming kan omzeilen.

Hoe integreren om beter te contoleren?
De macht van deze bedrijven neemt toe doordat ze zich verticaal of horizontaal integreren.

Wanneer een bedrijf heel het proces van een product controleert, van bij de productie totdat het in de win-
kel ligt, spreken we van verticale integratie.

� Het bedrijf Dole beheert zijn plantages en is eigenaar van verschillende transport-, verwerkings- en
verpakkingsbedrijven. Vanaf zijn entrepots zorgt het voor het op de markt brengen en tot slot de dis-
tributie in heel de wereld.

Wanneer een bedrijf eigenaar wordt van zijn voornaamste concurrenten en zo een deel van de markt van
een gegeven product in handen heeft, spreken we van horizontale integratie.

� Het bedrijf Altria, dat werd omgedoopt tot Philip Morris, profiteert van de verkoop van verschillende
koffie- en chocolademerken: Carte Noire, Maxim, Maison du Café, enz. Terwijl deze merken tot een
en hetzelfde bedrijf behoren, denkt de consument dat het concurrenten van elkaar zijn. Zo kan de
verkoop worden gestimuleerd.

De macht van de multinationals is de afgelopen decennia sterk toegenomen door verschillende strategieën:

� Deelname aan de totstandbrenging van een internationaal handelsbeleid,

� Lobbyingpraktijk67 bij de beslissingsbevoegde overheden om de vrije handel te bevorderen, de inter-
nationale transacties te vergemakkelijken en toegang te verlenen tot nieuwe markten.
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• Ik ben Vandana
• Ik ben Rosibel
• Ik ben Monsanto
• Ik ben een 
rijstkorrel

67 Volgens F. J. Farnel, “lobbying is een activiteit die bestaat in het ingrijpen om de uitwerkings-, toepassings- en interpretatieprocessen van wettelijke 
maatregelen, normen, reglementen, en algemener, iedere tussenkomst of beslissing van de overheid rechtstreeks of onrechtstreeks te beïnvloeden”.
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Weinig, veel multinationals in uw Cornflakes?
Er worden elke dag lokale bedrijven door voedingsmiddelengiganten opgekocht.
Hoewel ze in ons leven van alledag van bij de eerste hap aanwezig zijn, blijft het erg moeilijk om te achter-
halen om welke bedrijven het nu precies gaat. Van de etiketten worden we alleszins niet wijzer.

Hebt u Cornflakes, Rice Krispies of Special K gegeten? Dan hebt u te maken met Kellogg's, waarvan het
hoofdkantoor in Michigan is gevestigd. Hebt u Tropicana gedronken? Wordt door Pepsi geproduceerd! Mi-
nute Maid of Chaudfontaine? Dat is van Coca-Cola! Hebt u zich laten verleiden tot een heerlijk stukje Côte
d’Or-chocolade? Dan hebt u bijgedragen aan de omzet van de Amerikaanse gigant Kraft!

Wie is wie?

� Het is erg moeilijk om de bedrijven achter de bekende merken te identificeren.
Geen enkele wet verplicht hen immers om te vermelden waar hun hoofdkantoor is gevestigd. We
weten dus niet aan wie we ons geld dag in, dag uit geven. De bedrijfswereld blijft complex; er wor-
den dagelijks duizenden aandelen gekocht en verkocht. Sommige bedrijven gaan failliet, andere wor-
den door de concurrenten opgeslokt of gedeeltelijk overgenomen. En deze transacties zijn niet altijd
openbaar.

� De bedrijven doen zich voor als concurrenten, maar ze werken samen voor de fabricage en het op
de markt brengen van producten. (Zo verkoopt Philipp Morris in 2007 Del-Monteproducten via een
Nabisco-filiaal).

Onze voeding hangt dus af van een handvol grote firma’s die via niet-openbare akkoorden met elkaar
verbonden zijn. Is er in deze context nog sprake van vrije markt en echte concurrentie?

BBP en inkomsten van de bedrijven
Verschillende bedrijven genereren jaarinkomsten die hoger liggen dan het totale bbp van heel wat land in
het Zuiden!68

Patenten op levende organismen en het voorbeeld van Rice Tec in India
Sommige bedrijven eigenen zich het voorouderlijke patrimonium van de gemeenschappen in het Zuiden toe
om er voordeel van te trekken. Oude variëteiten, die al eeuwen door de boeren worden geteeld en die deel
uitmaken van de lokale teelten of een middel zijn voor het bestaan ervan, worden zo door voedingsmidde-
lenmultinationals gestolen.

Zo heeft Rice Tec 22 basmatirijstvariëteiten uit de streek van Punjab in India bemonsterd.
In de laboratoria van het bedrijf hebben wetenschappers een reeks genen geïsoleerd, die, vermengd met an-
dere, een nieuwe rijstvariëteit hebben opgeleverd. Op die nieuwe variëteit hebben ze dan een patent ge-
nomen, als ware het hun eigen uitvinding!

De knowhow van de boeren in Punjab, die al generaties lang rijstsoorten kruisen, is dus gebruikt, zonder dat
zij hiervoor enige erkenning of baten kregen. Erger nog, boeren die dit zaad willen gebruiken kunnen niet
anders dan het bij Rice Tec kopen.
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Land

Bangladesh
Benin

Guatemala
Nepal

BBP in miljoen 
US dollar

47.100
2.300
19.100
5.500

Jaarverkoop in 2002 
in miljoen US dollar

80.408
67.756
45.839
8.304

Bedrijf

Philipp Morris
Nestlé
Unilever
Kellogs

68 Jaarverslagen van de bedrijven kunnen op hun respectievelijke internetsite worden geraadpleegd. Zie eveneens Wereldbank, gegevens en statistieken 2003.



Aangezien deze basmativariëteit “privé-eigendom” is geworden, wordt de boeren tevens het legitiem recht
ontnomen om de korrels op te slaan die het volgende seizoen moeten worden gezaaid!
Jammer genoeg, zijn soortgelijke gevallen in aantal toegenomen sinds de WTO het recht om een patent te
nemen op levende organismen heeft erkend.

In 2000 nam Monsanto een patent op niet minder dan 349 landbouw- en farmaceutische variëteiten.

WEETJES

� De Voorzitter-directeur van Altira heeft voor het jaar 2001, 23.416.230 US dollar in loon en
compensaties ontvangen. Dit is het equivalent van 12.830 jaar werk van een koffieplukker.

� In mei 2003 heeft het bedrijf Pepsi een wedstrijd uitgeschreven om zijn Horton-chips te pro-
moten. Het bedrijf zal de toekomstige schoolkosten betalen van een pasgeboren kind dat de
naam van het merk draagt.

� Twee bedrijven, Cargill en Archer Daniels Mindland, controleren 70 tot 80% van de interna-
tionale handel in graankorrels.69

� In 1999 heeft Philip Morris een schenking van 60 miljoen dollar gedaan aan liefdadigheids-ins-
tellingen. Het bedrijf heeft daarnaast 108 miljoen aan reclame uitgegeven om aan de wereld
te laten zien hoe gul het wel is.70
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69 Helena Norberg-Hodge, Quand le développement crée la pauvreté, Fayard, 2002.
70 Adbusters Corporate light, maart april 2001, nr. 34, p.38.
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Ik ben Georges, 
een Belgisch landbouwer
Ik ben 44 jaar, ik ben boer in de provincie Luxemburg. Ik heb een kleine
boerderij. Het is voor mij almaar moeilijker om de eindjes aan elkaar te
knopen. Ik verkoop mijn groenten volgens de seizoenen, maar met al die
exotische producten die men heel het jaar door in de supermarkten kan
krijgen, kopen de mensen mijn streekproducten minder dan vroeger. Zo
kunnen mijn courgettes pas in het begin van herfst worden geoogst. Men-
sen die ze heel het jaar door eten, willen er dan geen meer. Ik probeer de
kwaliteit van producten te behouden, maar het is erg moeilijk.

Wanneer het aantal landbouwers afneemt
In 2006 zetten in België bijna 1.660 landbouwbedrijven hun activiteiten stop! Elk jaar houden honderden
landbouwers het voor bekeken: de sector is volop in recessie.

� In Europa verdwijnt er om de 30 seconden een familieboerderij!71

Met de jaren breidden de boeren hun bedrijf almaar uit: ze werden landbouwer, vervolgens producent en
tot slot landbouwondernemer of -exploitant.

Intensieve landbouw versus boerenlandbouw
Sinds de jaren 50 is de landbouw net als andere economische sectoren sterk geïndustrialiseerd. Zo is handen-
arbeid gaandeweg door machines vervangen. De grotere boeren zijn stilaan afhankelijk geworden van ex-
terne hulpmiddelen zoals machines, olie, zaad met hoog rendement, pesticiden en chemische meststoffen, en
meer recent, computers.

In tegenstelling tot deze logica eist de boerenlandbouw respect voor de ecosystemen van de producenten, de
verwerkers en de consumenten. Hij komt op voor de menselijke dimensie van de landbouw. Ook verschillende
boerenverenigingen die zich verzetten tegen junkfood en de agro-industriële giganten, zagen het levenslicht.

Uit vergelijkende studies is gebleken dat kleine gediversifieerde familieboerderijen een beter globaal rende-
ment per grondeenheid neerzetten dan de grote monoculturen. De uitgaven van de kleine boerderijen verte-
genwoordigen in feite investeringen die de lokale gemeenschappen verrijken. De grote exploitaties,
daarentegen, die gedwongen zijn te investeren in geavanceerde uitrusting en chemicaliën afkomstig van mul-
tinationals, maken de multinationals alleen maar rijker.

Normen en reglementen
De landbouwers die Europese normen opgelegd krijgen die almaar verder staan van de werkelijkheid op het
terrein, worden geconfronteerd met de geleidelijke verdwijning van de ambachtelijke boerenproducten. Voor
diegenen die hun producten zelf verwerken of verpakken, betekent de nauwgezette naleving van de Europese
hygiënenormen van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) vaak de dood-
steek. De toepassing ervan brengt immers extra werk en aanzienlijke kosten met zich mee.

Voor de landbouw zit er dus vaak niets anders op dan uitbreiden om de kosten af te schrijven of stoppen met
zijn productie. Beide denkbeeldige situaties impliceren de onmogelijkheid om een duurzame boerenlandbouw
te handhaven, die kwaliteitsvoedingsmiddelen en een gemakkelijke traceerbaarheid (kort distributiekanaal) via
mens- en milieuvriendelijke procedés biedt.

Bovendien draait de overdreven sterilisatie van de producten, die door de geldende normen in de hand wordt
gewerkt, uit op een verzwakking van het immuunsysteem van de consumenten. Ambachtelijke producten
zoals kaas met rauwe melk komen de volksgezondheid ten goede, terwijl industriële producten (vb. UHT-melk)
ons verzwakken.72
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• Ik ben Vandana
• Ik ben een rijstkorrel�

71 Arnaud Zacharie, in Demain le Monde, Campagne voor voedingssouvereiniteit van het CNCD, 2007.
72  Kaas met rauwe melk bevat immers melkzuurbacteriën die de ontwikkeling van ziekteverwekkende bacteriën verhinderen, terwijl gepasteuriseerde kaas steunt

op een steriele omgeving die door een potentiële ziekteverwekker kan worden gekoloniseerd.
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Ons voedselpatrimonium gaat teloor
Landbouwers selecteren nu al meer dan 100.000 jaar zaden die aangepast zijn aan verschillende klimaten,
bodems en teeltpraktijken. Elke variëteit is het resultaat van een zéér oude rijkdom, die garant staat voor een
grote genetische verscheidenheid. Elke variëteit op zich weerspiegelt een teelt. Jammer genoeg gaat deze
biodiversiteit er onverbiddelijk op achteruit… De FAO73 schat dat 75% van de landbouwvariëteiten die in
de wereld worden geteeld, sinds 1900 verdwenen is!74

De consument heeft geen baat bij de daling van de landbouwprijzen

� Terwijl de landbouwprijzen over een periode van 30 jaar met 40% zijn gedaald, zijn deze die de
consument voor zijn voeding betaalt, stabiel gebleven. De levensmiddelen- en distributiebedrijven
lijken dus het meeste baat te hebben bij deze prijsdaling.

� Als de consument geen baat heeft bij de prijsdaling, betekent dit dat hij ze bij elk van zijn aankopen
via de btw financiert. Deze prijsdaling is immers alleen mogelijk dankzij de rechtstreekse hulp aan de
landbouwers. Aangezien de btw geen progressieve belasting is, betalen de armsten de prijsdaling.

� De landbouwers worden ertoe aangezet om hun prijzen met alle mogelijke middelen te verlagen,
op gevaar af van sanitaire en milieurampen teweeg te brengen.

� De meeste boeren worden van deze “lage prijzen”-wedloop uitgesloten: de Europese Unie verliest
elk jaar meer dan 200.000 landbouwers.75

� Om zich performante tools aan te schaffen, hebben heel wat boeren zich in de schulden gestoken,
hun land moeten verkopen en zijn ze failliet gegaan. Deze toestand maakt slachtoffers in alle landen.
In India zien we zelfs een golf van zelfmoorden onder de boeren.

� Het milieu wordt mishandeld: de prijsdaling door de industrialisatie te versnellen en de landbouw-
concentratie, werkt niet-duurzame praktijken in de hand.

Een ander Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB)?
De daling van de landbouwprijzen betekent een zware bedreiging voor de voeding. Ze is het resultaat van
een beleid dat de ministers van de Unie Europese 15 jaar geleden op advies van de Europese Commissie
hebben ingevoerd.

De consumenten kunnen billijke en biologische landbouwfilières aanmoedigen, maar het is aan de natio-
nale, Europese en internationale overheden om een landbouwbeleid in te voeren dat iedereen toegang geeft
tot kwaliteitsvoedsel en dat de bescherming van onze biodiversiteit en het behoud van het leven op het plat-
teland garandeert.

66

Het touwtjesspel

73 Food and Agriculture Organization of the United Nations.
74 Solange Lévesque, Pour la sauvegarde du patrimoine végétal, Le devoir, 21 mars 2003.
75 L’agriculture dans l’Union Européenne, Informations statistiques et économiques, 2000 ; Commission Européenne, janvier 2001, Bruxelles.



Ik ben Marco
Mijn vriendin en ik proberen al een paar jaar zwanger te geraken, maar
zonder resultaat. Uit tests is gebleken dat ik niet genoeg zaadcellen heb.
Zonder medische bijstand zullen wij geen ouders kunnen worden.
Ik heb horen zeggen dat 20% van de koppels door onvruchtbaarheid wordt
getroffen. 

Pesticiden verstoren de menselijke voortplanting
Hoe verklaart men het feit dat de mannelijke onvruchtbaarheid voortdurend toeneemt? 15 tot 20% van de
stellen kampt vandaag de dag met vruchtbaarheidsproblemen en moet zijn toevlucht nemen tot kunstma-
tige inseminatie.

Harvard-wetenschappers hebben waargenomen dat het testosterongehalte bij mannen die aan bepaalde in-
secticiden worden blootgesteld, daalt. Na een diffuse blootstelling zou er zich dus statistisch een daling van
het testosterongehalte bij de mannelijke bevolking kunnen voordoen. Dit zou leiden tot een stijging van het
aantal onvruchtbare mannen.

Wanneer de fauna vervrouwelijkt…
Het fenomeen “oestrogenisatie”76 dat verband houdt met de blootstelling aan organochloren77, is niet eigen
aan de mens. In een ecosysteem zoals la rivière des Prairies ten noorden van Montreal hebben biologen im-
mers een toename van 70 % van de wijfjes bij weekdieren en vissen waargenomen. Werk op verschillende
rivieren in Groot-Brittannië heeft geleid tot de vaststelling dat de fauna “vervrouwelijkt”: een probleem dat
de voortplanting kan verstoren. De wetenschappelijk onderzoekers hebben opgemerkt dat verschillende
klassen van chemicaliën de werking van hormonen nabootsen of die van sommige receptoren blokkeren.
Over de werkwijze van deze stoffen en de precieze oorzaak van de toxiciteit ervan is nog niet veel bekend,
maar het lijkt erop dat organochlore pesticiden, waaronder bisfenol A, ftalaten en dioxines, de werking van
ons endocrien systeem verstoren. In dusdanige mate dat er een internationaal verdrag is gesloten met het
oog op de volledige eliminatie van organochlore pesticiden, verdrag waarbij Canada zich heeft aangesloten.78 

Vruchtbaarheidsstoornissen
Volgens een aantal studies is de gemiddelde spermatozoïdenconcentratie in het sperma tussen 1938 en
1990 met 50% gedaald. Deze studies zijn echter omstreden. De resultaten van deze studies zijn volgens
sommige auteurs te heterogeen. Het aantal onvruchtbare stellen is gestegen van 7-8 % in de jaren 50 naar
ongeveer 15-20 % op de dag van vandaag. Hierdoor moet men almaar vaker zijn toevlucht neemt tot tech-
nieken van begeleide voortplanting. Het percentage stellen waarvan de onvruchtbaarheid aan de man wordt
toegeschreven, is gestegen van ongeveer 10 naar 25%. Ook heeft men een stijging van een aantal andere
anomalieën van het voortplantingsapparaat zoals het cryptorchidie (niet ingedaalde teelbal) en hypospadias
(te korte urethra) vastgesteld.

Op basis van laboratoriumexperimenten79 en epidemiologische studies80 verdenkt men de pesticiden ervan
naast andere chemicaliën zoals dioxines, PCB’s, de ftalaten81, enz. een van de oorzaken van de dalende
vruchtbaarheid te zijn. Het oorzakelijk verband dat deze anomalieën linkt aan pesticiden moet nog met ze-
kerheid worden aangetoond, maar blijft evenwel plausibel. Verschillende van deze toxische producten zijn
immers in staat om te interfereren met de werking van de seksuele hormonen. 
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76 Oestrogeen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vrouwelijke geslachtskenmerken.
77 Organochlore pesticiden maken deel uit van de POP's, de persistente organische poluenten. Zie ook de fiche Oceaan.
78 CAP en Revue des Diplômés, nr. 406, Lente 2004.
79 Cox, 1996.
80 Strohmer, 1993; de Cock, 1994, Garry, 1996.
81 Ftalaten zijn een groep van chemische producten die qua structuur verwant zijn aan organisch zuur dat gekend is onder de naam ftaalzuur.
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� Het Parijse Cochin-ziekenhuis heeft biologisch kwaliteitsverlies van het menselijke sperma van
2% per jaar waargenomen, en dit, sinds 20 jaar!82

68

Het touwtjesspel

82 Rapport van de commissie voor de voorbereiding van het Franse plan voor milieuwelzijn, Philippe Saint Marc, In l’Eco nr. 12



Ik ben de olie
Ik ben erg nuttig en zelfs al een eeuw onmisbaar voor de mens. Ik verwarm
woningen, laat auto’s rijden en ik dien om plastic en verpakkingen te produ-
ceren. Ik lig aan de basis van hygiëneproducten en wasmiddelen.
Meer nog, de intensieve landbouw in de landen in het Noorden en in een
toenemend aantal landen in het Zuiden hangt volledig van mij af. Ik ben im-
mers onmisbaar voor de productie van chemische meststoffen, pesticiden,
om dan nog maar te zwijgen van brandstof voor landbouwmachines en trans-
port. Het probleem is dat ik broeikasgassen produceer, als ik word verbrand.
Let op: mijn reserves raken uitgeput! De eerste verminderingen worden ver-
wacht tegen 2010 en tegen 2040 zit ik door mijn voorraad heen. Zijn we klaar
om het hoofd te bieden aan deze situatie?

Ik ben, de perfecte energie, « het zwarte goud » zoals men zegt. Gemakkelijk te transporteren, zeer ge-
makkelijk op te slaan, weinig plaats innemend. En uiteindelijk niet duur ! Een liter kerosine kost minder
dan een liter water in een fles… Maar aangezien ik niet onuitputtelijk ben, word ik tegelijkertijd steeds meer
een kostbaar iets waarvoor er wordt gevochten…

Een essentiële fossiele energiebron die zeer ongelijk verdeeld is!
Aardolie is een vloeibaar koolstofhoudend gesteente dat afkomstig is van de ontbinding van organische stof-
fen die zich miljoenen jaren geleden hebben opgestapeld op de bodem van de oceanen. Het gaat om een
hulpbron waarvan de voorraad beperkt is en die slechts beschikbaar is in bepaalde regio's van de wereld. Zoals
te zien is in de bovenstaande tabel verschilt het verbruik van aardolie per inwoner zeer sterk van ene land
tot het andere. 

Aardolie is één van de pijlers van de industriële economie aangezien bijna alle vloeibare brandstoffen er af-
komstig van zijn en de ontwikkeling van de auto en het vliegtuig erdoor mogelijk werd gemaakt. De  schom-
melingen van de prijs ervan hebben een rechtstreekse invloed op het gezinsbudget in de ontwikkelde landen.
Ze beïnvloeden bovendien in een variabele verhouding de prijzen van alle goederen en diensten, aangezien
die bijna allemaal tot stand komen door - op zijn minst onrechtstreeks - gebruik te maken van aardolie.

Gebruik van aardolie in de wereld 

Fiches voor de spelleider

69

�
Ik ben de lucht van de planeet

LAND

N-Am.
Europa
Z-Am.
Afrika
Oceanië
Azië

WERELDBEVOLKING

5%
9%
9%
16%
1%
60%

VERBRUIK

25%
21%
8%
3%
1%
35%

OLIE
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Wij verbruiken steeds meer energie, voornamelijk fossiele brandstoffen (83%), zeer weinig hernieuwbare
energie (10%) en nog minder nucleaire energie (7%). Aardolie is veruit onze voornaamste energiebron
(41%). Sinds het begin van het industriële tijdperk neemt het verbruik van aardolie voortdurend toe. De af-
gelopen 10 jaar is het verbruik toegenomen van 70 tot 82,5 miljoen vaten per dag, met name door de Ame-
rikaanse en Chinese vraatzucht. Er moet echter op gewezen worden dat de Chinese productie voornamelijk
bestemd is voor andere landen, waaronder die van de Europese Unie, zodat de CO2-uitstoot ervan gede-
lokaliseerd wordt. Als het huidige consumptieritme wordt aangehouden, zal de aardolievoorraad tijdens de
volgende decennia uitgeput raken. Men gebruikt de term aardoliepiek om het moment te benoemen waar-
op de aardoliewinning haar maximum zal bereiken. Zodra die piek voorbij is, zal er zich een groeiend one-
venwicht voordoen tussen een stijgende vraag en een productie die ieder jaar afneemt. De gevolgen daarvan
zijn een plotselinge prijsstijging, een economische crisis, oorlogen enz. 

Het broeikaseffect: de grootste uitdaging waarmee de mensheid wordt 
geconfronteerd!
Het broeikaseffect is een proces van opwarming van de atmosfeer door broeikasgassen, met name water-
damp, koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4).
Het verbranden van aardolie zorgt voornamelijk voor de uitstoot van CO2 (en vervuilende partikels).  Die
bijkomende CO2 zorgt voor een verhoging van de broeikasgassenconcentratie in de atmosfeer en ten ge-
volge daarvan voor klimaatveranderingen met rampzalige gevolgen voor het milieu en de mensheid. Die
gevolgen zijn des te erger naarmate de bevolking armer is. 

Kan eten de atmosfeer doen opwarmen?
Landbouw is verantwoordelijk voor het wezenlijk deel van de uitstoot van andere broeikasgassen dan CO2
(voornamelijk methaan en stikstofmonoxide) en de productie, de transformatie, de verpakking, het transport
en de bewaring van landbouwproducten verbruiken een grote hoeveelheid aardolie. Intensieve veeteelt is
verantwoordelijk voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen die door mensen wordt veroorzaakt (vooral
door het methaan dat door runderen wordt geproduceerd).
Jean-Marc Jancovici heeft een poging ondernomen om te berekenen hoeveel broeikasgas er in enkele voe-
dingsmiddelen zit en heeft de onderstaande benaderende grafiek opgesteld. 

� Landbouw, met uitzondering van de oppervlakken die op een biologische manier worden bewerkt,
consumeert synthetische meststoffen en pesticiden, die geproduceerd moeten worden.

� De productie van de voedingsmiddelenindustrie verbruikt rechtstreeks energie.

� De fabricage van verpakkingen verbruikt een aanzienlijke fractie van de "grondstoffen" die wij pro-
duceren (staal, aluminium, plastic enz.). Die productie van grondstoffen is verantwoordelijk voor
70% tot 80% van de uitstoot van de industrie.

� Een deel van het goederenvervoer over de weg houdt verband met voedingsproducten. Telkens we
Spaanse sinaasappelen kopen of druiven die op 500 km van hun plaats van aankoop worden ge-
produceerd, kopen we ook hun transport. 

� De supermarkten, die ongeveer 80% van de kleinhandel van voedingsproducten opslorpen, bevin-
den zich vaak aan de rand van de stad en wij gaan er dus met de auto naartoe. 

� Er is elektriciteit nodig om diepvriesproducten te bewaren, de winkel in de winter te verwarmen en
in de zomer koel te houden. 

� Onze verpakkingen eindigen in de vuilnisbak en de verwerking ervan zorgt ook voor uitstoot van
broeikasgassen 
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Wat gebeurt er als we biologisch gaan telen?
We gebruiken geen fossiele energie die nodig is voor de fabricage van synthetische meststoffen en fytosa-
nitaire producten, maar er is wel uitstoot van N2O ten gevolge van de verspreiding van mestvaalten en an-
dere inbreng van stikstof… 

Biologisch eten is goed voor de gezondheid, de bodem, het water, de werkgelegenheid en het klimaat!

Wat zijn de alternatieven?
Gezien de invloed die aardolie heeft op het milieu en de verwachte afname van de voorraden moet onder
ogen worden gezien dat die energiebron door andere energiebronnen moet worden vervangen en dat we
vooral heel wat minder moeten gaan consumeren.  

Hernieuwbare energie (zonne-energie, windenergie, aardwarmte enz.) biedt een groot potentieel, maar is te
weinig het voorwerp van onderzoek geweest. 

Nucleaire energie is zeer controversieel en vormt in ieder geval geen echt alternatief voor aardolie omwille
van het zeer kleine aandeel dat die energiebron heeft in de wereldproductie van energie (7%), omwille van
het feit dat ze de exploitatie vereist van een hulpbron die eveneens beperkt is (uranium) en omwille van de
zeer problematische kwestie van het beheer van het afval dat ze voortbrengt. Die energiebronnen zijn voor-
al geschikt voor de productie van elektriciteit. Ze kunnen aardolie niet onmiddellijk vervangen, aangezien aar-
dolie voornamelijk wordt gebruikt voor de productie van vloeibare brandstoffen.

Biobrandstoffen of agrobrandstoffen (diesel, alcohol en olie afkomstig van biomassa83) zijn interessant als ze
van afval worden gemaakt. Als ze echter afkomstig zijn van zogenaamde "energieteelten" (koolzaad, sui-
kerriet, graan, maïs enz.) gaan ze concurrentie aan met de landbouwproductie die bestemd is voor voeding !
Zo heeft men in bepaalde landen die hun grond gebruiken voor de teelt van planten voor biobrandstoffen
al een stijging van de voedselprijzen kunnen vaststellen! Ten gevolge van een akkoord dat begin 2007 met
de Verenigde Staten werd afgesloten, werden in Brazilië duizenden hectaren tropisch woud vernield voor de
teelt van soja en suiker bestemd voor biobrandstoffen.84

Uiteindelijk vormen energiebesparingen (isolatie, doeltreffende organisatie van het territorium, de  mobili-
teit, de handel enz.) het  voornaamste alternatief voor aardolie. 

Er blijft ons niet veel tijd meer over (20 jaar ?) om ons aan te passen en elke druppel aardolie die wordt ver-
bruikt zal er één zijn die ons daarbij niet zal helpen … De echte vraag is dus: gaan we die onvermijdelijke ver-
anderingen zelf kiezen of gaan we ze ondergaan ?
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83 Biomassa is de totale hoeveelheid organische stof van plantaardige of dierlijke herkomst. De voornaamste vormen van biomassa-energie zijn: biobrandstoffen
voor transport (producten die voornamelijk worden gemaakt van graan, suiker, oliehoudende planten en gebruikte olie), huisverwarming (met hout); en de
verbranding van hout en afval  in centrales die elektriciteit en/of warmte produceren.

84 Robin Maynard en Patricia Thomas in L'écologiste, Dossier gezondheid, nr. 22, juni 2007.
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� Als elke Chinees dezelfde hoeveelheid aardolie zou verbruiken als een Amerikaan nu verbruikt,
zou China 80 miljoen vaten per dag nodig hebben: dat is de huidige wereldproductie...

� Om de tank van een 4X4 met 94,5 liter zuivere ethanol te vullen is er ongeveer 204 kg maïs
nodig: dat komt overeen met het aantal calorieën dat nodig is om iemand gedurende één jaar
te voeden !

� Op het vlak van aardolievraatzucht heeft België aan niemand een lesje te geven. Historisch ge-
zien heeft België altijd veel erg vervuilende zware industrie (metaalindustrie, staalindustrie)
gehad. Bovendien zijn de Belgische huizen de slechtst geïsoleerde van Europa…

� Als de koolwaterstofreserves als eigendom van alle mensen zouden worden beschouwd, zou
één van de voornaamste bronnen van conflicten tussen naties verdwijnen en we kunnen ervan
uitgaan dat er geen oorlog zal worden gevoerd voor zonne-energie!

� Er wordt 799 g CO2 geproduceerd per kilometer die wordt afgelegd door een vliegtuig voor
één ton goederen,  tegenover slechts 13 g bij transport over zee. 

� Biologische producten reizen niet noodzakelijk minder dan andere. In het bio-rek kunnen de
peren uit Argentinië en de appelen uit Chili komen. En dat tegen dezelfde prijs als wanneer ze
uit Frankrijk zouden komen!

� In de winter rozen kweken in de zon van Ethiopië of Kenia is ecologisch gesproken gunstiger
dan ze te kweken in verlichte en verwarmde serres in Nederland, zelfs als je rekening houdt
met het transport per vliegtuig. In de zomer is dat echter helemaal niet het geval. Je moet dus
rekening houden met het seizoen als je bloemen koopt ! Dat geldt ook voor fruit en groenten.
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Ik ben het IMF
Ik ben het Internationaal Monetair Fonds. Ik help de landen als een goede
huisvader. Vooral de armste hebben mijn diensten nodig. Ze zitten immers
vaak tot over hun oren in de schulden. Een flinke hap uit het budget van
deze landen gaat naar de aflossing van hun schuld. Maar ze kampen daar-
bij vaak met moeilijkheden. En dan kennen mijn vriendin, de Wereldbank,
en ik hen een afbetalingsregeling voor hun schuld toe in ruil voor een klein
Structureel Aanpassingsprogramma (SAP). Zo’n programma houdt in dat er
verschillende saneringsmaatregelen voor de economie en de openbare fi-
nanciën worden toegepast. Hiertoe overweeg ik bijvoorbeeld de aftrek van
uitgaven in de openbare sectoren of beter nog, de privatisering ervan, het
blokkeren van de lonen. Kortom, allemaal zaken die alleen maar goed
doen. De steun aan exportgewassen is vaak een verplichte overgang. Deze
gewassen worden als zeer rendabel en dus gunstig voor de landen met

schulden beschouwd. Om natuurlijk van de financiële voordelen van deze exportgewassen te
genieten, moet men wel een beetje afstappen van de traditionele gewassen.

Het Internationaal Monetair Fonds werd in 1944 opgericht om de stabiliteit te waarborgen van het inter-
nationaal monetair systeem na de grote depressie van de jaren 30. Het is sinds de jaren 80 de curator en
de ontvanger van de buitenlandse schuld85 van de armste landen. Om de huidige functie van het IMF in
het complexe raderwerk van de internationale betrekkingen te kunnen situeren, moet men de mechanis-
men van de schuldenlast van de landen van het Zuiden begrijpen. Volgens een goed gekend principe moet
diegene die een schuld aangaat (de debiteur) op termijn terugbetalen aan diegene die de schuld heeft toe-
gekend (de schuldeiser of crediteur) en dat op bepaalde voorwaarden en meestal met interesten ... Is er nog
iets normalers dan dat? Het is dus logisch dat de met schulden belaste landen hun schuld aan de schul-
deisers uit het Noorden terugbetalen, nietwaar? Waarom gaan er dan bijna overal zo veel stemmen op die
zeggen dat schuld een instrument is van overheersing, en verfoeilijk en onwettelijk is, en dat de landen van
het Zuiden niets aan hun schuldeisers verschuldigd zijn? En vooral: wat is de rol van het IMF in dat alles? 

De schuld... een helse escalatie
In 1973 bedraagt de volledige schuldenberg86 van de met schuld belaste landen 113 miljard dollars (Mrd $). 
In 2005 bedraagt de schuld 2.600 miljard $ !

Er moet overigens op gewezen worden dat de met schuld belaste landen hun schuld van 1980 al 10 keer heb-
ben terugbetaald, maar dat ze dat nog 5 keer87 moeten doen !
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85 De buitenlandse openbare schuld van een land wordt aangegaan door de staten of de openbare instellingen en wordt gewaarborgd door de staat. Ze is te
onderscheiden van de buitenlandse privéschuld, die niet gewaarborgd wordt door de staat en die aangegaan is door een privé-instelling.

86 Het totale bedrag van de schulden : het geleende kapitaal plus de interesten.
87 Eric Toussaint, Les chiffres de la dette en 2005, www.cadtm.org.
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De promotoren van de schuld
"De tragedie van de schuld is het gevolg van zeer precieze geopolitieke keuzen. Ze is vooral een krachtig me-
chanisme voor onderwerping van de landen van het Zuiden, kortom een nieuwe kolonialisme."88

Van in de jaren 60 tot nu hebben verschillende actoren meegewerkt aan de opbouw van kolossale schuldenlast
van de landen van het Zuiden. 

1 De eerste actor is een privéactor. In de jaren 60 en 70 beschikken de banken van het Noorden immers over
massa's geld: enerzijds geld dat bedoeld is voor de heropbouw van Europa na de oorlog (eurodollars) en an-
derzijds geld dat afkomstig is van de aardolieproducenten (oliedollars). Omdat er dollars naar het Westen toe-
stromen en men het  risico op inflatie wil voorkomen geven de westerse banken dan leningen aan uiterst lage
interestvoeten aan de landen van het Zuiden. Dat is het privégedeelte van de schuld.

2 In de jaren 70 verschijnt er dan een tweede promotor van de schuldenlast van de landen van het Zuiden. Ten
gevolge van de recessie die veroorzaakt werd door de twee grote olieschokken (1973 en 1979) en om hun eco-
nomie weer te lanceren, lenen de staten van het Noorden aan de landen van het Zuiden ten einde nieuwe
markten te openen, de koopkracht van de landen van het Zuiden te doen toenemen en de goederen van de
landen van het Noorden te verkopen. Dat is het bilaterale gedeelte van de schuld. Meestal gaat het om ge-
bonden hulp: als ik je leen, kan je mijn producten kopen. 

3 De derde actor, en niet de minst belangrijke, is deWereldbank (WB), die van 1968 tot 1973 de landen van het
Zuiden heeft aangespoord om massaal te moderniseren en hun exportapparaat te galvaniseren. Dat is het mul-
tilaterale gedeelte van de schuld. In het kader van de koude oorlog kwam het erop aan om de invloed van de
Sovjet Unie tegen te werken door de internationale handelsbetrekkingen en de strategische posities van de
staten van het Noorden te versterken. Die leningen hebben echter meestal gediend om faraonische projecten,
de beruchte "witte olifanten", te financieren, die absoluut niet ten goede kwamen aan de bevolking van het
Zuiden! Joseph E. Stieglitz89, econoom en hoofd van de Wereldbank van 1997 tot en met 1999, die de Nobel-
prijs economie heeft gekregen, heeft in verband met die leningen het volgende verklaard: « In heel wat gevallen
dienden die leningen om regeringen om te kopen tijdens de koude oorlog. Het probleem was toen niet om te
weten te komen of dat geld het welzijn van het land begunstigde, maar of het - gezien de geopolitieke reali-
teit van het moment - tot een stabiele situatie leidde. »

4 De vierde promotor van de schuld zijn de regeringen van het Zuiden zelf. Heel wat dictaturen werden immers
ondersteund door het Westen (bijvoorbeeld Mobutu in Zaïre, Suharto in Indonesië, de Braziliaanse dictatuur en
later de Argentijnse en de Chileense dictatuur), omdat die ervoor zorgden dat de strategische allianties van het
Noorden werden gestabiliseerd. De fondsen die via leningen werden toegekend, werden vaak verduisterd en
opnieuw geïnvesteerd in westerse banken zonder dat ze ten goede kwamen aan de bevolking: dat is wat men
de « verfoeilijke schuld » noemt. 

De crisis van de schuld... 
Verschillende bijkomende factoren gaan een crisis veroorzaken zonder voorgaande:

� De plotselinge verhoging van de interestvoeten die opzettelijk veroorzaakt werd door de banken van het
Noorden om de redding van de westerse economieën te organiseren na de recessie van de jaren 70. Be-
paalde landen met een schuldenlast zien hun interestvoet van  4 tot 20 % stijgen en moeten drie tot vijf
keer meer interesten betalen!

� De prijzen van de grondstoffen en de landbouwproducten waarvan de export werd aangemoedigd tot
op het moment dat het Noorden te veel begon te produceren, kelderen wereldwijd.

De landen met een schuldenlast blijven dus achter met minder inkomsten, een toegenomen afhankelijkheid van
de export van enkele producten en een schuld die steeds zwaarder wordt.
In 1982 verklaart Mexico zich failliet en het land kan zijn schuldeisers niet meer terugbetalen. Brazilië en Ar-
gentinië volgens iets daarna. Dat is de crisis van de schuld.  

... en de opkomst van het IMF!
De crisis is ernstig. Willen ze in staat zijn om hun schuld terug te betalen zouden de landen van het Zuiden nog
meer moeten lenen, maar niemand wil nog aan landen lenen die niet kunnen terugbetalen. Het IMF is dus hun
enige toevlucht: het is bereid om de nodige fondsen te lenen, waardoor vooral de schuldeisers van het Noorden
kunnen worden gered. Het IMF legt echter bepaalde voorwaarden op aan de landen van het Zuiden, die ver-
plicht zijn om tegen om het even welke prijs (menselijk, sociaal, op het vlak van milieu en volksgezondheid enz.)
zich van de buitenlandse deviezen te voorzien die nodig zijn voor de terugbetaling van hun schuld. Dat zijn de
beruchte Structural Adjustment Programs (SAP's). 
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88 Damien Millet, La tragédie de la dette : d’un colonialisme à l’autre, Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde (CADTM) France.
89 Joseph E. Stiglitz, La grande désillusion, Fayard, 2002.



Volgens Damien Milet90 valt de invoering van de SAP's samen met de verschijning van een nieuwe econo-
mische kolonisatie: « het is zelfs niet meer nodig om ter plaatste een koloniale administratie en een koloniaal
leger te hebben: het mechanisme van de schuld zorg er helemaal alleen voor dat de afhankelijkheid wordt be-
heerd ».

De SAP's van het IMF dwingen de landen met een schuldenlast op hun knieën91

De gevolgen van die logica...

� Alles voor de export: Om hun schuld in buitenlandse deviezen terug te betalen zijn de landen van
het zuiden verplicht hun grondstoffen en landbouwproducten massaal te exporteren ten koste van
hun eigen voedingsmiddelenproductie. In tegenstelling tot de geïndustrialiseerde landen hebben ze
niet het recht om hun landbouw te subsidiëren (vereisten van de SAP's) en worden ze bovendien ge-
confronteerd met een situatie op de internationale markten die totaal onrechtvaardig is op het vlak
van douanebarrières. Heel wat landen hangen overigens af van één geëxporteerd product (katoen,
cacao) en zijn dus volledig overgeleverd aan de willekeur van de schommelingen van de mondiale
koersen. Een voorbeeld is Benin in 2000: de inkomsten uit export van dat land hingen voor 84% af
van katoen !

� Budgettaire strengheid en privatiseringen: de staten zijn verplicht om de sociale, gezondheids- , ad-
ministratieve en schooluitgaven te beperken. De staten zijn verzwakt, en verliezen een groot deel
van hun macht en soevereiniteit. De armoede neemt toe.

� Totale liberalisering van de markten: de multinationals zijn welvarend, minder belast en niet meer on-
derworpen aan douanebarrières, en kunnen hun winsten vrij repatriëren. Bijna overal verschijnen er
vrije zones, no-go-areas en zones van extreme onzekerheid voor werknemers. 

� Zeer grote speculatie: als de investeringsrisico's zeer groot zijn, zoals in de landen met een grote
schuldenlast, zijn de interestvoeten hoog en kunnen de winsten van de investeerders bijgevolg ook
groot zijn. Aangezien de investeringen gewaarborgd zijn door het IMF (dat een beetje werkt als een
verzekeringsinstelling), zijn de speculatie en de risico's op economische instabiliteit die daardoor wor-
den veroorzaakt voor de landen van het Zuiden, zeer groot. 

Het IMF, dat samenwerkt met de Wereldbank, baseert zich op een macro-economische logica die het sta-
tistische aspect boven het menselijke aspect stelt. Al 20 jaar is die logica dezelfde, maar de armoede heeft
zich met grote snelheid veralgemeend en de afhankelijkheid van de landen van het Zuiden is aanzienlijke
toegenomen !

Fiches voor de spelleider
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Blokkering van de lonen 
= afname van de koopkracht

Vermindering van de sociale dienstverlening 
= in de ziekenhuizen, de scholen, de sociale instellingen en de openbare instellingen 

Alles voor de export 
= afname van teelten van voedingsgewassen bestemd voor de voeding

Afschaffing van de voedingssubsidies 
= stijging van de basisvoedselprijzen

Devaluatie van het geld 
= daling van de prijzen bij export, stijging van de prijzen bij import. Er wordt geëxpor-
teerd in plaats van geconsumeerd

Vrije repatriëring van de voordelen 
= bloei van de multinationals, afschaffing van de douanebarrières, daling van de be-
lastingen en afname van de macht van de staten, oprichting van vrije zones   

90 Damien Millet, La tragédie de la dette : d’un colonialisme à l’autre, Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde (CADTM) France.
91 Schema geïnspireerd op Rudopf H. Strahm, Pourquoi sont-ils si pauvres ?, A la Baconnière, 1982.
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Het IMF is GEEN democratische instelling!
Het IMF, dat sinds 2004 185 landen telt, werkt met het systeem van quota, met andere woorden met het
antidemocratische principe 1$ = 1 stem, zoals een kapitalistische onderneming. Het quotum is niet vrij. Het
is berekend  op basis van het economische en geopolitieke belang van een land. Het moet worden betaald
in dollar, euro,  yen, pond of goud.

Dat quotum bepaalt de invloed die een land al dan niet zal hebben binnen het IMF in termen van aantal
stemmen. 
Het onevenwicht tussen rijke en arme landen is er bijgevolg overduidelijk en de verdeling van de stemmen
is er totaal onrechtvaardig.

Er zijn overigens 85% van de stemmen nodig om een belangrijke motie te stemmen. Aangezien de Verenig-
de Staten 17,5% van de stemmen hebben binnen de instelling, hebben zij het absolute vetorecht en beslis-
sen zij bovendien welke landen het recht hebben om hun macht te laten groeien! Het zijn in feite de
Verenigde Staten die de globale werking van die niet echt "internationale" instelling regelen.

Er zijn alternatieven in de maak...
Tal van internationale campagnes pleiten voor de onvoorwaardelijke kwijtschelding van de schuld van de
landen van het Zuiden met het argument dat de terugbetaalde bedragen belachelijke laag zijn in vergelijking
met andere uitgaven, bijvoorbeeld die voor reclame of bewapening, en dat de bedragen die jaarlijks worden
terugbetaald aanzienlijk hoger zijn dan het bedrag voor ontwikkelingshulp dat de landen van het Noorden
aan de landen van het Zuiden geven. Er werd een aarzelende vooruitgang geboekt, vooreerst in de vorm van
een sensibilisering  van de politici omtrent de onrechtvaardigheid van de schuld. Zo werd er  opschorting
van schuld verleend, jammer genoeg vaak in de vorm van een moratorium, en  werd de schuld van de lan-
den met de grootste schuldenlast kwijtgescholden. Het  IMF beleeft momenteel een ernstige legitimiteits-
crisis: de landen van het Zuiden willen er geen beroep meer op doen omdat ze anders de meedogenloze
macht ervan moeten ondergaan. Een aantal ervan  (onder meer Brazilië, Argentinië en Indonesië) hebben zelfs
van tevoren terugbetaald wat ze verschuldigd waren, om verlost te raken van de hinderlijke betutteling van
het IMF. Momenteel kan het IMF daardoor zijn werkingskosten niet meer dekken en is het in zijn bestaan
bedreigd. Vandaar de noodzakelijke "hervorming", niet zozeer om een democratische verandering op gang
te brengen die rekening houdt met de belangen van de armste bevolkingsgroepen, maar om het voortbe-
staan van het IMF te verzekeren en het hoofd te bieden aan een grote wereldwijde protestbeweging tegen
de instelling.

WEETJES

� Voor elke dollar die werd geleend in 1980, hebben de landen van het Zuiden er 10 terugbe-
taald en moeten ze er nog 5 terugbetalen!

� De 12 rijkste landen hebben 66,48 %  van de stemmen in het IMF.

� In 2005 : het gecumuleerde vermogen van alle miljardairs =  de schuld van de landen van het
Zuiden = 2.600 miljard $.

� Om aan alle mensen toegang te verlenen  tot de basisdiensten (voeding, scholing, gezond-
heidszorg enz.) volstaat het volgens het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties
om gedurende 10 jaar jaarlijks 80 miljard $ te investeren. 
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Ik ben Santos, een Braziliaans kind 
Ik ben 8 jaar en heet Santos. Ik ben een van die kinderen die niet genoeg
te eten hebben. Toch is er in mijn land geen tekort aan landbouwgrond.
Hij wordt grotendeels gebruikt om graangewassen en soja te telen. Maar,
die zijn niet voor ons. Deze eiwitten worden naar de rijke landen geëx-
porteerd om daar het vee te voederen. De Braziliaanse gewassen dienen
o.a. om 40 miljoen westerse varkens te voederen. Als alle graan- en peul-
gewassen in de wereld zouden worden gebruikt om mensen te voeden,
dan zou men tweemaal de wereldbevolking eten kunnen geven. Wat ik u
nog ben vergeten te vertellen, is dat in mijn land elk jaar 10.000 kinderen
aan ondervoeding sterven. Ik hoop dat ik niet eindig als een van hen.

« 80% van de ondervoede kinderen wonen in landen met een economie 
die overgeschakeld is op export »92

« Dagelijks sterven er 100.000 mensen van honger of van de onmiddellijke gevolgen van honger »93

Honger, enkele cijfers
De mondiale voedings- en landbouwsituatie wordt doorkruist door een dubbele paradox:

� Hoewel de mondiale landbouwproductie groter is dan de voedingsbehoeften van de wereldbevolking,
zijn ongeveer 850 miljoen mensen – bijna één persoon op zeven – ondervoed.

� Bijna 600 miljoen van die 850 miljoen ondervoede mensen - meer dan 70% - zijn landbouwers of vis-
sers, met andere woorden mensen die zelf voedsel produceren.

Hoewel er in 2005 voldoende voedsel werd geproduceerd om de hele wereldbevolking te voeden, hadden
39 landen (waarvan 25 Afrikaanse) te kampen met een voedselcrisis. 

Honger, een probleem van verdeling!  
In tegenstelling tot wat gewoonlijk wordt gedacht, zijn slechts 10% van de ondervoedingsproblemen te
wijten aan fenomenen zoals droogte, overstromingen, sprinkhanenplagen, oorlogen of conflicten.  

Ondervoeding is op de eerste plaats een probleem van geringe inkomsten! Het zijn de landbouwers en de
vissers van het Zuiden en hun gezinnen die het grootste deel van de 3 miljard mensen in de wereld vormen
- bijna één persoon op twee – die moeten overleven met minder dan 2 dollar per dag. Gewoon omdat ze
niet voldoende toegang hebben tot grond, hulpmiddelen,  plaatselijke markten en dus inkomsten.

« Honger is wel degelijk het werk van de mens. Honger is het massavernietigingswapen 
dat dient om de bevolking van het Zuiden uit te buiten en te verpletteren94»

Het huidige landbouwbeleid beklemtoont de ongelijkheid
Het huidige landbouwbeleid, dat onder druk wordt gezet door internationale akkoorden (WTO95), regionale
akkoorden (FTAA96) en bilaterale akkoorden voor "vrije" uitwisseling van landbouwproducten  (EPA's97) is
gebaseerd op de liberalisering van de markten en de concurrentie. Dat neoliberale beleid, dat opgelegd
wordt door de belangen van de multinationals en de grootmachten, geven die de mogelijkheid om de ge-
mondialiseerde voedingsmarkt te controleren. Dat beleid heeft niets bijgedragen tot de uitroeiing van de
honger in de wereld. Integendeel het heeft de afhankelijkheid van de bevolking van landbouwimport doen
toenemen. 

Fiches voor de spelleider
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92 L’écologiste, n°16, p 9.
93 Dossier Imagine, n° 52.
94 Jean Ziegler, Dossier Imagine, n° 52.
95 OWereldhandelsorganisatie.
96 Free Trade Area of the Americas.
97 Economische partnerschapsakkoorden.
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Wat zijn de effecten van dat landbouwbeleid?
1 • Import tegen lage prijzen: door steeds meer te beletten dat landen zich beschermen, verplichten de

huidige handelsregels de minst geïndustrialiseerde landen om tegen lage prijzen producten te impor-
teren. Die geïmporteerde producten kunnen welkom zijn als het land ze zelf niet produceert en het de
import ervan kan beperken met quota (bijvoorbeeld in het geval dat de binnenlandse productie niet vol-
staat om aan de plaatselijke vraag te voldoen. Aangezien douanerechten en quota door de WTO echter
als een beteugeling van de handel worden beschouwd, overspoelen tal van producten tegen lage prijs
de markten van die landen tegen hun zin en vernietigen ze de plaatselijke economie. 

Hoe en waarom kunnen de producerende landen tegen dergelijke lage prijzen exporteren?

� Omdat hun grond en hun klimaat gunstig zijn (melk uit Nieuw-Zeeland).

� Omdat ze met hun grond, hun klimaat, hun grote landsexploitaties, hun hongerlonen en hun erbar-
melijke werkomstandigheden de wereldkampioenen zijn op het vlak van lage prijzen (vlees, soja en
suiker uit Brazilië, graan ui Oekraïne),

� Omdat hun regeringen de productie van een product begunstigd en ondersteund hebben (irrigatie
en hulp aan de rijstteelt in Thailand en Vietnam).

� Omdat wat ze exporteren het surplus is van jaren met een te goede oogst (Chinese rijst).

� Omdat ze producten verder verkopen die geen waarde meer hebben op de plaatselijke markt (staart-
stukken en vleugels van industriële kippen uit Europa of Brazilië).

� Omdat ze de prijs van de landbouwproducten kunstmatig laag houden door de export te subsidië-
ren, zodat ze hun producten tegen een veel concurrerendere prijs kunnen exporteren dan hun concur-
renten, die, in het geval van de landen van het Zuiden, hun eigen producten niet mogen subsidiëren
(IMF). Dat is totaal oneerlijke concurrentie!

Vandaar dat het feit dat landen het recht niet meer hebben om hun markten en hun landbouwsector te be-
schermen verwoestende effecten heeft! Die import van landbouwproducten tegen lage prijzen vernietigt
immers de plaatselijke landbouweconomie.98

2 • Verdwijning van de familiale landbouw: de familiale landbouw is het slachtoffer van de race naar de
laagste prijzen, die ten goede komen aan de voedingsmiddelenfirma's en de grootdistributie.   De in-
dustriële landbouw palmt de hulpbronnen in (grond, water, zaad). Alleen al in Europa verdwijnt er om
de 30 seconden een familiale boerderij.

3 • Armoede en ondervoeding in het Zuiden: beroofd van ondersteuning tegenover de concurrentie van
geïmporteerde producten tegen lage prijs en de geëxporteerde monoculturen spelen de boeren uit het
Zuiden hun land en hun hulpbronnen kwijt en zijn ze veroordeeld tot emigratie.

4 • Schade aan het milieu: de deregulering99 die wordt opgelegd aan de landbouw brengt veel schade aan
het milieu met zich mee (grondvervuiling, ontbossing, watervervuiling, afname van de biodiversiteit
enz.).

5 • Afname van de kwaliteit van het voedsel: de voedselcrisissen en de junkfood in het Noorden zijn de te-
genhangers van de ondervoeding in het Zuiden. De consumenten van de rijke landen profiteren nau-
welijks van de lage landbouwprijzen aangezien de supermarkten ze slechts in geringe mate
doorberekenen in de hun verkoopprijzen. De kwaliteit neemt ook af door de praktijken van de voe-
dingsmiddelenindustrie, die de producten en de geesten manipuleert met additieven, smaakversterkers,
kleurstoffen, en de onbezonnen toevoeging van vetstoffen, zout, suiker en zoetstoffen.100
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98 Dat is het geval met Europese en Nieuw-Zeelandse melk die geïmporteerd wordt in India, met Amerikaans varkensvlees dat in de Caraïben wordt geïm-
porteerd, Europees en Braziliaans vlees dat in Afrika wordt geïmporteerd, Braziliaanse en Argentijnse soja die in Europa wordt geïmporteerd, Thaïse rijst die
in Afrika wordt geïmporteerd enz.

99 Het afschaffen van de voorschriften, van de stabilisering van een sector door staatsinstellingen (zie lexicon).
100 Zie de fiche Het bord van de Belg.



De FAO ondersteunt biolandbouw!!101

Tijdens de internationale conferentie over biologische landbouw en voedselveiligheid die in mei 2007 in
Rome plaatsvond heeft de FAO102 beklemtoont dat er op wereldvlak en plaatselijk vlak een nieuwe paradigma
van voedselveiligheid moet worden gedefinieerd. Dat berust op de toekomstmogelijkheden die worden
geschapen door de biologische landbouw en zorgt ervoor dat men het hoofd kan bieden aan de grote pro-
blemen die zich zullen stellen in de loop van de vijf tot vijftig komende jaren: demografische groei, toe-
name van de consumptie, nieuwe recordprijzen voor aardolie, afhankelijkheid van de voornaamste
productiefactoren en van het mondiaal voedingstransport ten aanzien van fossiele brandstoffen, verminde-
ring van watervoorraden, toename van de klimaatveranderlijkheid, verlies van werkgelegenheid in de land-
bouwsector, de afname van de biodiversiteit en van de kennis enz. 

De FAO heeft verklaard dat het hoofdkenmerk van biologische landbouw is dat die gebaseerd is op pro-
ductiegoederen die plaatselijk voorhanden zijn en dat die zeer weinig een beroep doet op fossiele brand-
stoffen. Biologische landbouw beheert de biodiversiteit in de tijd (rotatie van teelten) en de ruimte (bij elkaar
passende teelten). Economisch gezien is het orgaan van de Verenigde Naties er ook van overtuigd dat bio-
logische landbouw de vicieuze cirkel doorbreekt van de schuldenlast voor de aankoop van landbouwpro-
ductiefactoren (pesticiden en meststoffen). Bovendien zouden de biolandbouwers over meer inkomsten
beschikken en meer selfsupporting zijn op het vlak van voedsel 

Verschillende analyses van de wereldvoorraad tonen aan dat biologische landbouw en boerenlandbouw
momenteel het potentieel hebben om aan de mondiale vraag naar voeding te voldoen.103 Door dat rapport
van de FAO beweren de Verenigde Naties het tegenovergestelde van de logica van de multinationals voor
zaad,  productiefactoren en genetische gemodificeerde organismen.  Een primeur !

Voedselsoevereiniteit is een alternatief  
Voedselsoevereiniteit bestaat erin de staten en de bevolking het recht te verzekeren op het bepalen van
een landbouwbeleid dat op een specifieke manier beantwoordt aan de economische, sociale, milieu- en
culturele uitdagingen van elke regio van de wereld.  

Meer bepaald verdedigt voedselsoevereiniteit:

� het recht op kwaliteitsvoedsel, dat cultureel gepast is, …
� het recht op fatsoenlijke inkomsten (leven van de landbouwactiviteit).
� het recht op toegang tot de productiemiddelen (grond, water, zaad, kredieten…). Dat recht impli-

ceert een rechtvaardige verdeling van de productiemiddelen tussen de boeren.
� het recht om de productie en de landbouwhandel te beschermen en te reglementeren.
� het engagement om een beleid uit te voeren dat de voedselsoevereiniteit van andere landen niet be-

dreigt. 

Voor alle duidelijkheid: wat is dat, soevereiniteit?

� Voedselsoevereiniteit is niet hetzelfde als voedselveiligheid. Voedselveiligheid is alleen maar geïnte-
resseerd in de beschikbare hoeveelheden voedsel. Voedselveiligheid kan worden bereikt door alle voe-
dingsmiddelen te importeren. Voedselsoevereiniteit verdedigt de prioriteit die wordt gegeven aan de
plaatselijke markten.

� Voedselsoevereiniteit is in tegenspraak met de politieke projecten die gericht zijn op de liberalisering en
de wil om de landbouw en de handel te laten regelen door de markt. Voedselsoevereiniteit verdedigt
daarentegen het recht om duurzame familiale landbouw te begunstigen en te ondersteunen, en de na-
tuurlijke hulpbronnen (water, bossen, bodem enz.), de gezondheid van de consumenten, de biodi-
versiteit en voldoende waardig bezoldigde  werkgelegenheid in de landbouw te beschermen. 

� Voedselsoevereiniteit staat niet gelijke met een terugplooien op zichzelf: de internationale handel
heeft haar bestaansreden als ze niet het prioritaire streefdoel is van de landbouw en als ze de behoef-
ten van de lokale bevolking niet veronachtzaamt. Met betrekking tot de producten die voornamelijk be-
stemd zijn voor de export (bijvoorbeeld tropische producten) verdedigt  voedselsoevereiniteit het
principe van een beheer van het internationale aanbod tussen producerende landen en importerende
landen, waardoor er correcte prijzen kunnen worden gegarandeerd aan de producenten en bevoorra-
dingsbeveiliging kan worden verzekerd aan de gebruikers.

Fiches voor de spelleider
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101 www.fao.org/organicag/ofs/docs_fr.htm
102 Food and Agriculture Organization,  de organisatie van de Verenigde Naties voor voedsel en landbouw.
103 Zie ook het begrip "dubbele" groene revolutie: Michel Griffon, Nourrir la planète, Odile Jacob, 2006.



Verenigingen voor soevereiniteit : Via Campesina...
Via Campesina is een internationale beweging van landbouwers, kleine en middelgrote producenten,
boeren zonder land, vrouwen en jongeren uit het plattelandsmilieu, autochtone bevolkingen en landarbei-
ders die de waarden en de basisbelangen verdedigt van zijn leden die afkomstig zijn uit 56 landen in Azië,
Afrika, Europa en Amerika. Via Campesina verdedigt: 

� Een boeren- en familiale productie: een boeren- en familiaal landbouwmodel gebaseerd op duurzame
productie met plaatselijke hulpbronnen in harmonie met de cultuur en de tradities van de gemeen-
schappen, waarvan de productie voornamelijk bestemd is voor familiale consumptie en waarvan de
overschotten kunnen worden verkocht op de plaatselijke markten. 

� De voedselsoevereiniteit van de bevolking: de voedselsoevereiniteit en - duurzaamheid moeten pri-
oritair zijn ten aanzien van het handelsbeleid.

� Een gedecentraliseerde voedselproductie en gedecentraliseerde bevoorradingsketens: een gede-
centraliseerd model waarbij de productie, de  transformatie, de distributie en de consumptie worden
gecontroleerd door de bevolking (de gemeenschappen zelf) en niet door multinationals.

...en Fian
FIAN (Food first Information and Action Network) is een internationale organisatie voor de verdediging van
de mensenrechten die « het fundamentele recht verdedigt dat iedereen heeft om gevrijwaard te zijn tegen
honger ». Ze verdedigt actief het recht om zich te voeden, meer bepaald overal waar dat bedreigt of ge-
schonden wordt en op vraag van de betrokken bevolking.  FIAN vestigt de aandacht van de publieke opi-
nie daarop en komt tussenbeide bij de verantwoordelijke autoriteiten.
FIAN werkt op vraag van de bevolking waarvan het recht om zich te voeden wordt geschonden en herin-
nert de regeringen aan hun verplichtingen op het vlak van mensenrechten, steeds op basis van overeen-
komsten of conventies die ondertekend en geratificeerd zijn door de staten.

WEETJES

� Volgens de FAO kan de mondiale landbouw in de huidige staat van ontwikkeling van zijn pro-
ductieve krachten zonder problemen (en vooral zonder GGO's) 12 miljard mensen voeden!

� Jaarlijks sterven 40 miljoen mensen van honger, hoewel er 356 kg graan per persoon per jaar
wordt geproduceerd !

� De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben door de WTO laten bekrachtigen dat hun
subsidies aanvaardbaar zijn, terwijl die van de arme landen in het algemeen (douanerechten
zijn een vorm van subsidie) dat niet zijn. Dat zegt alles over de machtsverhoudingen op het vlak
van internationale handel! Bovendien beschermen Europa en de Verenigde Staten zichzelf door
gebruik te maken van strenge gezondheidsnormen voor producten die ze niet op hun grond-
gebied willen.   

Bronnen :
Via campesina104, CNCD105 en Plate-forme de la souveraineté alimentaire106
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104 Internationale landbouwersbeweging,  www.viacampesina.org
105 Demain Le Monde, Nourrir la planète n’a pas de prix, 2006, CNCD, www.cncd.be
106 Plate-forme Souveraineté alimentaire : www.pfsa.be



Ik ben het bord van de Belg
Ik ben het statische en gemiddelde bord. Een woordje uitleg: ik bevat 38
kg verse groenten per jaar. Dat is 104 g per dag. Het Europese gemiddelde
bedraagt 205 g. Voedingsdeskundigen raden eerder 500g groenten en fruit
aan. In België wordt 60% van de groenten geïmporteerd, soms van heel
ver. Uit studies is gebleken dat de inhoud van uw bord soms 2000 km
aflegt, voor hij bij u thuis terechtkomt. Ik ben dus niet langer seizoenge-
bonden: aardbeien in februari, heel de winter door sla. Ik word met heel wat
dierlijke producten gevuld: +/- 500 g per dag. Natuurlijk niet alleen vlees,
ook kaas en zuivelproducten. Ik ben dan ook te vet en bevat te veel verza-
digde vetzuren. Ik zorg voor bijna 45% van de dagelijkse hoeveelheid ca-
lorieën. Dat is veel te veel, het zou niet meer dan 30% mogen zijn.

Wat eten de Belgen gemiddeld ? Wij gaan op zoek naar ons typisch bord...

1. Een bord met veel dierlijke producten107

Vlees, vleeswaren, melkproducten, eiwitten en dierlijke vetstoffen (ook in koekjes en sauzen) zijn goed voor
ongeveer 600 g/dag (270 g daarvan is vlees).  Onze voeding is dus te vet en te rijk aan verzadigde vetzuren. 

De consumptie van veel vlees en dierlijke producten is bovendien een enorme verspilling:

� energieverspilling: er zijn 33,3 fossiele calorieën nodig om 1 calorie rundvlees te produceren,108

� waterverspilling: volgens het principe van virtueel water (de hoeveelheid water die nodig is om een
product te fabriceren) is er 25.000 liter water nodig om 100 g rundvlees te produceren.109

� verspilling van landoppervlakte: een consument uit het Zuiden – een vegetariër - voedt zich met
800 m² land, een Europese consument heeft 3.600 m² nodig en een Noord-Amerikaan 10.000 m²!110

2. Een bord dat veel heeft gereisd111

Volgens de huidige ramingen hebben de verschillende ingrediënten op ons bord gemiddeld 2.000 tot 2.500
km afgelegd! Bepaalde voedingsmiddelen maken de situatie nog erger, bijvoorbeeld lamvlees uit Nieuw-
Zeeland (23.000 km) of kersen uit Chili (16.000 km). Soms leggen onze voedingsmiddelen een merkwaar-
dige reisweg af: garnalen uit de Noordzee gaan in een koelcel met het vliegtuig naar Marrakech in Marokko
om er te worden gepeld en komen dan terug naar Europa om te worden verdeeld. Het Verenigd Koninkrijk
exporteert 344.000 ton melk en importeert voor de binnenlandse consumptie ongeveer 226.000 ton melk !

Ons bord verbruikt dus alleen al voor het transport heel wat fossiele energie (2 liter aardolie voor één ana-
nas uit Ghana), des te meer omdat het snel moet gaan! Men schat overigens dat 60 tot 70% van onze
groenten geïmporteerd zijn.

3. Een bord dat de veel broeikasgassen produceert112

Door het transport, de productie van mest, de opslag en de industrialisatie verbruikt onze voeding enorm veel
fossiele calorieën. Zo wordt geschat dat de landbouw 8 fossiele calorieën investeert om 1 voedingscalorie te
produceren. Bij zeer getransformeerde voedingsmiddelen, bijvoorbeeld een diepvriespizza, verbruikt de hele
transformatie tot 40 fossiele calorieën om 1 voedingscalorie te produceren. Het komt er dus op neer dat wij
eigenlijk aardolie eten!
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107 Zie ook de fiche Vlees.
108 Atlas de l’alimentation dans le monde, p 35.
109 Atlas de l’alimentation dans le monde p 35.
110 Pierre Gevaert,  L’avenir sera rural , p 170.
111 Zie ook de fiche Courgette.
112 Zie ook de fiche Aardolie.
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4. Een "geïndustrialiseerd" bord 
Het aandeel van "natuurlijke" producten, dus niet-getransformeerde producten, neemt van jaar tot jaar af. Men
schat dat er 2.000 tot 4.000 chemische additieven in onze voeding zitten: smaak-, zuur- en textuurverster-
kers, bewaarmiddelen, ingekapselde smaakgevers,113 zoetstoffen, kleurstoffen, antioxidanten, antischuimmid-
delen, katalysatoren, klaarmiddelen, kleurstabilisatoren, diepvriesmiddelen, antisamenklonteringsmiddelen,
bevochtigingsmiddelen, kristaliseringsmodificatoren enz. 

Naast de verschillende chemische resten afkomstig van de landbouw die in onze voeding aanwezig zijn (spo-
ren van  pesticiden, fungiciden en herbiciden) zijn er nog de massa's moleculen van de "voedingschemie".
Wie weet bijvoorbeeld dat de "stukjes paprika" op brochettes, pizza's  of andere bereidingen in feite af-
komstig zijn van de voorgesneden pap van  paprika-afval klaargemaakt met algen? En dat die pap ook sui-
ker, gelatine en chemische additieven zoals E401, E341, E407, E141 (kleurstof voor groene paprika) of E120
(kleurstof voor rode paprika) bevat?

« Wil u de geur van gebraden kip of van een frituur? Hexanal 2.4 decadiënal zorgt ervoor. Voor de geur van
gebraden vlees, gaat er niets boven solotone (dimethyl hydroxoxyfuranone). De  oragals van gamma A zijn
thermogeleereiwitten die bestemd zijn voor snijdbare of smeerbare texturen. UCCS is een koud wasachtig
maïszetmeel voor smeltende texturen [...]. Flavex Colloid Proteins, een uniek mengsel voor al het vlees dat
voorgebakken wordt verkocht, zorgt ervoor dat ongeacht de gewenste smaak er geen schimmel verschijnt,
de textuur wordt verbeterd, de consistentie wordt steviger, de viscositeit wordt geregeld, de olie-emulsies
worden gestabiliseerd, de smaken worden ingekapseld, er vet wordt nagebootst… »114.

5. Een weinig evenwichtig bord op het vlak van voedingswaarde
Wij eten dus te veel vet en te veel snelle suikers, en niet genoeg vezels (aanwezig in groenten, fruit, graan
en peulvruchten). Volgens sommige voedingsdeskundigen verbruiken wij te veel "lege" calorieën, calorieën
die geen vitaminen, zouten of sporenelementen bevatten, hoewel die onmisbaar zijn voor onze gezondheid.
De overconsumptie van calorieën is niet zonder gevolgen: ze zorgt voor een ware epidemie van obesitas,
de verlaging van de leeftijd waarop  diabetes opduikt en de toename van  cardiovasculaire aandoeningen.
Zo heeft in bepaalde regio's van België (met name Henegouwen) 1 kind op 4 overgewicht of obesitas!115  Aan-
gezien vet en suiker de goedkoopste basisingrediënten zijn op de markt, zijn het de bevolkingsgroepen die
economisch het zwakst staan die de grootste consumenten ervan zijn.

6. Een bord dat beheerd wordt door de multinationals116

Meer en meer zijn de producten afkomstig van distributiekanalen van multinationals, die steeds meer ten-
takels hebben. Via de reclame beïnvloeden die ons koopgedrag. Een goed voorbeeld is de multinational
Nestlé die onder meer de volgende merken omvat: Kitkat, Smarties, Galak, Nesquik, Nescafé, Maggi, Bui-
toni, Bella Napoli en After Eight. De firma bezit immense boerderijen in Brazilië die uitsluitend gewijd zijn aan
exportteelten. Ze koop ook overal ter wereld waterdistributienetwerken op: 10 transcontinentale onderne-
ming verdelen 90% van de privénetwerken onder elkaar. Nestlé is de grootste daarvan117... De tien wereld-
leiders op het vlak van voeding zijn Nestlé, Kraft, Unilever, Conogra, General Mills, Pepsi-Co, Sara Lee,
Danone, Heinz en Kellogg’s. Via de reclame nodigen de multinationals zich voortdurend uit in ons bord en
zetten ze ons aan om hun producten steeds meer te consumeren. 

Enkele gegevens voor een evenwichtig bord
Volgens de klassieke dieetregels is het aan te raden het volgende te consumeren:

• 55% koolhydraten (graan, brood, groenten)
• 33% vetten waarvan 1/3 verzadigde vetzuren en 2/3 onverzadigde vetzuren
• 6% plantaardige eiwitten en 6% dierlijke eiwitten
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113 Smaak is het geheel van indrukken dat men krijgt bij het ruiken  van het voedingsmiddel en als men het voedingsmiddel in de mond neemt.
114 Fabien Perucca, Gérard Pouradier, Ed Roussay, La bouffe d’égout, p 109-112, 1999.
115 Le ligueur, Obésité des enfants : une maladie mondiale ?, 2005, pedagogisch dossier.
116 Zie ook de fiche Multinationals en de fiche Reclame.
117 Jean Ziegler, L’Empire de la honte, p 299.
118 Voedselaanbevelingen voor België, Nationale raad voor de voeding, Ministerie van Sociale Zaken, 1996.



Een volwassene die matig actief is, zou dus dagelijks het volgende moeten eten:

• +/- 500 g brood, aardappelen of gekookte graangewassen
• 400 à 500 g groenten
• 350 g de fruit
• +/- 60 g kaas
• +/- 80 g vlees of vis

WEETJES

� Volgens Unicef zou het ongeveer 7 miljard dollar per jaar meer kosten om alle kinderen tus-
sen 6 en 15 jaar toegang tot de school te verschaffen. Dat is minder dan wat de Europeanen
jaarlijks aan ijsjes uitgeven.

� Het is momenteel mogelijk om Surimi (staafjes met krabsmaak) te produceren met vloeibaar
gemaakt afval van kippevel. 

� België is de 4de grootste eter ter wereld. De grootste is de Verenigde Staten met een gemid-
delde van 3.650 calorieën per dag per persoon. 

Fiches voor de spelleider
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Ik ben een noordzeegarnaal

Ik ben schaarser dan vroeger, maar je vindt me nog
wel. Ik woon niet zo ver van bij jou vandaan, maar
voor ik op je bord beland, heb ik heel wat afgereisd!

Ik word in de Noordzee gevangen. Dan sturen ze me
over de weg naar… Marokko om er te worden ge-
peld.
Arbeiders zijn er goedkoper, vandaar! Zonde van de
kilometers die mijn vrachtwagen nog moet afleggen
om naar België terug te keren…

Ik ben het gemiddelde bord van de Belg

Ik bevat elke dag 100 g verse groenten! Terwijl voe-
dingsdeskundigen aanraden om 500 g groenten en fruit
te eten.

Wist je dat meer dan de helft van de groenten in België
soms van heel ver wordt geïmporteerd? Jouw bord legt
gemiddeld zo maar eens eventjes 2000 km af, voor het je
wordt voorgezet. Ik ben niet seizoengebonden: aard-
beien, sla, kiwi's, tomaten, ze zijn het hele jaar door ver-
krijgbaar! Met of zonder smaak…

Ik bevat ook een heleboel dierlijke producten, wel een halve kg per dag! Ui-
teraard niet alleen vlees, ook kaas en zuivelproducten. Door dit alles ben ik te
vet en bevat ik te veel slechte vetten

Ik ben een mooi, dik stuk rundvlees

Ik bevat veel vet en dat is niet goed voor je lichaam.
In grote hoeveelheden word ik schadelijk voor je ge-
zondheid.

Voor zo’n prachtresultaat voedert de veehouder zijn
runderen met veel soja en granen. Die komen vaak van
heel ver. Een rund moet 7 tot 12 kilo granen eten om
één kilo vlees te produceren.

Kinderfiches

85

�

�

�

�

R
U
N
D
V
LEES

1

1

1



Ik ben een krop sla

’s Winters word ik in een goed verwarmde serre ge-
teeld.

Ik zie er gewoonweg schitterend uit. Ik word met zo
veel producten besproeid dat er op mij geen vlekje of
beestje te bespeuren valt.

Om me te voeden geven ze mij meststoffen.

Er is één liter olie nodig om mij te produceren: voor de verwarming van de
serre, het transport en de verpakking.

Ik ben een courgette uit Kenya

Om mij te laten groeien was een heleboel water nodig.

Ik ben niet voor de mensen in Kenya, want ik word heel het jaar
door naar de rijke landen gestuurd.

De mensen kunnen mij in alle seizoenen in de supermarkt kopen.
Ik ben een exotisch product.

Wanneer ik op jouw bord terechtkom, heb ik er al 6.000 km op-
zitten. Ik heb per vrachtwagen, per boot en per vliegtuig gereisd.

Ik ben een garnaal uit Madagascar

Ik kom van de Malagassische kust. Bijzonder ken-
merk: roze als een bloem en een versheid en smaak
die de Europeanen doen watertanden. Even om te
zeggen dat ik op deze markt erg gewild ben.

De Malagassiërs moeten het dus zonder mij stellen.

Ik wordt gevangen en behandeld met moderne mid-
delen, industrieel dus. Om me te vangen moeten de

trawlers tot vlak bij de stranden komen en schrapen ze al het leven van de zee-
bodem. Daarna wordt alles wat ze niet kunnen verkopen, gewoon weer over-
boord gegooid: tot 9 van de 10 kg die ze hebben gevangen, dood voor niks!

Tot slot word ik verpakt, diepgevroren en met behulp van een grote hoeveel-
heid olie naar jullie supermarkten verstuurd.
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Ik ben een banaan

Ik kom uit heel wat landen in Zuid-Amerika. Je vindt me
overal ter wereld, in alle supermarkten.
Ik word geteeld op zeer uitgestrekte domeinen waar
veel pesticiden en chemische meststoffen worden ge-
bruikt.

Mijn zussen en ik worden bijna allemaal door 3 multinationals verkocht. Een
multinational is een groot bedrijf dat in verschillende landen filialen heeft.

Het zijn deze grote bedrijven die alles beslissen, de boeren die me telen heb-
ben niets in de pap te brokken. Staken mogen ze niet en hun eisen te kennen
geven al evenmin.

Maar ik ben erg mooi én de goedkoopste!

Ik ben een reep chocolade

Ik bevat veel suiker.

Om mij te produceren heeft men cacaopoeder gebruikt
die van overzee komt. Daarna heeft men er kleurstof-
fen en bewaarmiddelen aan toegevoegd, zodat je me
nog kunt eten lang nadat je me hebt gekocht.

Ik ben in papier, zilverpapier en plastic verpakt.

De fabriek die me produceert maakt deel uit van een multinational die me
overal ter wereld zal verkopen.

Ik ben een zeevis

In 50 jaar tijd is de hoeveelheid vis die wordt ge-
vangen, vervijfvoudigd.
Dit heeft geleid tot uitputting van onze reserves.
Vandaag wordt bijna 80% van de visvoorraden met
uitsterven bedreigd. Dit houdt op het termijn het
risico in dat het zee-ecosysteem ontregeld raakt.

Wat moeten de 2,6 miljard mensen beginnen wier belangrijkste bron van ei-
witten ik ben?

Om me te vangen halen de industriële vloten het zware geschut boven: heli-
kopters, satellieten, fabrieksboten, en bodemtrawls. 1/3 van de toevallige
vangsten wordt dood weer overboord gegooid.

Kinderfiches
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Ik ben de reclame

Je komt me overal tegen: op tv, op de radio, op
straat… Ik kost een fortuin aan papier en energie.

Ik zet je ertoe aan almaar meer te kopen. Dankzij mij,
weet je wat je nodig hebt en wat je met je geld moet
doen. Ik moedig je niet aan om zelf na te denken.

Ik help de multinationals hun producten te verkopen.

Ik ben een multinational

Ik ben een grote multinationale onderneming.
Ik heb kantoren in tal van landen, daar waar ar-
beiders goedkoper zijn en waar ik me niet aan
dezelfde regels moet houden als in Europa.

Ik produceer een heleboel dingen; pesticiden om
de planten te beschermen, zaden, geneesmidde-
len voor mensen en dieren en allerhande voor-
werpen.

Je kent me misschien niet, maar je vindt me op je
ontbijttafel in de vorm granen en fruitsap.

Ik beslis over de hoeveelheid meststoffen en pesticiden die worden gebruikt
op de gewassen en over de arbeidsvoorwaarden: loon, uitrustingen, …

Ik wil vóór alles winst maken, de mensen voeden is bijzaak.

Ik boek monsterwinsten. Moet wel, want mijn reclamespotjes op tv uitzenden
kost handenvol geld.
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Ik ben een supermarkt

Ik heb alles in huis. Van industriekip aan 1 euro per kilo (wie
biedt meer?) tot biokoekjes die onder mijn merknaam wor-
den verkocht en nog een heleboel andere voedingsmidde-
len, waarvan ik zelf de ideale kwaliteit garandeer.

Geloof gerust alles wat ze in mijn reclame zeggen! Ik heb lie-
ver dat je je niet met mijn zaken bemoeit.

Ik oefen druk uit op mijn leveranciers zodat ze voor mij vlees
“op maat” produceren tegen de laagste prijs.

Met mijn komst hebben veel kruideniers in jouw wijk de deuren moeten sluiten.
In 1914 ging bijna de helft van je geld naar voedsel. Vandaag minder dan een
vijfde… Je besteedt je geld liever aan andere dingen…

Ik ben de lucht

Ik ben de lucht van de planeet, die je inademt om te
leven. Ik besta uit natuurlijke gassen maar ook uit
broeikasgassen, die ervoor zorgen dat de tempera-
tuur leven op aarde mogelijk maakt.

Maar sinds kort verander ik almaar sneller door de activiteiten van de mens.
Auto’s, vrachtwagens, fabrieken, huizen en kwekerijen nemen almaar in
aantal toe. Ze stoten kooldioxide en methaan uit. Zo warm ik onder invloed
van de zon steeds meer op. Ik word almaar warmer en dus vochtiger, zodat
nu ook het klimaat aan het veranderen is…

Ik ben Toufik uit Indonesië

Mijn gezin en ik telen cacaobomen, je weet wel,
die bomen waaraan cacaobonen groeien die later
in Europa tot chocolade worden verwerkt. Wij
leven van het geld van de oogst.

Maar de cacaoprijs is sterk gedaald en het geld
dat we krijgen volstaat niet meer om heel het
gezin te voeden.

Van de prijs van jouw reep chocolade gaat het grootste deel naar de multina-
tional, de transporteurs en de supermarkten.
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Je suis le sol

Ik ben de grond van de planeet, geboren uit het huwe-
lijk van water, tot stof gereduceerde rotsen en levende
wezens.

Ik word zo intensief beteeld dat ik almaar schraler en brozer word.
De landbouwers gebruiken chemische meststoffen om me te verrijken, zodat
de planten voor jouw voeding kunnen groeien.

Ik ben De Santos uit Brazilië

Ik ben 12 en ik heb niet genoeg te eten. Toch is er
in mijn land veel akkerland. Men teelt er soja en
graangewassen.

Maar die zijn niet om ons te voeden.

Deze graangewassen worden naar de landen in
Europa en de Verenigde Staten gestuurd om er het

vee (koeien, varkens, enz.) te voederen.

Als al deze graangewassen voor de mens bestemd waren, dan kon men ieder-
een op aarde eten geven.
Nochtans sterven er in de hele wereld dagelijks 12.000 kinderen jonger dan 5
jaar van honger.

Ik ben het water

Dat van de ijskappen, de zeeën en de oceanen. Ik ben niet
meer zo helder als vroeger.

Waterlopen en riolen komen in mij uit. Alles wat ze aan che-
micaliën meevoeren, komt in mij terecht. Ik vergiftig beetje
bij beetje de vissen, maar vooral diegenen die ze eten: zee-
honden, dolfijnen… en jullie de mensen!

Zoals je weet, keer ik voor een deel terug naar het vasteland.
Wanneer water verdampt, vormen er zich wolken die dan als neerslag op de
continenten en in de bodem terechtkomen.

In de wolken, de regen en tot slot de bodem blijven altijd verontreinigende stof-
fen achter.

De klimaatverandering treft ook mij. Ik palm stilaan de laagst gelegen kustge-
bieden in…
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Ik ben Wämbe uit Kenya

Ik ben 8 jaar. Wanneer ik ‘s ochtends opsta, ben ik bang dat
ik overdag niets te drinken zal vinden.

Toch is er in mijn land water, maar dat is niet voor ons. 70%
van het water in Kenya wordt gebruikt om gewassen te 
besproeien.

Vooral dan de bloemen en de groenten voor de 
Europeanen: boontjes, courgettes, enz.

Ik ben Georgette uit België

Ik ben een landbouwster van bij ons.

Ik heb het almaar moeilijker om mijn gezin te onder-
houden. Ik verkoop mijn groenten volgens de seizoe-
nen.

Met al die producten van verre die heel het jaar door
verkrijgbaar zijn, willen de mensen de mijne niet meer.

Ik probeer weinig te produceren en te waken over de kwaliteit, maar het is niet
gemakkelijk.

Ik ben een ondergronds waterbekken

Ik ben het water dat in de grond is gesijpeld. Wan-
neer ik opnieuw tevoorschijn kom, word ik een bron
en daarna een rivier.

Wanneer er chemische meststoffen en pesticiden op
de grond worden uitgestrooid, dringen ze tot mij
door. Ze maken me ziek.

Ik word opgepompt. Zo hebben jullie thuis water.
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Ik ben Pamela

Ik ben Engelse en ik lijd aan obesitas.

Hamburgers, chips, cola en chocolade gaan er bij
mij vlotjes in.

Ik ben dol op chocoladerepen!

En de tv is mijn favoriete speelkameraad!
Ze zeggen me dat ik te veel vetten en suikers eet, en dat dit slecht is voor mijn
gezondheid. Ik, ik heb een hekel aan de smaak van groenten!

Ik ben een verbrandingsoven

Ik verbrand jouw afval, al het afval dat jij niet hebt gesorteerd
of gerecycleerd, maar rechtstreeks in de vuilnisbak hebt ge-
gooid. Toegegeven, voor een aantal soorten afval kan het niet
anders! En dat afval moet verdwijnen… Maar ik zit men een
probleem: wanneer ik het verbrand, stoot ik broeikasgassen
en gassen uit die gevaarlijk zijn voor je gezondheid en voor
het milieu.

Al deze gassen samen ontregelen het klimaat, verontreinigen de lucht en tas-
ten je longen aan.

Ik ben de aardolie

Miljoenen jaren heb ik geslapen in de schoot der aarde.
Je kunt gewoonweg niet zonder mij.

Ik doe de auto’s en de vrachtwagens rijden. Ik ver-
warm huizen. Ze hebben me nodig om kunststoffen
en verpakkingen te vervaardigen.

Maar er is een probleem: telkens ik word verbrand of
gebruikt, verander ik in kooldioxide dat de atmosfeer opwarmt, en ook in toxi-
sche gassen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid.

Let op de manier waarop je me gebruikt: de oliereserves in de bodem zijn be-
perkt; er is nog maar genoeg voor…
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Ik ben een rijstkorrel

Ik ben een van de honderden rijstvariëteiten die de voorbije
decennia zijn verdwenen.

Ik was nochtans het resultaat van arbeid, creativiteit en een
eeuwenoude dialoog met de natuur. De mens zijn liefde
voor mij was zo groot dat hij voor mij -mij en niemand an-
ders- religieuze feesten organiseerde.

Ik word nu vervangen door enkele variëteiten zonder smaak, terwijl we met
duizenden waren.

Ik ben Jacques uit België

Ik ben 45, boer en hier geboren en getogen.

Ik heb het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te
knopen. Ik moet almaar meer produceren en verdien min-
der. Een grote firma stelt me voor om te investeren in een
industriële productie-eenheid voor varkens, ik twijfel,…
mijn zoon neemt in ieder geval de boerderij niet over.

Ik ben Pedro uit Costa-Rica

Ik ben een oude boer, ik werk in de bananenteelt.

Ik ben onvruchtbaar want ik heb te veel van een spe-
ciale pesticide ingeademd toen ik op de plantages
werkte.

Het is wel zo dat wij in Midden-Amerika pesticiden ge-
bruiken die in Europa verboden zijn, omdat ze zo ge-
vaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Ik heb vernomen dat ieder jaar meer dan 25 miljoen 
landarbeiders met pesticiden worden vergiftigd.

Terwijl wij op de plantages werken, vliegen er vliegtuigen van het bedrijf boven
ons hoofd die de bananen met pesticiden besproeien.

Ik krijg dan alles over me heen. Ik word slecht betaald, ik heb geen bescher-
mingsuitrusting, maar ik heb niet veel keus…
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Ik ben Augusta uit België

Ik woon in Gilly. Ik probeer zo goed mogelijk rond te
komen met mijn werkloosheidsuitkering, maar het is
geen lolletje.

Ik probeer voor alles zo weinig mogelijk te betalen: je weet wel, pizza’s
voor 2 euro, lasagne voor 4 euro per kilo, ijsjes zijn ook niet duur in de
supermarkt hiernaast…. Je hebt het begrepen!

Al die poeha over luxe- en bioproducten, dat is voor mij allemaal klets-
praat! Voeding is zo al duur genoeg!

Ik ben José uit Frankrijk

Ik ben bioboer.

Vergeleken met gewone boeren heb ik een heleboel dingen
minder: minder oppervlakte, minder machines, minder ren-
dement, minder dieren per hectare, minder dierenartskosten,
minder kredieten en minder zorgen over mijn gezondheid.
Weg met allergieën voor pesticiden!

Ik heb ook een heleboel dingen meer: dieren en planten die beter bestand zijn
tegen ziekten en met meer voedingswaarde, meer onafhankelijkheid en ini-
tiatief in de manier waarop ik mijn boerderij run, meer waardering van de
consumenten, meer mankracht, maar ook meer controle over de kwaliteit van
wat ik produceer en soms meer moeilijkheden om te verkopen.

Ik ben Pedro uit Chili

Ik ben 35 jaar. Ik bezit niet veel: geen grond, een piepklein
huisje en ik heb niet genoeg geld om mijn kinderen be-
hoorlijk te eten te geven. 

Ik woon in een grote haven … wanneer ik niet meevaar op
een vissersboot!

Mijn volk vist veel: elke Chileen verzendt iedere dag 100 g
vismeel om het vee in de rijke landen te voederen. Hier, is
één kind op vijf ondervoed.
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Ik ben het klimaat

Ik heb koorts! Ik heb het eigenlijk almaar warmer. 

Ik verander vooral onder invloed van de broeikasgas-
sen. Ik speel almaar vaker “storm” en “vloedgolf”.

Vroeger namen klimaatveranderingen miljoenen jaren
in beslag. Thans gaat het vlugger, dat is de vooruit-
gang!

Nu klagen er nog maar enkele miljoenen mensen. Zij die gevaar lopen te wor-
den overstroomd: in Nederland, Bangladesh of Tuvalu. En zij die de droge pe-
riodes zich almaar zien uitbreiden: in Ethiopië, Australië of zelfs in Spanje.

Het wordt tijd dat de anderen zich ook zorgen beginnen te maken! Vooral de
rijksten dan, die met de grootste kooldioxide-uitstoot…
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Doe de vonk overslaan!

Prosumers!
roducten ruilen tegen geld is geen daad zonder gevolgen:
consumeren is een dagelijks economisch gebaar en een weerspiegeling van onze levens-
wijze en onze samenleving, maar het is ook een ethische en politieke daad. Consumeren
betekent een keuze maken, ondersteunen, investeren … Of we dat nu willen of niet, we

zijn allen actoren van het systeem waarin we leven! Hierna zetten we enkele tips op een rijtje die
u helpen om op de hoogte te blijven en te begrijpen, om te weerstaan en echt iets te veranderen…

Biologische landbouw
De biologische landbouw produceert voedingsmiddelen met milieuvriendelijke teeltmethodes waar-
bij geen pesticiden en chemische meststoffen worden gebruikt. De chemicaliën worden vervangen
door natuurlijke oplossingen, of het nu gaat om meststoffen, bescherming tegen insecten en on-
kruid of de verzorging van dieren. Door bioproducten te kopen worden milieuvriendelijke land-
bouwproductiewijzen ondersteund.

Ecoconsumptie
We kunnen de weg van de duurzaamheid nog inslaan om te vermijden dat we het welzijn van de
toekomstige generaties en het onze op het spel zetten. Maar het roer moet wel dringend worden om-
gegooid! Voeding is goed voor 30% van onze ecologische voetafdruk. Om die te verkleinen zijn er
een heleboel doodeenvoudige dagelijkse gebaren: nadenken over wat we kopen, de voorkeur geven
aan milieuvriendelijke labels, recycleren, lokale verse producten kopen, kopen volgens onze be-
hoeften … Ecoconsumptie betekent dat we enkele gewoonten veranderen om opnieuw te komen
tot een levenswijze en een model die de rijkdommen van onze planeet in evenwicht houden.

Eerlijke consumptie
Er bestaat een andere manier van handeldrijven, een andere manier van verbruiken. Sinds enkele
jaren wordt eerlijke handel algemeen erkend als een doeltreffend alternatief om de ongelijkheden
terug te dringen en de mens weer een plaats te geven in het internationale handelsverkeer. Eer-
lijke handel stoelt op verschillende beginselen: loon naar werken voor producenten en ambachts-
lui, de fundamentele mensenrechten, duurzame betrekkingen tussen economische partners,
milieubescherming en kwaliteitsproducten voor de consumenten…
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Het overwegen [en ondersteunen] waard!

ls individuele consument, maar ook als gemeenschap, als burger kunnen
we handelen en invloed uitoefenen op een maatschappij die door meer
wordt geregeld dan door krachtsverhoudingen of economische resultaten…

Voedselsoevereiniteit
Voedselsoevereiniteit biedt niet alleen de zekerheid dat we iets te eten hebben – wat men ook
voedselzekerheid noemt – maar verdedigt bovendien het recht van ieder land om zijn landbouw-
beleid af te stemmen op zijn behoeften, in overleg met de kleine boeren, landbouwondernemers,
veehouders, vissers, kleine producenten en consumenten.

Velen hemelen voedselsoevereiniteit op als de enige oplossing om de hongerproblemen, de kli-
maatveranderingen, de uitputting van de natuurlijke rijkdommen en de vernietiging van de ver-
scheidenheid van de menselijke samenlevingen… uit de wereld te helpen.

Agro-ecologie
De bedoeling is meervoudig: de boeren moeten hun plaats in de sociale betrekkingen terugkrijgen,
de logica van de “landbouwrevolutie” moet worden omgekeerd en de landbouw moet een acti-
viteit worden die perfect compatibel is met de ecosystemen. De agro-ecologie zet in theorie en in
de praktijk de industriële landbouw – model dat pijlsnel afstevent op een buitengewoon destruc-
tieve productielogica – weer helemaal op losse schroeven. Ze herwaardeert eeuwenoude praktij-
ken en systemen waarbij vindingrijkheid, ecologisch evenwicht, biodiversiteit en
voedselzelfvoorziening hand in hand gaan. De erkenning van de kennis en knowhow van boeren
staat hier centraal…

Verplaatsing van de economie
Korte verkoopcircuits bevorderen, de vestiging van kleine landbouwstructuren op menselijke schaal
vergemakkelijken en afstappen van de woestijnen van de monocultuur, lokaal voedingsmiddelen
produceren en verbruiken die geproduceerd zijn met methoden die niet schadelijk zijn voor de
bodem, het grondwater, het milieu of de volksgezondheid, de eetbare en wilde biodiversiteit be-
schermen, een ruimtelijke ordening bedenken die de integriteit en de schoonheid van de natuur-
lijke en sociale landschappen… waarborgt. Stuk voor stuk denksporen waarmee een louter op geld
beluste logica zou kunnen worden teruggedrongen, het evenwicht tussen de Noord-Zuidbetrek-
kingen zou kunnen worden hersteld en de fundamentele banden tussen mens en aarde weer zou-
den kunnen worden aangehaald.
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De systeembenadering onder de loep

Wat is een systeem?
en systeem bevat activiteiten, wisselt informatie uit met zijn omgeving en is in staat om
zijn identiteit te behouden ten dienste van een doel. Het heeft dus zelforganiserende ei-
genschappen.

Een systeem is een homeostaat, d.w.z. dat het zichzelf op identiek dezelfde wijze probeert te re-
produceren. Zonder doel takelt het onder invloed van de entropie af.

Een systeem heeft een boomstructuur die de delen met elkaar verbindt, in opklimmende volgorde
van complexiteit. Elk deel is een (sub)systeem, dat een volwaardig systeem of alleen maar een
bouwsteen kan zijn.

Wat is de systeembenadering?
Het is geen nieuwe wetenschap, theorie of discipline maar een interdisciplinaire methode om ken-
nis te verwerven en te ordenen en zo doeltreffender te kunnen handelen. De systeembenadering
is ontstaan op het punt waar verschillende disciplines – biologie, informatietheorie, cybernetica en
systeemtheorie – samenvloeien.

De systeembenadering stoelt op het begrip systeem, gezien als een geheel van elementen die vol-
doende met elkaar verbonden zijn om een betrekkelijk samenhangend en homogeen geheel te
vormen. Ze wil dus alle elementen van een systeem of waargenomen werkelijkheid omvatten,
maar ook de wisselwerkingen en de onderlinge samenhang ervan. Ze onderscheidt zich van de ana-
lytische benadering, die de onderdelen van een systeem isoleert om ze afzonderlijk te bestuderen.

En wat doen we met de systeemleer?
Gewoon proberen te begrijpen hoe de levende systemen werken: samenlevingen, groepen, orga-
nisaties en staten. Onze ethiek zal bepalend zijn voor de manier waarop wij levende systemen en
de rol die we er kunnen spelen, begrijpen.
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Kennisleer in viervoud

1. LINEAIRE BENADERING
We geloven dat aan elk gegeven probleem een zeer duidelijke oorzaak voorafgaat. We zoeken een een-
voudige en onmiddellijke oplossing. Met een gevolg stemt een oorzaak overeen: we gaan ervan uit dat
gebeurtenis A eerst plaatsvindt en dat gebeurtenis B wordt bepaald door het bestaan van A. A beïnvloedt
B, maar niet omgekeerd.

2. CIRCULAIRE BENADERING
Wanneer er een probleem rijst, onderzoeken we de context ervan om de verschillende elementen van het
“systeem” waartoe het behoort, de betrekkingen tussen deze elementen, de “feedbacklussen”  en re-
guleringsmechanismen te identificeren en te beschrijven. Dezelfde gevolgen kunnen verschillende oor-
zaken hebben en dezelfde oorzaken kunnen verschillende gevolgen hebben. De oplossing is complex en
hangt af van ons vermogen om met verschillende factoren te spelen.

We veronderstellen dat gebeurtenis A gebeurtenis B beïnvloedt, die op haar beurt een invloed uitoefent
op A. Wederzijdse invloed heeft niet echt een begin of een einde.

3. CYBERNÉTISCHE BENADERING120
Behalve met de beginselen van de circulaire benadering houden we tevens rekening met twee bijko-
mende elementen:

• het systeem evolueert tijdsgebonden,

• het systeem verandert doordat we er als waarnemer in aanwezig zijn.

De werkelijkheid bestaat niet "an sich". Ze wordt ontworpen door een waarnemer die daardoor mede-
schepper is van de werkelijkheid: hij wordt "waarnemend systeem". De idee van de oorzaak vervaagt.
De verandering is het resultaat van een betrokkenheid van de waarnemer die door trial and error verster-
kingsstrategieën en interactiemodaliteiten uitprobeert zodat het systeem zich moet reorganiseren.121

4. DE MYTHISCHE BENADERING

De menselijke systemen, de gezinnen, de instellingen en de naties worden gesticht en georganiseerd op
basis van funderende mythen en riten (bijvoorbeeld de mythe van de materiële overvloed en de rite van
de wandeling naar het handelscentrum, de tempel van de handelsmoderniteit).

Het " systeem van de waarnemer" is zelf opgenomen in die ritueel-mythische dans, met andere woorden
"in een cultuur". De werkelijkheid wordt dus begrepen als een vertelling, een verhaal dat historisch en
cultureel gesitueerd is.
De verandering wordt geconcipieerd als een poging tot lichte afwijking van die vertelling door de bevra-
ging van die mythen en riten met het oog op het complexer maken van het verhaal. De verandering is het
resultaat van een medeschepping, het verhaal komt aan het licht in de ontmoeting met een ander verhaal.
Om een toestand volledig te belichten, houden we rekening met alle overtuigingen van de mensen (ac-
toren en waarnemers) en met de mythen die aan de basis liggen van de samenlevingen, vaak impliciet maar
onderliggend in de manier waarop we de dingen aanpakken. We zullen deze cybernetische benadering
"ambulant en multicultureel" noemen! 
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119 Feedbacklussen: opeenvolgingen van acties teweeggebracht door het systeem zelf ten gevolge van een externe verandering, om de stabiliteit (negatieve
feedback) ervan in stand te houden of om de verandering kracht bij te zetten, wat kan gaan tot de explosie van het systeem (positieve feedback).

120 Ook « cybernetische seconde » genoemd.
121 Met een gegeven intentie en volgens waarden waarover wordt onderhandeld binnen het systeem.



Van de ene benadering naar de andere: 
de epistemologische flexibiliteit

De systemici stellen voor om blijk te geven van een grote flexibiliteit bij het gebruik van de ene of de an-
dere epistemologie. De aanpasbaarheid en de gezondheid van een systeem vloeit voort uit de capaciteit
om van de ene epistemologie naar de andere over te schakelen afhankelijk van de situatie. Vandaar dat
ze bij onze keuze voor een bepaalde benadering in plaats van voor een andere, een aftastende houding
met trial and error voorstellen. 

Een auteur122 merkte op dat in het geval van buikvliesontsteking hij er de voorkeur aan gaf om een be-
roep te doen op een zeer "lineaire" chirurg, die zonder een spier te vertrekken zijn appendix zou weg-
nemen, zonder daarvoor hem vragen te moeten stellen over de metafysieke symboliek van de buik in de
vier generaties van zijn familie enz. 

Maar alle gekheid op een stokje: de systemische benadering doet ons ook op onze hoede zijn door ons
uit te nodigen om flexibel te zijn, want als men zich blijft beperken tot één benadering  wanneer een pro-
bleem niet opgelost raakt, kan dat dramatische gevolgen hebben.
Zonder ons daarvan bewust te zijn kiezen wij natuurlijk voor één of andere oplossing als wij met proble-
men worden geconfronteerd. Het is wanneer we koppig vasthouden aan één middel en het principe van
"altijd meer van hetzelfde" toepassen, dat het fout loopt. 

De 4 epistemologieën zijn dus een "didactische" indeling, die gebruik wordt om een "epistemologische
flexibiliteit" aan te moedigen.  Die indeling in 4 grote denkcategorieën komt overeen met 4 grote logi-
sche types. Eenvoudiger gesteld kan men zeggen dat er verschillende mogelijke lezingen van de wer-
kelijkheid bestaan en dat die verschillende werelden en actiemethoden scheppen. 

Enkele voorbeelden...
Laat ons een spelletje spelen: hoe hebt u uw partner gekozen ? Hebt u vooral gezocht naar…

� een knappe blonde - een knappe bruinharige man ? → Lineaire benadering.
� een persoon met wie u kan communiceren, met wie u in contact kan treden ? 

→ Circulaire benadering.
� een persoon met wie u een project kon beginnen, in wie u vertrouwen kon stellen voor de rest

van uw leven  ? → Cybernetische benadering.
� de absolute zekerheid dat een toeval, dat overigens geen toeval was, u onomkeerbaar in elkaars

armen heeft gedreven? → Mythische benadering.

Uiteraard was het voor u een beetje van dat alles … en toch ! Hoewel het moeilijk is om onszelf onder
te brengen bij één of andere logica, is dat veel gemakkelijker als het gaat om onze omgeving of onze
naaste familieleden!

De anekdote van Jules en Henriette
Jules is alcoholist en zijn vrouw Henriette is depressief.
� Zij vragen raad aan meneer Lineair. Die stelt een diagnose: de depressie van mevrouw is de oor-

zaak van de narigheid van het echtpaar. Hij laat Henriette in het ziekenhuis opnemen om haar de-
pressie, die duidelijk de oorzaak is van de problemen van meneer,  te behandelen.  Beeld u even
in wat de oorzaak en de oplossing zouden geweest zijn als het paar raad had gevraagd aan me-
vrouw Lineair, die eerder een feministe is.

� Hetzelfde paar, maar nu vragen ze raad aan mevrouw Circulair. Die denkt dat het probleem ver-
oorzaakt wordt door de volgende terugwerkende kracht: Jules drinkt omdat Henriette  depressief
is en vice versa. Dat zorgt voor een "dans" die mevrouw Circulair gaat proberen te behandelen
door communicatie binnen het paar en verandering van hun interactie.
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� Jules en Henriette brengen een bezoek aan meneer Cybernetica. Die tracht de verschillende po-
gingen die het paar heeft ondernomen om tot een oplossing te komen te begrijpen en gaat op
zoek naar wat hij als therapeut momenteel kan aanbrengen in de ontwikkeling van het paar. Het
blijkt dat Jules en Henriette hun "dans" begonnen zijn toen de kinderwens ter sprake kwam, wat
voor een ingrijpende verandering zorgde binnen het paar: er zou een gezin worden gesticht. Me-
neer Cybernetica wordt speler- getuige van dat moment van  reorganisatie. Hij weet in welke
netelige situatie hij terecht is gekomen en zegt dat tegen  het paar: hij weet dat zijn eigen voor-
keur voor een leven als paar zijn oordeel zeker zal beïnvloeden.

� Deze keer brengt het paar een bezoek aan mevrouw Mythe. Haar aandacht voor het verhaal,
zowel qua inhoud als qua structuur, haar nieuwsgierigheid en haar verbazing ten aanzien van het
eigenaardige karakter van het paar leiden ertoe dat ze zichzelf gaan verbazen over hun eigen
identiteit. Henriette is eigenlijk verpleegster en haar leven staat in het teken van het "helpen van
anderen". Jules was het probleemkind van het gezin, een immigrantengezin van de eerste gene-
ratie dat zich verloren voelde in een maatschappij die het niet kende.  Als paar hadden ze hun iden-
titeit gebaseerd op een mooi verhaal over redding. Een verhaal over wederzijdse redding wordt
opgebouwd en geeft aan elke partner de mogelijkheid om zijn (of hun) verhaal complexer te
maken. Mevrouw Mythe deelt haar verwarring, maar ook het genoegen waarmee ze meebouwt
aan een nieuw mooi verhaal over een vlot op een ontketende oceaan. Beloofd, als ze aan het vol-
gende eiland komen, zal ze het vlot verlaten!

Enkele sterke ideeën uit de systeembenadering…
De ene benadering is niet beter dan de andere. Toch komt het erop aan om die benadering te kiezen die
het best aansluit bij de toestand die zich voordoet. Antwoorden die niet geschikt zijn, leiden tot impasses.
Vaak worden dan ook lineaire oplossingen voorgesteld, terwijl het om een zeer complexe toestand gaat...

� Het onderwerp moet globaal worden onderzocht, waarbij de vele aspecten en factoren die erbij
komen kijken, worden geïdentificeerd. De verschillende betrokken actoren, de verscheidenheid van
hun standpunten, belangen of behoeften onder de aandacht brengen.

� Er moet rekening worden gehouden met onze vele onzekerheden op het vlak van kennis en met de
mateloze complexiteit van de systemen, die ons vermogen om ze te begrijpen, te voorzien en te
beïnvloeden, begrenzen. We moeten in gedachten houden dat er voor een gegeven probleem niet
altijd een oplossing is.

� We moeten op zoek gaan naar mogelijke relaties tussen de verschillende aspecten, factoren of ac-
toren van het systeem en de aard van deze relaties identificeren.

� We moeten tot voorzichtigheid en twijfel manen met betrekking tot "wetenschappelijke" bewe-
ringen en dogmatismen van allerlei slag (“wetten” uit de natuur en de samenlevingen, goddelijke
wetten, deterministische principes...). De begrippen vooruitgang, ontwikkeling en evolutie van de
gemeenschappen en mensen moeten worden gerelativeerd.

� We moeten de netwerken identificeren: een structuur, hiërarchie geven, ze in een model gieten om
een interpretatie van de werking van het beschouwde systeem tot uiting te doen komen. We moe-
ten de aandacht vestigen op de stromen, dynamieken en feedbacklussen.

� We moeten de relevantie van het uitgewerkte model relativeren door ons vragen te stellen over de
veranderingen in het systeem, zowel in de ruimte (als men van samenleving verandert, als men van
schaal verandert) als in de tijd (onderzoek van het verleden en extrapolaties naar de toekomst).

� Aan de hand van reële voorbeelden moeten we tonen dat een systeem uiterlijk de indruk kan wek-
ken dat het stabiel is, maar toch plots op zijn grondvesten kan wankelen. Vooronderstellingen die
onbewust door ons hoofd gaan, moeten we proberen te verduidelijken door dit interpretatiewerk
te doen (onze kijk op de wereld, de mens, diens plaats in de wereld, diens relatie met het milieu, diens
relatie met de anderen en met de maatschappij,...).

De methode van het touwtjesspel bevoorrecht de systeembenadering als methodologische basisrefe-
rentie. Door de feiten uit een multidimensionaal oogpunt te bekijken, kan met de systeemtheorie
beter over de onderlinge samenhang en complexiteit van N/Z-uitdagingen worden nagedacht. Maar,
behalve de werkmethode, biedt de systeembenadering ons niet zozeer specifieke kennis dan wel een
radicale wijziging van onze “Westerse” manier van denken. De systeembenadering spoort aan tot
hersengymnastiek waardoor we kunnen afstappen van al te simplistische monolithische oplossingen
en oorzaak-gevolgschema’s die eigen zijn aan onze cartesiaanse manier van denken.
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Beknopt lexicon

Biodiversiteit
Biologische diversiteit of biodiversiteit is het geheel van levende soorten die aanwezig zijn op de aarde
(planten, dieren, micro-organismen enz.), de gemeenschappen die door die soorten worden gevormd
en de habitats waarin ze leven. De biodiversiteit wordt momenteel ernstig bedreigd door de bescha-
diging van de ecosystemen en door verschillende menselijke handelswijzen zoals het patenteren van
het leven, extensieve landbouw, monoculturen en de productie van genetisch gemodificeerde orga-
nismen (GGO's).

Bruto binnenlands product (BBP)*
Het BBP drukt de totale rijkdom uit die wordt geproduceerd op een bepaald grondgebied, geraamd op
basis van het bedrag van de toegevoegde waarden (de toegevoegde waarde is het verschil tussen de
omzet van een bedrijf en de aankoopwaarden van alle grondstoffen, halffabrikaten en diensten waar-
van gebruik wordt gemaakt in het kader van de bedrijfsexploitatie).

Bruto nationaal product (BNP)*
Het BNP drukt de rijkdom uit die wordt geproduceerd door een natie (en niet op een bepaald grondge-
bied). Het omvat ook de inkomsten van de burgers van die natie die in het buitenland wonen.

Burgermaatschappij
In tegenstelling tot de politieke klasse, alle burgers die niet tot de politieke wereld behoren. Deze term
verwijst naar een ruim panel van mensen, bewegingen, verenigingen, groeperingen, collectieven, die
zichzelf organiseren en aanspraak maken op een plaats en een rol in de maatschappij. Deze term wordt
doorgaans gebruikt om te spreken over het ontwaken van het politieke bewustzijn van de mensen, de
deelname van de burgers en de bewegingen die eruit voortvloeien.

Coöperatie / samenwerking
Coöperatie komt van het Latijn co-operare, samen handelen. Deze term verwijst naar alle programma’s
voor “ontwikkelingshulp” van de industrielanden ten voordele van de landen in het Zuiden.

Deregulering
Letterlijk: Afschaffing van de regels die normaal gesproken de uitvoering van een activiteit omkaderen.
Deregulering van de markten is gebaseerd op het principe van vrije uitwisseling en vrije concurrentie en
bestaat erin de regulering van een sector die door staatsinstellingen is ingevoerd om die sector te stabi-
liseren af te schaffen. Die handelswijze, die door de grote internationale instellingen zoals de Wereldbank
of het IMF wordt aanbevolen, ontmantelt de reglementen die afkomstig zijn van de overheid (staten, re-
geringen enz.).

Dumping
In de geïndustrialiseerde landen wordt de productie van tal van goederen gesubsidieerd. De goederen
die worden gesubsidieerd, worden dus tegen een lagere prijs geproduceerd en goedkoper of zelfs met
verlies verkocht. Als die producten naar de landen van het Zuiden worden geëxporteerd, zorgen ze voor
oneerlijke concurrentie met de lokale producten, die niet worden gesubsidieerd en duurder worden ver-
kocht. Die handelswijze, die "dumping" wordt genoemd, destabiliseert de plaatselijke markten van de
landen van het Zuiden totaal. 
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Duurzame ontwikkeling
Komt tegemoet aan de behoeften van het heden zonder dat het de mogelijkheden van toekomstige
generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang brengt. Ze is het resultaat van een
partnership dat is gebaseerd op reciprociteit tussen de sociale actoren van de planeet, met het oog
op meer rechtvaardigheid in het Noorden en het Zuiden.

Epistemologie
De epistemologie is de studie van de kennis. Gewoonlijk is het een bespiegeling over de verdeling van
de wetenschappen in disciplines, maar het is ook een bespiegeling over het wezen van het weten, over
de middelen om er toegang toe te krijgen en over de manieren van denken, en de bestudering van de
geschiedenis van de wetenschap.

FAO
Food and Agriculture Organization: organisatie van de Verenigde Naties voor voeding en landbouw die
gespecialiseerd is in ontwikkelingshulp en belast is met de verbetering van de levensstandaard, de voe-
dingssituatie en de landbouwproductiviteit. De organisatie komt met name tussenbeide bij hongersnood,
en bij een voedsel- of landbouwcrisis.

Genetisch gemodificeerd organisme (GGO)*
Levend organisme (plantaardig of dierlijk) waarop er een genetische manipulatie werd toegepast om de
kwaliteiten ervan te wijzigen, gewoonlijk met de bedoeling het resistent te maken tegen een herbicide
of een pesticide. In 2000 bedroeg de totale oppervlakte met GGO's meer dan 40 miljoen hectaren, voor
drievierden ging het om soja en maïs. De voornaamste producenten waren de Verenigde Staten, Ar-
gentinië en Canada. Genetisch gemodificeerde planten worden gewoonlijk intensief geproduceerd om
de veestapel van de rijke landen te voeden.

Globalisering / Mondialisering
Deze twee begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt, hebben betrekking op de wereldwijde uit-
breiding van het producten-, kapitaal- en mensenverkeer. Globalisering/mondialisering is geen recent fe-
nomeen, maar door de vooruitgang op het gebied van transport en communicatie heeft het een nieuwe
omvang gekregen. Globalisering/mondialisering is voornamelijk liberaal: privégeld kan vrij circuleren en
worden geïnvesteerd daar waar het maximale rentabiliteit belooft. In de jaren 1990 zijn heel wat ver-
enigingen hun krachten beginnen te bundelen om zich te verzetten tegen de mondialisering als dusda-
nig (die onafwendbaar wordt geacht) maar ook tegen de manier waarop die zich ontwikkelt, zonder
sociale en ecologische bekommernissen.

Inflatie*
Cumulatieve stijging van de prijzen (bijvoorbeeld een stijging van de olieprijs, waardoor op termijn de
lonen gaan stijgen en daarna ook andere prijzen enz.). Inflatie impliceert dat het geld aan waarde ver-
liest aangezien na verloop van tijd er een hoger bedrag nodig is om dezelfde goederen te kopen.
Het neoliberale beleid geeft daarom voorrang aan de bestrijding van inflatie.

Interestvoet*
Wanneer A geld leent aan B, betaalt B het geleende bedrag terug aan A (het kapitaal), maar ook een bij-
komend bedrag, dat interest wordt genoemd, zodat A er alle belang bij heeft om die financiële operatie
uit te voeren. De hoogte van de interestvoet bepaalt het belang van de interesten. Een geven eenvou-
dig voorbeeld. Als A 100 miljoen dollar leent op 10 jaar met een vaste interestvoet van 5 %, moet hij
het eerste jaar een tiende van het geleende kapitaal (10 miljoen dollar) terugbetalen plus 5% van het ver-
schuldigde kapitaal (5 miljoen dollar), dus in totaal 15 miljoen dollar. Het tweede jaar betaalt hij weer een
tiende van het kapitaal terug, maar de interest van 5% heeft nu betrekking op de resterende 90 miljoen
dollar (dus 4,5 miljoen dollar). In totaal betaalt hij het tweede jaar dus 14,5 miljoen dollar.
Dat gaat zo verder tot het tiende jaar, wanneer hij de laatste 10 miljoen dollar terugbetaalt plus 5 % van
die resterende 10 miljoen dollar (dus 0,5 miljoen dollar). In totaal betaalt hij het tiende jaar dus 10,5 mil-
joen dollar. Op 10 jaar tijd heeft hij dan 127,5 miljoen dollar terugbetaald. Gewoonlijk gebeurt de te-
rugbetaling van het kapitaal niet in gelijke schijven. De eerste jaren heeft de terugbetaling vooral
betrekking op de interesten en het aandeel van het terugbetaalde kapitaal neemt in de loop der jaren toe.
Zo is het verschuldigde resterende kapitaal hoger als de terugbetalingen worden gestaakt…
De nominale interestvoet is de interestvoet waarmee de lening werd afgesloten. De werkelijke inte-
restvoet is de nominale interestvoet verminderd met het inflatiepercentage.
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Land in het Zuiden
De term heeft niet zozeer betrekking op een geografisch gegeven dan wel op een geheel van bevolkings-
groepen met een eigen ontwikkelingswijze, maar dan bekeken uit het oogpunt van de mechanismen van
politieke en economische dominantie waardoor hun betrekkingen met de industrielanden vaak worden ge-
kenmerkt.

Liberalisering van de markten
Het op de markt brengen van goederen die voordien onder openbare controle stonden. Men spreekt over
openstelling voor concurrentie, die meer of minder groot kan zijn naargelang van de graad van liberalise-
ring. De term is ook van toepassing op de maatregelen die gericht zijn op het begunstigen van de com-
merciële uitwisselingen: afschaffing van monopolies, privatisering van tal van operatoren, opheffing van
barrières die de activiteitendomeinen in vakjes verdelen.

Lobby*
Lobby's zijn drukkingsgroepen met privébelangen die meestal de belangen van industriële of financiële
groepen verdedigen. Er zijn ongeveer 40.000 lobbyisten in Washington.

Moeizame ontwikkeling
Fenomeen dat de landen in het Noorden en in het Zuiden gemeen hebben. Het drukt de disfunctionele ge-
volgen van de economische ontwikkeling uit: de uitsluiting van een groeiend aandeel van de bevolking
van het sociale en productiesysteem, en de ongelijke toegang tot middelen en opportuniteiten.
Moeizame ontwikkeling heeft eveneens betrekking op het verlies van zinnen, de verzwakking van het ver-
mogen om uitdagingen aan te nemen, de atrofie van de creativiteit, identiteitscrisis en verwarring.

Monocultuur*
Teelt van één enkel product. Heel wat landen van het Zuiden werden ertoe gebracht zich te specialiseren
in de teelt van een voedingsmiddel dat bestemd is voor de export (katoen, koffie, cacao, pinda's, tabak enz.)
om aan de deviezen te raken die hen in staat moesten stellen hun schuld terug te betalen. Die specialisa-
tie zorgt ook voor de uitbreiding van renteteelten (die geld opbrengen) ten nadele van de teelt van voe-
dingsgewassen (om de bevolking te voeden).

Moratorium*
Situatie waarin een schuld bevroren wordt door de schuldeiser, die eraan verzaakt de terugbetaling binnen
de overeengekomen termijn te eisen. Tijdens de periode van het moratorium blijven de interesten echter
doorlopen. Het instellen van een moratorium kan ook worden beslist door de schuldenaar, zoals in het
geval van Rusland in 1998 en Ecuador in 1999.

NGO
Niet-gouvernementele organisatie. Wordt gezegd van een personenvereniging die geen rechtstreekse ban-
den heeft met de regeringen of die er niet van afhangt. Ze kunnen soms, mits inachtneming van de vrij-
heid van meningsuiting, bepaalde ideologieën of confessies aanhangen. Hun actiegebieden zijn
uiteenlopend. Ngo’s voor noodhulp werken uiteraard niet op dezelfde manier als ngo's die duurzame ont-
wikkeling beogen. Sommige ngo’s zijn gespecialiseerd in het uitzenden van ontwikkelingswerkers, andere
dan weer in ontwikkelingseducatie.

Omgekeerde groei
Omgekeerde groei (in het Frans "décroissance") is een politiek, economisch en sociaal concept dat het
omgekeerde is van de huidige politieke consensus, waarbij economische groei als een weldaad wordt be-
schouwd. De voorstanders van omgekeerde groei stellen voor om economische groei te vervangen door
een afname van de consumptie en de productie met het oog op het respecteren van het milieu, het eco-
systeem en de mensen. Omgekeerde groei wordt door de verdedigers ervan niet beschouwd als een poli-
tiek dogma of een economisch model. Zo zegt Paul Ariès het volgende: «Het is niet de zoveelste ideologie
of het zoveelste economische model, het is op de eerste plaats een term als een granaat om het heer-
sende economische denken te vermorzelen». Serge Latouche is van mening dat het gaat om een "geluk-
kige retorische vondst", maar verkiest de term "a-croissance", met een "a" zoals in "a-théisme".

Ontwikkeling
Ontwikkeling is een algemene term die in verschillende acties wordt gebruikt die kaderen in wat men
noemt "internationale solidariteit". Het begrip 'ontwikkeling' wordt in het algemeen gezien als een po-
sitieve dynamiek en is intrinsiek ook het resultaat van een lineaire visie op de “evolutie” van de samen-
levingen. Het rangschikt de samenlevingen en landen volgens een opklimmende schaal, met aan de top
de Westerse landen. Alle landen zijn het aan zichzelf verplicht om deze top te bereiken.
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Post-ontwikkeling – Na-ontwikkeling
De na-ontwikkelingsbeweging is ontstaan in de jaren 70 en verenigt verschillende soorten organisaties
en personen rond een radicale kritiek op ontwikkeling op de westerse manier, namelijk als een uniek
model dat gebaseerd is op groei, techniek en vooruitgang en dat bovendien op de hele wereld van toe-
passing zou zijn. De doelstellingen van de beweging zijn: verzet tegen en verschil van mening met een
maatschappij van economische groei en ontwikkeling formuleren en aanmoedigen, werken aan de vers-
terking van de theoretische en praktische coherentie van de alternatieve initiatieven, het tot stand bren-
gen van echte autonome en harmonieuze gemeenschappen, en strijden voor de dekolonisatie van het
heersende economistengedachtengoed.

Productiefactoren*
Factoren die een rol spelen bij de productie van goederen. Bij landbouw zijn meststoffen, pesticiden en
herbiciden productiefactoren die tot doel hebben de productie te verbeteren. Om aan de nodige devie-
zen te komen voor de terugbetaling van de schuld, worden de beste productiefactoren voorbehouden
voor de exportteelten, en dat ten nadele van de teelten van voedingsgewassen, die van essentieel be-
lang zijn voor de bevolking.

Schuldenberg*
Volledig bedrag van de schuld, interesten plus kapitaal.

Speculatie*
Activiteit die erin bestaat winst te maken in de vorm van meerwaarde door te wedden op de toekoms-
tige waarde van goederen en financiële of monetaire activa. Speculatie zorgt voor een scheiding tussen
de financiële sfeer en de productieve sfeer. De wisselmarkten vormen de voornaamste plaats voor spe-
culatie.

Systeemtheorie / systeembenadering
Het is geen nieuwe wetenschap, theorie of discipline maar een interdisciplinaire methode om kennis te
verwerven en te ordenen en zo doeltreffender te kunnen handelen. De systeembenadering is ontstaan
op het punt waar verschillende disciplines – biologie, informatietheorie, cybernetica en systeemtheorie –
samenvloeien. De systeembenadering stoelt op het begrip systeem, gezien als een geheel van elemen-
ten die voldoende met elkaar verbonden zijn om een betrekkelijk samenhangend en homogeen geheel
te vormen. Ze wil dus alle elementen van een systeem of waargenomen werkelijkheid omvatten, maar
ook de wisselwerkingen en de onderlinge samenhang ervan. Ze onderscheidt zich van de analytische be-
nadering, die de onderdelen van een systeem isoleert om ze afzonderlijk te bestuderen. Joël de Rosnay,
in Frankrijk, en Gregory Bateson, in de Verenigde Staten, behoren tot de bekendste vertegenwoordigers.

United Nations Development Programme (UNDP)*
Het UNDP werd in 1965 opgericht en is gevestigd in New York. Het is het voornaamste orgaan voor
technische bijstand van de UNO. Het helpt - zonder politieke beperking - ontwikkelingslanden aan ad-
ministratieve en technische basisdiensten, leidt kaders op, tracht te beantwoorden aan bepaalde essen-
tiële behoeften van de bevolking, neemt het initiatief voor regionale samenwerkingsprogramma's en
coördineert in principe de activiteiten van de operationele programma's van de Verenigde Naties ter
plaatse. Het UNDP baseert zich in het algemeen op westerse knowhow en technieken, maar een derde
van zijn contingent experts is afkomstig uit de Derde Wereld. Het UNDP publiceert jaarlijks een rapport
over de menselijke ontwikkeling dat onder meer landen classificeert op basis van de index van de men-
selijke ontwikkeling (HDI).

Voedingsgewassenteelten*
Teelten bestemd voor het voeden van de bevolking (gierst, maniok, rijst enz.), de tegenpool van teelten
die bestemd zijn voor de export (koffie, cacao, the, pinda's, suiker enz.).

Vrije uitwisseling
Die economische doctrine past liberale stellingen toe op de internationale uitwisselingen en prijst de in-
ternationale specialisatie en de afschaffing van elke belemmering van uitwisselingen.

Vrije zone*
Geografisch omschreven zone waarin de industriëlen die voor de export produceren geen rechten moe-
ten betalen op de productiefactoren die ze importeren en waarin bepaalde elementen van de nationale
reglementering vaak niet van toepassing zijn.
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Websites voor een verantwoordelijke 
en solidaire wereld…

Ontwikkelingsopvoeding
http://www.oxfamsol.be/basta | Het portaal « Basta » is dat van de wereldkruispunten van Oxfam-Solidariteit, ate-
liers waar het publiek wordt ondergedompeld in de realiteit van Bolivia, Zuid-Afrika en de mondialisering.

http://www.kleurbekennen.be | Kleurbekennen wil jongeren vanaf 12 jaar sensibiliseren voor de thematiek van de
Noord-Zuidrelaties. Zij werken daarvoor rond 3 assen: jaarlijkse themacampagnes, pedagogische hulpmiddelen en
partnerschap met de actoren van de ontwikkelingsopvoeding.

http://www.aardewerk.be | Aardewerk wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar nieuwe
leefwijzen die minder vervreemdend, minder verkwistend, minder gehaast en dwangmatig, die ecologisch meer du-
urzaam, solidair, rechtvaardig en vreugdevol zijn. Aardewerk wil bijdragen tot de uitbouw van een netwerk tussen
alle bewegingen, groepen en initiatieven die vanuit ecologische, sociale en spirituele bewogenheid de bestaande op-
jaag-en verspillingseconomie afwijzen en die voor een mens- en natuurvriendelijke samenleving ijveren. 

Ontwikkelingsamenwerking
http://www.11.be | 11 | 11.11.11 - de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - heeft twee belangrijke pijlers:
de lokale comités die elk jaar ongeveer 20.000 vrijwilligers op de been brengen en 70 lidorganisaties van diverse
strekkingen. 11.11.11 gelooft dat een andere wereld mogelijk is en werkt aan een andere globalisering op drie
manieren: Solidariteit met het Zuiden, beleidsbeïnvloeding en bewustmaking in eigen land.

http://www.oxfamsol.be | Oxfam Solidariteit is een internationale NGO voor ontwikkelingssamenwerking.

Duurzame ontwikkeling  
http://www.duurzameontwikkeling.be | Website die gemandateerd is door de Federale Overheidsdienst voor de
programmering van duurzame ontwikkeling: sensibilisering van het grote publiek voor duurzame ontwikkeling, met
tal van thematische dossiers (toegang tot water, huisvesting, armoede, biodiversiteit enz.).

http://www.greenpeace.org/belgium/nl | Greenpeace is een internationale drukkingsgroep die ijvert voor de
bescherming van het ecosysteem van de Aarde.

http://www.wwf.be | World Wildlife Fund (WWF) België is een onafhankelijke internationale organisatie voor de
bescherming van de natuur en de ecologische processen.

http://www.greenbelgium.org | GREEN vzw is een organisatie die jongeren en volwassenen duurzaam leert leven.
Sinds 1997 ontwikkelt en begeleidt ze projecten, vormingen en lespakketten rond water, energie, mobiliteit, du-
urzame consumptie, natuur, ... GREEN stimuleert en ondersteunt participatie aan het beleid en doet aan ontwikkel-
ingssamenwerking.

http://www.bondbeterleefmilieu.be | Bond Beter Leefmilieu is een onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur-
en milieuverenigingen in Vlaanderen, met als doel gezonde lucht, helder water en natuur om van te genieten. Als
middel gebruiken ze grootschalige publiekscampagnes, met duizenden deelnemers per jaar. Ze zetten ook gerichte
lobbycampagnes op om politici en bedrijfsleiders te overtuigen van het belang van een doortastend milieubeleid. 

http://www.bralvzw.be | De Brusselse Raad voor het Leefmilieu is een onafhankelijk netwerk van bewonerscomités
en actieve bewoners. Samen zetten ze zich binnen het Brusselse Gewest in voor het stadsmilieu in ruime zin: dus zowel
leefmilieu als mobiliteit, stedenbouw als stadsvernieuwing. Bral is ook de Nederlandstalige milieufederatie van het
Brusselse Gewest. De gewestelijke en federale overheid erkent Bral als officiële pleitbezorger van actie- en bewon-
ersgroepen. Daarom zetelt Bral in diverse officiële overlegorganen zoals de Milieuraad of de Gewestelijke Mobiliteits-
en Ontwikkelingscommissie. 
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Verantwoordelijke consumptie en productie
http://www.bewustverbruiken.org | Het Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV vzw) is een Vlaams samenwerk-
ingsverband van organisaties actief op het gebied van consumenten, milieu, derde wereld, arbeidersrechten, anders
omgaan met geld, sociale economie, enzovoort, dat door middel van netwerking, informatie, campagnes en projecten
een sociaal én ecologisch verantwoord consumptiegedrag en dito productiewijzen stimuleert met het oog op het
bereiken van duurzame ontwikkeling.

http://www.oivo.be | Het Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties heeft tot doel technis-
che hulp te verschaffen aan verbruikersorganisaties, de consumptiefunctie te valoriseren en de bescherming van de
verbruikers te promoten.

http://www.ecover.be | Ecover is een Belgisch bedrijf dat ecologische reinigingsproducten produceert.

http://www.observ.be | Website van het Brussels observatorium voor duurzame consumptie, opgesplitst in twee
delen: denkers en doeners. Ze bevat veel praktische informatie over voeding, waterconsumptie, transport enz.

http://www.ovam.be |  OVAM is het aanspreekpunt in Vlaanderen voor al wat te maken heeft met de afvalstoffen-
problematiek, het milieugericht ge- en verbruik van materialen en het saneren van de bodem en dit in de ruimste zin. 

Eerlijke handel
http://www.oww.be/madeindignity | De producten ‘Made in Dignity’ worden vervaardigd door kleine producen-
tengroepen in het Zuiden, voornamelijk vrouwengroepen. Het inkomen dat verkregen wordt uit de vervaardiging van
kunstnijverheid is een aanvullend inkomen naast landbouwactiviteiten. Dit inkomen geeft hen de mogelijkheid om
in gezondheidszorg, scholing en vorming te investeren. De plaatselijke cultuur en vaardigheid wordt opgewaardeerd.

http://www.maxhavelaar.com | Max Havelaar is het onafhankelijk keurmerk voor eerlijke handel. Je vindt het
keurmerk enkel op producten die aan de internationale criteria voor eerlijke handel voldoen. Die hebben te maken
met de manier waarop geproduceerd wordt en de prijs.

http://www.maya.be | Maya Honing past de principes van de eerlijke handel toe op honing die afkomstig is van
Latijns-Amerikaanse producenten. Die producenten zijn erkend door de onafhankelijke organisatie Max Havelaar, die
het naleven van de internationale normen voor eerlijke handel controleert. 

Economie
http://www.triodos.be | Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal,
milieu en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk ve-
rantwoord en duurzaam ondernemen.

http://www.financite.be | Het réseau financement alternatif is een pluralistisch netwerk van non-profit verenigingen
met als voornaamste doel ethiek en solidariteit in onze omgang met het geld te ontwikkelen - ethisch en solidair geld-
wezen - en te stimuleren. Het streefdoel: geld, ethiek en solidariteit met elkaar verzoenen om zo tot een recht-
vaardigere en menselijkere samenleving te komen ! 

http://www.hefboom.be | Hefboom biedt financiële ondersteuning en deskundig advies aan ondernemingen en or-
ganisaties uit de sociale en solidaire economie in Vlaanderen en Brussel. 

Vrede en mensenrechten
http://www.amnestyinternational.be | Wereldbeweging van personen die ijveren voor de naleving van de mensen-
rechten. Ze komt tussenbeide namens slachtoffers van schendingen van de mensenrechten en baseren zich daarvoor
op onpartijdig onderzoek en het internationaal recht.

http://www.fian.be | FIAN komt tussen bij schendingen van het recht op voedsel. FIAN is de internationale mensen-
rechtenorganisatie die opkomt voor het 'fundamentele recht van elke wereldburger om geen honger te lijden'. FIAN
verdedigt dit recht om zich te voeden overal waar het bedreigd of geschonden wordt, en op vraag van de betrokken
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bevolkingsgroepen. FIAN richt met deze interventies de aandacht van de publieke opinie op deze probleemgevallen,
en massale briefschrijfacties van protest zetten overheden onder druk om maatregelen te nemen.

Média 
http://www.indymedia.be | Indymedia.be wil een stem geven aan alle mensen die niet of minder aan bod komen in
de traditionele media. Indymedia.be wil hen leren met de media om te gaan en hen de mogelijkheid bieden om zelf
media te maken door hen de nodige opleidingen aan te bieden en samen met hen media-initiatieven en -producties
op te zetten die hun weg vinden naar het grote publiek. Indymedia.be wil op die manier mensen mondiger maken
en hen leren hoe zij op een actieve en kritische manier aan de media en het mediadebat kunnen deelnemen. Op deze
wijze wil Indymedia.be ook een bijdrage leveren tot de democratisering van de berichtgeving en van de media in het
algemeen.

http://www.mo.be/ | Deze site is een initiatief van het magazine MO* (een Vlaams maandblad over de mondialis-
ering) en IPS Vlaanderen (het Vlaamse filiaal van het persagentschap Inter Press Service). Op deze webpagina's vindt
u vertalingen van artikels die in MO* gepubliceerd werden. De artikels willen de veranderingen in onze geglob-
aliseerde wereld op een duidelijke manier weergeven. 

Verbintenissen aangaan
http://www.motherearth.org  | Vlaamse Friends of the Earth wereldnetwerk antenne, horizontale grass roots ac-
tivisme & campagnes voor het milieu, en een duurzame samenleving.

http://www.gentsmilieufront.be | Het GMF beoogt de bescherming van het leefmilieu te Gent en omgeving. De
vereniging heeft een ongebonden karakter, stelt zich onafhankelijk op, is pluralistisch en heeft geen enkele binding
met politieke partijen. Afval en grondstoffen vormen een belangrijk thema in hun  werking naast biologische land-
bouw, luchtverontreiniging, enz... Ze volgen het Gentse milieubeleid kritisch op en informeren de consument om en-
ergiezuinig met grondstoffen om te springen.

Migraties / Mensen zonder papieren  
http://www.vluchtelingenwerk.be | Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een onafhankelijke, niet-gouvernementele or-
ganisatie die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers verdedigt. Ze werken samen met ruim 40 lidorganisa-
ties.

http://www.fedasil.be | Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoeker geeft materiële hulp aan asielzoe-
kers en organiseert rechtstreeks of met zijn partners kwaliteitsopvang en -begeleiding. Fedasil draagt bij tot de uit-
werking, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. 

Uitwisseling van gratis diensten (LETS: Local Exchange Trading System)
http://www.letsvlaanderen.be | LETS Vlaanderen vzw is het steunpunt van en voor LETS-groepen in Vlaanderen.
LETS Vlaanderen is samengesteld uit LETS-leden uit verschillende Vlaamse LETS-groepen die hun groep vrijwillig
vertegenwoordigen. Samen willen zij binnen LETS Vlaanderen vzw ondersteuning bieden aan beginnende en
bestaande LETS-groepen. Daarnaast wil ze LETS mee helpen promoten & vormgeven in Vlaanderen, en als
gesprekspartner fungeren naar verschillende overheden en organisaties.

Agro-ecologie
http://www.wervel.be  |  Wervel streeft naar een landbouw die economisch rechtvaardig en ecologisch, sociaal en
cultureel verantwoord is, in een lokale en mondiale context. Via vorming en actie roept Wervel, samen met andere
betrokken actoren, op tot een brede dialoog, gebaseerd op basisdemocratie, gelijkwaardigheid van mensen, even-
wicht met de omgeving en culturele eigenheid.

http://www.permacultuur.be | Permacultuur.be is de Vlaamse portaalsite ivm permacultuur die een klein overzicht
van alle belgische permacultuur projecten geeft.
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http://www.velt.be |Velt is de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Gezond leven op het ritme van de sei-
zoenen, en dit met respect voor de natuur. Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten. Door kwa-
liteitsvolle publicaties en samenwerkingsverbanden wil Velt bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame
levensstijl.

Voedselsoevereiniteit
http://www.viacampesina.org | Internationale beweging van landbouwers, kleine en middelgrote producenten, boe-
ren zonder land, vrouwen en jongeren uit het plattelandsmilieu, autochtone bevolkingen en landarbeiders. Versie in
engels

http://www.haricots.org | Le Début des Haricots is een vereniging die tot doel heeft het milieu te beschermen. Het
streefdoel is de burger ontvankelijk te maken voor de problematiek van de vervuiling en het industriële systeem en
zijn negatieve gevolgen. De vereniging houdt zich vooral bezig met het thema voeding. Haar belangrijkste richtlijn
is het herstellen van de band tussen consumenten en plaatselijke landbouwers die tegen een juiste prijs gezonde en
milieuvriendelijke levensmiddelen verbouwen.

http://www.voedselteams.be | Voedselteams is een vzw die bestaat uit lokale teams, boeren en producenten, vrij-
willigers en betaalde medewerkers. De vzw Voedselteams woont in Leuven. Ze streven geen commerciële doelen na,
maar zijn eerder de link tussen de Voedselteams en de producenten.Een voedselteam is een groep van mensen uit
een zelfde buurt die gezamenlijk verse groenten, fruit, vlees, brood, zuivel, Wereldwinkelproducten, … aankopen bij
producenten uit de streek. 

Mobiliteit
http://www.provelo.org | Pro Vélo is ontstaan uit het voornemen van verschillende fietsers om hun vaardigheden met
elkaar te delen en zo de overheid te adviseren inzake de aanleg van fietspaden en evenementen te organiseren om
het fietsgebruik te promoten.

http://www.taxistop.be | Taxistop legt zich toe op het realiseren van projecten die het gebruik van transportmidde-
len moeten verbeteren. Zo biedt Taxistop aan personen die op zoek zijn naar carpoolingdiensten zowel in België als
in het buitenland netwerken aan.

http://www.mobiel21.be | Mobiel 21 vzw is een centrum voor kennisontwikkeling, educatie en gedragsbeïnvloed-
ing op het gebied van duurzame en veilige mobiliteit. Mobiel 21 vzw bouwt op de rijke ervaring, expertise en inspi-
ratie van Langzaam Verkeer vzw en ijvert voor duurzame mobiliteit in de 21ste eeuw. Mobiel 21 stelt ‘duurzaamheid’
centraal. Duurzaamheid vertaalt zich in drie pijlers: het economische, het ecologische en het sociale belang. Economis-
che afwegingen van kosten en baten, de ecologische effecten van mobiliteit en de sociale gelijkwaardigheid van per-
sonen en vervoerswijzen worden op een evenwichtige wijze samen bekeken.

http://www.voetgangersbeweging.be | De vzw heeft tot doel op te komen voor de belangen van de zachte wegge-
bruiker in het algemeen en voor de meest kwestbaren, kinderen, senioren en personen met een handicap in het bi-
jzonder, waarbij in de eerste plaats aandacht gaat naar de zwaksten in het verkeer: de voetgangers.

http://www.tragewegen.be | “Trage Wegen vzw” ijvert voor herwaardering van buurtwegen, veldwegen, kerk-
wegels en jaagpaden in Vlaanderen.  

http://www.johanna.be | Johanna.be stimuleert elk initiatief dat zwakke weggebruikers structureel een plaats wil
geven. Dat kan een voetweg zijn, een degelijke berm, een voetpad, .... Johanna.be vzw wil een verzamelpunt van
positieve actie rond zwakke weggebruikers zijn.

http://www.carpool.be | De site Carpool Plaza, een initiatief van Taxistop, biedt u de mogelijkheid bestuurders of pas-
sagiers te vinden die gebruik maken van carpooling in uw regio.

http://www.modalshift.be |  Modal Shift is een platform van verenigingen die werk willen maken van een andere aan-
pak van de mobiliteitsproblemen op de Brusselse Grote Ring.. De initiator van het platform is Bral vzw. Modal Shift
wil op een constructieve manier mobiliteitsoplossingen genereren die zowel echt duurzaam als rechtvaardig zijn.
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Habitat
http://www.apere.org | APERE is een onafhankelijke vereniging die zich inzet voor de ontwikkeling van hernieuw-
bare energie in het kader van een rationeel energiegebruik en een duurzame ontwikkeling van de menselijke ac-
tiviteiten.

http://www.cedubo.be | De vzw Centrum Duurzaam Bouwen (kortweg CeDuBo) is een informatie- en coördi-
natiecentrum gelegen in de voormalige badzaal op de mijnsite te Heusden-Zolder. Vanuit deze unieke locatie wenst
CeDuBo het duurzaam bouwen op grote schaal te promoten en in praktijk te brengen. Hiervoor organiseert het cen-
trum diverse activiteiten voor een zo groot mogelijk publiek.

http://www.vibe.be | VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) informeert over gezond
en milieuverantwoord bouwen en wonen. We behandelen alle onderwerpen die hiermee te maken hebben: niet
alleen energie- en waterbesparing, maar ook ruimtegebruik, ecologische stedenbouw en gezonde bouwmaterialen.
Dit vanuit het standpunt van gezondheid én milieu.

http://www.provant.be/leefomgeving/duurzaam_bouwen/?redir=http://www.kampc.be/ | Als je plannen hebt om
te (ver)bouwen en je wilt dit op een duurzame wijze doen, dan ben je op Kamp C, het Provinciaal Centrum Duurzaam
Bouwen en Wonen, beslist op het juiste adres. Het infocentrum werd uitgebreid met een bio-ecologische woning en
een duurzaam bedrijvencentrum. Talrijke particuliere (ver)bouwers en professionelen vonden ondertussen hun weg
naar het centrum.
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Benadering van de Noord-Zuidbetrekkingen rond 3 assen 
� Cultuur en sociale veranderingen
� Inheemse kennis en ecologie
� Volkseconomie en solidaire economie

De uitdaging van de mondialisering roept ook op tot de constructie van een cultuur van weder-
kerigheid tussen het Noorden en het Zuiden. De samenlevingen van het Zuiden zijn drager van
een vaak miskend potentieel, dat onze manier van denken, organiseren en produceren op een
nuttige manier in vraag kan stellen. De inzet is die van een dialoog tussen formele academische
kennis en inheemse volkskennis die vergaard werd door basisgemeenschappen of gemeenschap-
pen in de rand van ons handelssysteem.

Visie
Rencontre des Continent heeft als ideaal de sociaal-economische en culturele emancipatie van de
menselijke gemeenschappen in een wereld die gebaseerd is op waarden als solidariteit, rechtvaar-
digheid en respect voor diversiteit. Die visie past in het kader van de afwijzing van een "gelijkma-
king" van de wereld op zuiver commerciële basis. Ze valoriseert de intermenselijke ontmoeting
rond opvoedingsacties en het vormen van netwerken voor vernieuwende initiatieven ten gunste
van meer solidaire, eenvoudige, ecologische en gastvrije samenlevingen.  

Taken
Rencontre des Continents heeft een dubbele taak:
� in het Zuiden: de versterking van partnerverenigingen en ondersteuning van emancipa-

torische initiatieven die geformuleerd worden in samenspraak met de gemeenschappen die
ze begeleiden

� In het Noorden: het promoten van een solidair burgerschap en de sensibilisering van het
grote publiek voor Noord-Zuidkwesties.

Doelstellingen
Rencontre des Continents heeft tot doel een netwerk op te richten van sociale actoren in het Noor-
den en het Zuiden - personen, verenigingen of gemeenschappen - die passen in het kader van een
perspectief van uitwisseling van ervaringen, kennis en knowhow met het oog op een grotere auto-
nomie ten aanzien van het dominante economische systeem en haar logica van uitsluiting.

Acties
In het Zuiden bestaat de actie van RDC steeds uit de ondersteuning van plaatselijke structuren
die werken aan de sociaal-economische en culturele emancipatie van de doelgemeenschappen.
De inbreng van RDC kan verschillende vormen aannemen:

het netwerk
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� Opleidende of pedagogische inbreng: begeleiding en opleiding, groepswerk enz.
� Het opzetten van netwerken van partners met het oog op uitwisseling van ervaringen en

een wederzijdse versterking.
� Logistieke ondersteuning: dienstverlening, communicatie, grafische realisaties enz.
� Materiële ondersteuning: financiële steun, aankoop van uitrusting of goederen.

In het Noorden worden verschillende soorten van sensibiliseringsacties voor een gevarieerd pu-
bliek aangeboden:
� Activiteiten of opleidingen voor kinderen, adolescenten of volwassenen
� Conferenties, debatten, thematische campagnes, culturele evenementen
� Productie van pedagogische instrumenten
� Deelname aan publicaties
� Voorbereiding van onderdompelingsreizen naar het Zuiden
� …

Hulpmiddelen
� Beschikbare pedagogische instrumenten: touwtjesspel
� Interessante websites: website van Rencontre des Continents in uitvoering / www.bamako-

culture. org
� Publicaties: L’Afrique en regards, Editions Filigrane (overzicht van de geschiedenis van de

fotografie in Afrika: rol van het beeld in de sociaal-politieke bewegingen of als vorm van
artistieke expressie).

� Documentatiecentrum : boeken over de volgende onderwerpen (ter plaatse te raadplegen
of uitleenbaar): postkoloniale onderzoeken, afname, kritische theorieën over de mondiali-
sering, endogene kennis, kritiek op de techniek, markteconomie versus gift en tegengift enz.

� Activiteiten/opleidingen: de favoriete thema's zijn:
- Stereotypen en voorstellingen van andere culturen.
- Overzicht van de geschiedenis van de Noord-Zuidbetrekkingen.
- Kritische benadering van de ontwikkelingsmodellen die gebaseerd zijn op groei.
- Mechanismen van de Noord-Zuidbetrekkingen (de schuld, de migraties, de ongelijke uit-
wisseling enz.).

- Sociale, ecologische, culturele en wetenschappelijke alternatieven en innovaties van het
Zuiden.

- Benaderingen van de internationale ecologische uitdagingen met behulp van de inhoud
van een bord (touwtjesspel).

- Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen (creatief atelier voor de vervaardiging van
speelgoed met recuperatiematerialen naar het voorbeeld van het speelgoed van de kin-
deren uit het Zuiden).

Contact
Rencontre des Continents
Van Elewyckstraat 35
1050 Brussel
Tel : 02/ 734 23 24
e-mail : info@rencontredescontinents.be
Website : www.rencontredescontinents.be
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Onderlinge afhankelijkheid tussen het Noord en het Zuiden, interculturaliteit, solidariteit,
consumptie, ecologie, alternatieven

Quinoa is een NG0 voor ontwikkelingsopvoeding. Door haar bewustmakings- en  sensibilise-
ringsacties bij diverse doelgroepen wil de vereniging bijdragen tot een beter inzicht in de me-
chanismen die de Noord-Zuidbetrekkingen regelen en zo deelnemen aan de verandering van de
voorstellingen en het gedrag.

Visie
De naam van de vereniging verwijst naar een heilige plant in de Andes, de « quinoa ». Hoewel
de plant door de conquistadores verboden werd, is hij niet verdwenen. Hij symboliseert in de
ogen van de vereniging het overleven en de weerstand van de volkeren die hem kweken. Qui-
noa promoot een visie op ontwikkeling die afstand doet van het idee van één enkel model dat
van toepassing zou zijn op de hele wereld en valoriseert de openheid ten overstaan van de inno-
vaties en de voorstellen van de samenlevingen in het Noorden en het Zuiden.  De ngo verdedigt
een nauwe samenwerking op basis van wederkerigheid en erkenning van de roeping van het
Zuiden om samen met het Noorden een leefbare gezamenlijke toekomst af te bakenen.

Taak
De vereniging wil bijdragen tot de totstandkoming van alternatieve samenlevingen door:
� sleutels voor inzicht voor te stellen die een kritische lezing van de Noord-Zuidbetrekkingen

mogelijk maken;
� bewust te maken over de ieders medeverantwoordelijkheid in het dominante model;
� alternatieven te valoriseren en voor te stellen;
� ieders capaciteiten om zich te engageren te versterken.

Doelstelling
Quinoa stel zich tot doel te begeleiden bij het verwerven van inzicht in de huidige politieke, so-
ciale, economische, culturele en milieu-uitdagingen ten einde de capaciteit van de burger te
versterken om zich individueel en collectief te engageren in alternatieven voor sociale verande-
ring. In een wereld waar alles meer dan ooit onderling afhankelijk is, wil Quinoa bij iedereen in
het dagelijks leven een burgerlijk en solidair engagement opwekken.  

Acties
1) Quinoa betrekt vrijwilligers bij internationale projecten die hen sensibiliseren voor de on-

derlinge afhankelijkheid  tussen het Noorden en het Zuiden, en de interculturaliteit.
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2) De vereniging wil zowel in het Noorden als in het Zuiden de partnerschapsdynamieken
versterken om zo procedures te valoriseren en kennis uit te wisselen.

3) Quinoa wil de capaciteiten versterken van de educatieve en/of verenigingsactoren die
worden ingezet bij de sensibiliseringsactiviteiten die een kritische lezing van de Noord-
Zuidbetrekkingen of alternatieve projecten gericht op solidariteit inhouden.

Hulpmiddelen
Te ontlenen: pedagogische instrumenten (touwtjesspel, portrettenspel, speelgoedatelier...), pu-
blicaties, fototentoonstellingen, documentaires.   

Te lezen: publicaties
� « Cuba Especial » van Martin van der Belen
� « Mémoire et futur des réfugiés palestiniens » - fotoboek
� « Terre et liberté ! Raconte-moi la rébellion des Indiens zapatistes... » du Comité Chiapas
� « Trésors cachés de Nebaj, Pénélan, Diho et d'autres lieux » van Michel Luntumbue

Te bezoeken: het documentatiecentrum
Quinoa beschikt over een regelmatig bijgewerkte bibliotheek die gericht is op thema's die van
ver of van nabij iets te maken hebben met de interessecentra van de vereniging en met ontwik-
kelingsopvoeding in het algemeen: de ongelijkheden tussen het Noorden en het Zuiden, en de
interculturaliteit. Economie, politiek, sociologie, antropologie, cultuur zijn de centrale thema's
van het documentatiecentrum. De vereniging stelt ook verschillende "handleidingen" voor acti-
viteiten ter beschikking van belangstellenden. Het documentatiecentrum is op verzoek toegan-
kelijk en er kan gratis worden ontleend.

Op verzoek: activiteiten en opleiding voor personen die naar het Zui-
den vertrekken
� Quinoa werkt samen met scholen mee aan acties op lange termijn.
� De vereniging werkt ook op verzoek samen met vooraf gevormde groepen in het kader van

de voorbereiding van een vertrek naar het Zuiden of een bewustmakingscampagne ge-
richt op een bepaalde doelgroep.

� Quinoa biedt aan alle belangstellenden opleidingen voor het gebruik van pedagogische
instrumenten aan.

Contact
Quinoa asbl
ONG d'éducation au développement
26 rue d'Edimbourg
1050 Bruxelles
Tel : 02/893 08 70
Fax : 02/893 08 71
e-mail : info@quinoa.be
Website : www.quinoa.be
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Fatsoenlijk werk en een waardig leven, democratie en mensenrechten, voedselsoevereiniteit en
gezondheid

Solidarité Socialiste-FC&D is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking, die actief is in Fransta-
lig België en een twaalftal landen van het Zuiden: in Afrika, in Latijns-Amerika en in het Nabije
Oosten.
Ze voert in België acties voor sensibilisering, ontwikkelingsopvoeding en politieke pleidooien.
In het Zuiden leidt ze projecten die gericht zijn op het versterken van de acties van de partneror-
ganisaties en de plaatselijke bevolking om enerzijds aan de basisbehoeften van die bevolking te
voldoen en anderzijds zo te handelen dat in het kader van de formele en informele machtsver-
houdingen die bevolking een tegenkracht kan vormen en haar rechten kan opeisen ten aanzien
van de dominante logica van uitsluiting, dualiteit van de samenleving en uitbuiting.

Waarden
Solidarité Socialiste verdedigt de waarden solidariteit, vrijheid en gelijkheid, en strijdt ten gunste
van een ontwikkeling die gebaseerd is op democratie en sociale rechtvaardigheid.

Visie
De evolutie van een samenleving is het product van de sociale verhoudingen.
Ze moet streven naar de rechtvaardige verdeling van de macht en de billijke herverdelingen van
de rijkdommen met behulp van solidarititeitsmechanismen binnen de samenleving en tussen de
gemeenschappen. 

Doelstellingen
Overeenkomstig zijn waarden en zijn visie wil Solidarité Socialiste bijdragen aan het veranderen
van de machtsverhoudingen ten gunste van een ontwikkeling die respect heeft voor mensen-
rechten, de culturele rijkdommen en het milieu.

Hulpmiddelen
� P- "Leren via beelden"-reeks: « Citoyenneté et participation des femmes au Nord et au

Sud », een coproductie tussen Le Monde selon les femmes en Solidarité Socialiste.
De "leren via beelden"-reeks is een instrument voor reflectie en bezieling rond burgerpar-
ticipatie gericht op jongeren en volwassenen. Om een "leren via beelden"-reeks te bestel-
len dient u contact op te nemen met Perrine Crevecoeur op nr. 02 505 40 80.

� Pedagogisch dossier « L’école un droit qui donne des droits » en « La santé pour tous ».
Een pedagogisch dossier bestemd voor leerkrachten van de laatste jaren van het lager on-
derwijs en het lager middelbaar onderwijs, en bestaand uit achtergrondartikelen over het
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thema van de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, en pedagogische fiches die
rechtstreeks kunnen worden gebruikt in de klas.
Gratis verkrijgbaar bij Perrine Crevecoeur: 02/505 40 80 of pcrevecoeur@solsoc. be

� Pedagogische koffer
Een koffer met verschillende hulpmiddelen (pedagogische dossiers, methodologische hulp-
middelen, persartikelen, videocassette, spelletjes, prentenboeken, …) over het thema van
de toegang tot sociale rechten en meer specifiek over Burkina Faso en Senegal, bestemd
voor leerkrachten en leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar van de lagere
school.  Kan worden geleend bij Géraldine Georges : 02/505 40 83 of ggeorges@solsoc.be

CD
« Nos oignons au Nica », de problematiek van de voedselsoevereiniteit en de ongelijkheid in Ni-
caragua, via met name de projecten van de partners van Solidarité Socialiste.

Publicaties
� Alter Egaux, tweemaandelijks informatietijdschrift (zie http://www.solsoc.be/article61.html)
� Le Croco, maandelijkse elektronische publicatie (zie http://croco.solsoc.be/)
� « Gérons la ville nous-mêmes ! », Hors-série de Politique, nr. HS3, september 2005
� « Objectifs du Millénaire pour le Développement. Points de vue critiques du Sud »,

Alternatives Sud, Editions Syllepse, een coproductie van CETRI en Solidarité Socialiste, 2006.

Contact
Solidarité Socialiste-FC&D
Coenraetsstraat 68
1060 Brussel
Tel : +32 (0)2 505 40 70
Fax : +32 (0)2 512 88 16
e-mail : fcd@solsoc.be
Website : www.solsoc.be
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Voornaamste werkthema's:
voedselsoevereiniteit, rechten van werknemers, toegang tot sociale basisdiensten, zelfbeslis-
singsrecht, recht op soevereiniteit en democratie, een solidaire houding…

Oxfam-Solidarité verdedigt een andere mondialisering: die van de solidariteit tussen volkeren. Wij
steunen partnerorganisaties in 35 landen in het Zuiden die ijveren voor echte sociale verbetering.
Oxfam-Solidarité voert in het Noorden politieke campagnes om de eisen van het Zuiden te verde-
digen. Oxfam-Solidarité sluit belangrijke verbonden met andere niet-gouvernementele organisaties
en met vakbonden in ons land en in Europa.
Oxfam-Solidarité heeft bovendien een hele "tweedehandssector" ontwikkeld. De organisatie doet
ook aan ontwikkelingsopvoeding via de "Carrefours du Monde" (onderdompelingsateliers).

Visie en taak
� Wij zetten ons in voor het bestrijden van de onrechtvaardigheid, die aan de basis ligt van ar-

moede.

� Wij steunen onze partners in het Zuiden in hun weerbaarheid.
Wij trachten de bestaande machtsrelaties in de Noord-Zuidverhoudingen te wijzigen in het
voordeel van solidariteit, rechtvaardigheid, bevrijding van de volkeren, vreedzaam samenle-
ven en gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Ons werkveld bij uitstek: de Noord-Zui-
dinteractie.

� Wij zijn verontwaardigd door de onrechtvaardigheden in onze maatschappij en stellen ons
onze wereld totaal anders voor.

� Wij analyseren de weerstand en strijd die de volkeren leveren voor het respect van hun waar-
digheid, hun identiteit, hun vrije zelfbeschikking en die over hun natuurlijke rijkdommen, en
voor de ontplooiing van hun ontwikkelingsmogelijkheden.

� Wij benaderen de ontwikkelingsproblematiek als een geheel van rechten die voor elke be-
woner van de  wereld moeten vervuld zijn. Dat is de noodzakelijke voorwaarde voor vrede. 

� Binnen het geheel van sociale, economische, politieke en culturele rechten willen wij vooral
en samen met anderen de sociale en economische rechten afdwingbaar maken voor iedereen.

� Wij schuiven de publieke belangen naar voor als prioritair t.a.v. de privé-belangen.

� De economie moet in dienst komen van de mens, en niet omgekeerd. De publieke overhe-
den hebben een doorslaggevende rol en een grote verantwoordelijkheid in de verdediging
van die rechten.

� Wij kiezen onze partners in een progressieve optiek en op basis van gemeenschappelijke doe-
leinden, en steunen hen in hun inspanningen.

� Onze “projecten” binnen deze relatie zijn eerder een middel, dat we echter professioneel
aanpakken als een contract tussen de verschillende partijen met wederzijdse rechten en plich-
ten.

� Wij bieden actiealternatieven aan.

� Wij zetten sympathisanten aan om onze zaak mee te ondersteunen en wij zetten mensen “in
beweging” via concrete acties.
Aangezien ons werk méér is dan een beroep, willen wij vrijwilligers uitdrukkelijk betrekken bij
onze acties.
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� Wij bouwen mee aan een wereldwijde beweging voor een andere mondialisering en een so-
lidaire  ontwikkeling.

� Wij oefenen druk uit op diegenen die politieke en economische beslissingen nemen.

Wij zien onszelf als een kruispunt van allianties tussen personen, comités, organisaties en bewe-
gingen in het Noorden en het Zuiden. Wij halen onze legitimiteit uit onze werkdoelstellingen,
onze ervaring, onze betrouwbare betrekkingen met onze partners, de grote en onophoudelijke
steun van de bevolking, de transparantie ten overstaan van onze doelstellingen, onze interne
werking, onze actiemethoden ... en onze resultaten!

Acties
� Wij steunen partners in meer dan 30 landen in het Zuiden.

� Wij organiseren campagnes in het Noorden (speerpuntcampagne, lobbying, informatie van
het grote publiek via publicaties…).

� Wij bieden instrumenten voor ontwikkelingsopvoeding aan (voornamelijk de Carrefours du
Monde).

� Wij ontwikkelen een "tweedehandssector": kleren, meubels, antiek, computers, boeken…

Hulpmiddelen
� Onze publicaties: Globo, themakaternen... Voor informatie: 02/501 67 62

� Onze website: www.oxfamsol.be. Onze website voor jongeren: www.oxfamsol.be/basta

� De Carrefours du Monde : Bolivia- Zuid-Afrika - Mondiapolis. Informatie: op onze website
of op nummer 02/501 67 12

� Club Basta: actiegroep voor jongeren vanaf 16 jaar. Inlichtingen: 02/501 67 07

Contact
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Emmanuelle Krug
Vier-windenstraat 60
1080 Brussel
Tel : 02/501 67 11
Fax : 02/511 89 19
e-mail : emma.krug@oxfamsol.be
Website : www.oxfamsol.be

Diane Quittelier
Oxfam-Solidarité
Vier-windenstraat 60
1080 Brussel
Tel : 02/501 67 20
Fax : 02/511 89 19
e-mail : dqu@oxfamsol.be
Website : www.oxfamsol.be



Het Centre National de Coopération au Développement (CNCD-11.11.11) is de koepelorganisatie
van een honderdtal Franstalige en Duitstalige ngo's en sociale organisaties in België.

Met onze acties willen wij een wereld tot stand brengen waar de voldoende gefinancierde rechts-
staten samenwerken om de vrede en het respect van de fundamentele rechten van iedereen worden
gegarandeerd.

Opheldering vragen
Ter coördinatie vraagt CNCD opheldering aan de nationale en internationale politieke instanties
over hun verantwoordelijkheden inzake ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit.
Met die politieke actie richt CNCD zich zowel op de versterking van de bewustwording inzake de
echte oorzaken van de onderontwikkeling als op het promoten van maatregelen die de betrek-
kingen tussen de volkeren ten goede komen en die gebaseerd zijn op rechtvaardigheid en het res-
pect voor de fundamentele individuele en collectieve rechten.

Sensibiliseren
Met behulp van de actie 11.11.11 financiert CNCD programma's voor ontwikkelingsacties en -pro-
jecten in  Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië. Die projecten, die uitgedacht en uit-
gevoerd worden  door verenigingen uit het Zuiden en voorgesteld worden door organisaties die
actief zijn in de Waalse Gemeenschap-Brussel, maken gebruik van vaak creatieve formules om
duurzame oplossingen te vinden voor problemen waarmee men dagelijks wordt geconfronteerd,
vooral op het vlak van gezondheid, opvoeding en gemeenschapsorganisatie.

Financieren
Met behulp van de actie 11.11.11 financiert CNCD programma's voor ontwikkelingsacties en -pro-
jecten in  Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië. Die projecten, die uitgedacht en uit-
gevoerd worden  door verenigingen uit het Zuiden en voorgesteld worden door organisaties die
actief zijn in de Waalse Gemeenschap-Brussel, maken gebruik van vaak creatieve formules om
duurzame oplossingen te vinden voor problemen waarmee men dagelijks wordt geconfronteerd,
vooral op het vlak van gezondheid, opvoeding en gemeenschapsorganisatie.
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Instrumenten om de wereld op een andere manier 
uit te leggen
CNCD-11.11.11 biedt spelletjes, tentoonstellingen, brochures en boeken aan voor alle leeftijden
en over alle onderwerpen. Onderwerpen zoals toegang tot water, gezondheidszorg en opvoe-
ding, en transversale thema's zoals de schuld van de derde wereld of de millenniumdoelstellingen
voor ontwikkeling.

Bijvoorbeeld: de pedagogische koffer "Voedselsoevereiniteit". Die pedagogische koffer biedt ac-
tiviteiten en materiaal om jongeren te sensibiliseren voor het thema voedselsoevereiniteit. Tal van
pedagogische documenten, vijf korte films en hun exploitatie, een ganzenspel en de DVD van de
film "Une pêche d'enfer".
Contactpersoon: 02/250 12 60 – alain.demuelenaere@cncd.be

Een documentatiecentrum
Het documentatiecentrum beschikt over meer dan 3.000 werken en ontvangt regelmatig onge-
veer 50 tijdschriften en newsletters. De meeste documenten zijn in het Frans.
Contactpersoon: 02/250 12 35 - valerie.brixhe@cncd.be

Publicaties
De Cahiers de la coopération internationale; verschillende werken uitgegeven bij éditions Luc Pire,
een Guide de campagne 11.11.11 , Demain Le Monde spécial 11.11.11 ; thematische brochures
enz.
Voor meer informatie: www.cncd.be

Contact
CNCD-11.11.11 
Handelskaai 9
1000 Brussel
België
Tel : +32 (0) 2 250 12 30
Fax : +32 (0) 2 250 12 63
e-mail : cncd@cncd.be
Website : www.cncd.be
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HET ECOLOGISCH SAMENLEVINGSPROJECT EEN DUWTJE IN DE RUG GEVEN

Iedereen voelt aan dat we onze samenleving waar ook ter wereld niet uit het slop kunnen halen
door steeds wat meer van hetzelfde te doen. Dat we in het slop zijn geraakt, komt door een ont-
wikkelingswijze die geen respect heeft voor de mensen, de toekomstig generaties en de natuur-
lijke rijkdommen.
De politieke ecologie heeft de ambitie om op lange termijn in te gaan op nieuwe uitdagingen in
hun globaliteit. etopia is een instrument voor die ambitie: een gemeenschappelijke toekomst op-
nieuw uitvinden.

etopia
Animatie- en onderzoekscentrum voor politieke ecologie.

Statuut
Vzw. 

Sociaal doel van de vereniging
Centrum voor animatie en onderzoek op het vlak van politieke ecologie.

Actieterrein
Sociale actie, verantwoorde consumptie, cultuur, mensenrechten/vrede, solidaire economie,
opvoeding/jongeren, milieu, actie voeren, deelname aan politieke debatten, gezondheidszorg, in-
ternationale solidariteit.

Activiteiten
etopia heeft twee doelstellingen: de toekomstgerichte reflectie en de culturele aanstekelijkheid van
de politieke ecologie.

etopia organiseert activiteiten op het vlak van permanente vorming, maar werkt ook voor Ecolo.
etopia organiseert forums, studiedagen, conferenties, opleidingen en ieder jaar de Rencontres des
Nouveaux Mondes en de Rencontres Ecologiques d'Eté.

etopia publiceert elektronische documenten en een tijdschrift voor ecologische reflectie: étopia
etopia beschikt over een documentatiecentrum dat toegankelijk is voor het publiek en het Centre
d'archives du mouvement écologiste.

etopia_ asbl is een vereniging voor permanente vorming die erkend is en gesubsidieerd wordt door
de Franse Gemeenschap.
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Vijf dynamieken, vijf activiteitspolen
1. De pool toekomstgerichtheid
� Studiedagen die gestimuleerd worden door een netwerk van "geassocieerde" onderzoekers.

� Brainstormingswerk voor ecologisten.

� Een prospectieve groep die publieke activiteiten organiseert en publicaties maakt om de eco-
logie nog geloofwaardiger te maken.

2. De pool debatten 
� De Rencontres des Nouveaux Mondes (RdNM) zijn een jaarlijks evenement dat van eminent

belang is. Ze zijn zichtbaar en toegankelijk voor iedereen, vooral dan voor jongeren. Welke
wereld willen wij over 20 jaar? Hoe moeten wij ons die voorstellen? Waar zijn de oude en de
nieuwe wereld? Voor welke evolutiescenario's willen wij ons engageren? Dat zijn de vragen
die aan bod komen tijdens de "Rencontres".

� Er worden nieuwe dynamieken geëxploreerd voor animatie op het terrein met het oog op
het creëren van meer politieke bewustwording door ons te richten op regio's of subregio's die
het minst toegang hebben tot de politiek ecologie en dat met één leidraad: plezier.

� Conferenties met debatten geven ritme aan de uitwisselingen. Op het menu staan:
� Grote ecologische conferenties (waarop allerlei sterren en internationale partners worden uit-

genodigd).
� De Bars à Débats, in een meer informele en jongere dynamiek, regionaal verankerd (onder-

werpen uit de actualiteit,  polemiek en opleidingen).
� étopia-ruimten in een optiek van permanente vorming op het terrein.
� Specifieke ondersteuning om projecten op het terrein te stimuleren: filmclubs, verenigings-

feesten…

3.  De pool opleiding 
� De jaarlijkse Rencontres Ecologiques d’Eté staan open voor iedereen en vormen telkens weer

een periode van gastvrijheid die rijk is aan ontmoetingen,  informatie en opleidingen. Ze vin-
den plaats in Borzée (La Roche).

� Een opleidingsprogramma dat zich over het hele jaar uitstrekt en bestaat uit de Samedis d’éto-
pia (opleidingen in Kegeljan), de Formations décentralisées en de Académie verte (school voor
de opleiding van kaders).

4.  De pool communicatie en publicaties 
� Elektronische publicaties (onderzoek, vulgarisatie en tussenkomsten over de actualiteit) zor-

gen ervoor dat er kan worden gecommuniceerd over onderwerpen die a priori complex zijn
en dat de vragen kunnen worden beantwoord die worden gesteld door diegenen die geïnte-
resseerd zijn in politieke ecologie. Het geheel wordt gevaloriseerd via een newsletter.

� Het tijdschrift Etopia dat twee keer per jaar verschijnt en gewijd is aan diepgaande themati-
sche dossiers over toekomstgerichte kwesties.

5.   De pool documentatie en archieven 
� Het documentatiecentrum, dat beschikt over een documentair fonds van meer dan 15.000

werken en geabonneerd is op een zestigtal tijdschriften, geeft antwoord op de onderzoeken
van de ressource-persons van Ecolo en etopia. Het is ook toegankelijk voor het grote publiek.

� Het archievencentrum beheert enerzijds de levende archieven en anderzijds de historische
documenten van Ecolo en de verenigingen voor milieubescherming of sociale en culturele ac-
ties die voortgekomen zijn uit mei '68. 

Contact
étopia
Centre d’animation et de recherche en écologie politique
Espace Kegeljan, Av. de Marlagne 52, 5000 Namen
Tel : 081/22 58 48
Fax : 081/23 18 47
e-mail : info@etopia.be
Website : www.etopia.be
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Informatie en verspreiding van milieuopvoeding: 
duurzame ontwikkeling, water, klimaatsveranderingen, 

energie, mobiliteit, afval, lawaai, voedsel, woud...

Réseau IDée zorgt voor het verspreiden van informatie en het promoten van uitwisseling 
van ervaringen tussen de verschillende actoren van de milieuopvoeding 

(verenigingen, scholen, de overheid...)

Le Réseau IDée (Information et Diffusion en éducation à l’environnement) est né en 1989. 

Réseau IDée (informatie en verspreiding van milieuopvoeding) werd opgericht in 1989.
Met haar werk weeft Réseau IDée geleidelijk aan banden tussen alle actoren van Education relative
à l'environment
(ErE): leerkrachten van om het even welk niveau, animatoren, opleiders, ouders, milieuadviseurs enz.
De vereniging wil de ontmoetingen tussen die actoren, de reflectie over de praktijken en een betere
informatiestroom stimuleren.
Ze valoriseert de pedagogische projecten en hulpmiddelen, de opleidingen en de milieuopvoedings-
centra.
Ze verzekert bovendien de samenwerking, de contacten en de uitwisselingen met gelijkaardige net-
werken.
Naast haar team van permanente medewerkers beschikt Réseau IDée ook nog over een netwerk
van meer dan honderd organisaties en personen die actief zijn op het vlak van ErE en die zich ertoe
hebben verbonden het charter van Réseau IDée te zullen naleven.
Dat definieert ErE als een samenlevingskeuze, verankerd in het hart van de mondiale bezorgdheid
en ten volle deelnemend aan de veranderingen die in de richting gaan van een gezondere, meer so-
lidaire en rechtvaardiger  wereld, zowel in het Noorden als in het Zuiden, zowel nu als morgen. 
Réseau IDée en haar leden komen zo overeen om voorrang te geven aan de STAR-waarden, die
door Louis Goffin werden vastgelegd:  solidariteit, tolerantie, autonomie en verantwoordelijkheid.
Réseau IDée concipieert ErE volgens 3 complementaire perspectieven:

1) een milieuperspectief dat gericht is op het behoud, de restauratie en de verbetering van
de kwaliteit van het milieu, en de ondersteuning van het leven en de levenskwaliteit;

2) een educatief perspectief dat gericht is op het begunstigen van de optimale ontwikkeling
van personen en sociale groepen via hun verhouding tot het milieu;

3) een pedagogisch perspectief dat gericht is op het proces en dat de ontwikkeling wil pro-
moten van een opvoeding die meer is aangepast aan de realiteit van de wereld en de be-
hoeften van de huidige samenleving waaronder de sociale verandering zelf.

ErE promoot zo een openheid ten aanzien van de levensomgeving, een interdisciplinaire pedagogie,
de actieve betrokkenheid van de leerlingen, coöperatieve vorming, de ervaringsgerichte benadering
van de werkelijkheid en het overgaan tot het oplossen van problemen.
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Hulpmiddelen
� Een geïndividualiseerde informatiedienst voor alle vragen met betrekking tot nuttige adres-

sen, referenties van werken, advies en begeleiding van projecten.
02 286 95 70 – info@reseau-idee.be

� Een documentatiecentrum dat gespecialiseerd is in pedagogische benaderingen van het mi-
lieu (meer dan 2000 pedagogische instrumenten). Uitlening van pedagogische thema-
koffers (voeding, water, energie…).

� Databanken: lijsten, catalogus/gids met nuttige adressen, activiteiten en pedagogische
hulpmiddelen …toegankelijk op www.reseau-idee.be of door contact op te nemen met
ons.

� Het driemaandelijks tijdschrift Symbioses : een thematische dossier, een schat aan infor-
matie, denkpistes, opgedane ervaringen, instrumenten en adressen. (te downloaden op
www.symbioses. be)

� Newsletter Infor’ere : om via e-mail nieuws, de agenda en werkaanbiedingen in verband
met milieuopvoeding te ontvangen... (inschrijving: inforere@reseau-idee.be)

� Ontmoetingen en bespiegeling: uitwisselings- en debatvergaderingen, forums voor pe-
dagogische hulpmiddelen…

Websites
� www.reseau-idee.be

� www.mondequibouge.be: sensibiliseren voor een rechtvaardige, solidaire en verantwoor-
delijke wereld - e-tijdschrift

� www.envirodoc.org: Frans-Belgische documentatie over milieuopvoeding. Wordt regel-
matig bijgewerkt.

Contact
Réseau IDée asbl
Koningsstraat 266
1210 Brussel
Tel : +32 2 286 95 70
Fax : +32 2 286 95 79
e-mail : info@reseau-idee.be
Website : www.reseau-idee.be

Naams steunpunt:
rue Pépin 29  - 5000 Namen
Tel : +32 81 83 49 81
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Het initiatief van ITECO is gebaseerd op drie educatieve assen die op een geïntegreerde 
manier zijn uitgewerkt: sociaal-politieke, interculturele en ontwikkelingsopvoeding

Permanente vorming
Het initiatief van ITECO is erop gericht de burgers weer hun plaats te laten innemen als de cen-
trale actoren in de samenleving door instrumenten voor de analyse van hun eigen activiteit en de
voornaamste mechanismen binnen de samenleving binnen hun bereik te brengen.

Vorming inzake ontwikkeling
Tegenover de ongelijke verdeling van de rijkdom in de wereld, meer bepaald over het Noorden en
het Zuiden, plaatst ITECO de vorming van de burgers inzake internationale solidariteit, waardoor
hun vermogen wordt vergroot om te strijden voor een wereld waarin macht en rijkdom worden
gedeeld.

Interculturele communicatie
Tegenover een eenzijdige opvatting over de wereld die wordt opgedrongen door de industrielan-
den zet  ITECO een interculturele benadering die gebaseerd is op wederzijds respect en trachten
we de contouren van een multiculturele samenleving af te bakenen.

Doelgroepen
ITECO richt zich tot een ruim publiek dat geïnteresseerd is in kwesties inzake ontwikkeling, Noord-
Zuidbetrekkingen, solidariteit en internationale samenwerking. Er worden verschillende vorming-
sactiviteiten aangeboden waaronder de basisvorming « Ici ou ailleurs, que faire ? ».
Om meer impact te geven aan haar activiteit bevoorrecht ITECO de vorming van tussenpersonen:
opleiders en animatoren, deskundigen van sociale actie en ontwikkelingssamenwerking, ontwik-
kelingswerkers, projectbeheerders, animatoren voor ontwikkelingsopvoeding, maatschappelijke
werkers, leerkrachten, straathoekwerkers, opvoeders en personeel van opvangcentra.

Publicaties
De vorming die ontstaat voor de opleidingen en pedagogische tussenkomsten van ITECO wordt
gesystematiseerd via de uitgave van het tijdschrift Antipodes (vier nummers per jaar), de reeks «
outils pédagogiques » en de website (www.iteco.be).

Pedagogische begeleiding en evaluatie
ITECO is naast een ontwikkelingsvormingscentrum ook een instelling die gevraagd en erkend
wordt voor haar capaciteiten inzake pedagogische begeleiding en evaluatie van ontwikkelings-
projecten en ontwikkelingopvoeding.
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Geprogrammeerde vorming en vorming op aanvraag
Elk jaar vinden er vier basisopleidingen « Ici ou ailleurs, que faire ? » plaats, een cyclus « Eduquer
au développement, l’autre façon de coopérer », bestemd voor ngo- en sociaal-culturele anima-
toren, een  cyclus « Travail social en milieu interculturel », een cyclus voor de vorming van ont-
wikkelingsambtenaren en modules over pedagogische hulpmiddelen en media voor
ontwikkelingsopvoeding. Op het jaarprogramma voor vorming staan ook vormingscursussen die
worden georganiseerd op vraag van verenigingen en werkgroepen.

Pedagogie
leren gewoon overdracht van kennis is. De hypothese van die pedagogische stromingen is dat je
beter leert als je een echte actor wordt binnen je eigen opleiding.
In dat opzicht hecht ITECO veel belang aan de ervaring en de kennis van de deelnemers aan de
vormingscursussen. Vier polen vormen een pedagogisch schema dat de deelnemer in staat stelt
om beter te analyseren waar hij staat in de samenleving, en om beter in te zien hoe de samenle-
ving werkt, welke plaats hij erin bekleedt en wat hij er kan doen en met wie.

Contact
ITECO 
Renkinstraat 2
1030 Brussel
Tel : 32 2 243 70 30
Fax : 32 2 245 39 29
e-mail : iteco@iteco.be
Website : www.iteco.be
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Milieu
Luik 1 : informatie en sensibilisering

Luik 2 : acties op het terrein
Luik 3 : technische ondersteuning

Het RISE-project werd in 1996 opgestart. Het wordt ondersteund door het Waals gewest en brengt
de FGTB en de CSC samen rond verschillende doelstellingen : werknemers en hun vertegen-
woordigers sensibiliseren voor het milieu, het sociaal overleg op het vlak van milieu in de on-
dernemingen stimuleren en de interventiecapaciteit van de afgevaardigden op het vlak van
milieukwesties versterken. 

Sinds 1996 geeft het Waals gewest subsidies aan de Waalse vleugels van de FGTB en de CSC om
samen het project RISE (Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement) te ontwikkelen.
Het zijn de opleidingsinstellingen van de twee vakbonden die voor die ontwikkeling instaan:
CEPAG voor de FGTB en FEC voor de CSC.

RISE heeft drie hoofddoelstellingen 
� Het sociaal overleg op het vlak van milieu in de ondernemingen stimuleren.

� De interventiecapaciteit van de afgevaardigden op het vlak van milieukwesties versterken.

� Werknemers en hun vertegenwoordigers sensibiliseren voor het milieu.

Er werden in de loop der jaren verschillende 
instrumenten ontwikkeld om die doelstellingen te halen
� Opleidingen, sensibiliseringssessies, spelletjes, tv-uitzendingen en een intersyndicaal forum

in het kader van de as vorming en sensibilisering.

� Acties op het terrein in de vorm van experimenten in verschillende ondernemingen of in
subsectoren.

� Verschillende thematische brochures, een praktische milieugids voor vakbondsafgevaar-
digden, een website, een hulpdienst en een elektronische informatiebrief in het kader van
de ondersteuning van de afgevaardigden.

Alleen al in het 2006 waren er 1717 personen ingeschreven in onze databank. Die krijgen re-
gelmatig informatie (Newsletters, brochures, …).

Het gaat voornamelijk om permanente afgevaardigden die aangesloten zijn bij de FGTB.
De doelgroep van CEPAG is zeer verscheiden: werklozen, gepensioneerden, personen op brug-
pensioen.
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de FGTB-leden en -jongeren zijn de lijst van afgevaardigden, opleiders en vakbondskaders,
die de meer gebruikelijke doelgroep vormen, komen vervoegen.

Naast die gebruikelijke doelgroep hebben er nog andere personen contact met ons opgeno-
men voor onze publicaties of technische ondersteuning.

Hulpmiddelen
RISE biedt u verschillende instrumenten aan om u te helpen bij uw acties:

� milieuopleidingen,

� een hulpdienst waar u terecht kan met uw vragen,

� ondersteuning op het terrein,

� een website: http://www.rise.be,

� brochures over verschillende onderwerpen met betrekking tot het milieu (te downloaden
op de website),

� een halfjaarlijkse informatiebrief.

Contact
De cel RISE van CEPAG
Adviseurs:  Dominique Defrise, Jean-Luc Dossin, Evelyne Jadoul en Julie Rigo
Secretariaat: Carmela Schillaci
Hoogstraat 42
1000 Brussel
Tel : 02/506 83 96
Fax : 02/502 08 28
e-mail : cepag@rise.be
Website : http://www.rise.be
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FUGEA is een Waalse landbouwersbeweging die lid is van de CPE. De beweging verdedigt de
boerenlandbouw op mensenmaat die winstgevend, autonoom, gezond, kwaliteitsvol, milieu-
vriendelijk en verbonden met de grond is en die eerbied heeft voor het principe van de voed-
selsoevereiniteit. 

De roeping van FUGEA bestaat erin het beleid van de verschillende politieke beleidsvormers vanaf
het plaatselijke niveau tot het Europese niveau te beïnvloeden en dat ten gunste van een duur-
zame boerenlandbouw. De politieke lijn is gebaseerd op het concept voedselsoevereiniteit en op
de autonomie van de landbouwer, zowel in het Zuiden als in het Noorden en zowel in het Oos-
ten als in het Westen. De acties van FUGEA hebben tot doel de verschillende vormen van duur-
zame familiale landbouw te verdedigen en te promoten. Die boerenlandbouw staat ten dienste
van de mens en het milieu en niet van de agrobusiness en de grootdistributie.

De Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA) is een vzw die werkt
rond het concept duurzame landbouw. De doelstelling is een landbouw op mensenmaat te ont-
wikkelen en te promoten, die een bron is van werk en leven op het platteland, die eerbied heeft
voor de mens en het milieu, en die bekommerd is van voor de kwaliteit van de producten. Er wor-
den tal van opleidings-, sensibiliserings-, reflectie- en verdelingssessies georganiseerd. De aange-
boden activiteiten richten zich tot een ruim publiek.

Op het vlak van specifieke landbouweisen zijn de voornaamste thema's:

� hulp aan een geleidelijke installatie op het vlak van landbouw,

� bezoldiging van het werk door de prijzen,

� de plafonnering van de hulp per exploitatie en de modulering ervan op basis van de crite-
ria tewerkstelling, milieuvriendelijkheid en kwaliteit van de producten.

� een rechtvaardige vergoeding van de hulp tussen exploitaties,

� de eerbiediging van het principe van voorzorg bij de verspreiding van nieuwe technologie.

Via onze acties en eisen staan wij voortdurend in contact met de landbouwers en luisteren we naar
hen. Wij zorgen ervoor dat ze op de hoogte zijn van de nieuwe normen, met name de milieunor-
men, en dat ze de nodige informatie hebben bij administratieve verrichtingen.
Op het vlak van communicatie geven wij een tweemaandelijks tijdschrift uit: « Les Voix Pay-
sannes ». De inhoud daarvan is objectief en kritisch, en doordat het slechts om de twee maanden
verschijnt neemt het de nodige afstand van de actualiteit. In het jongste nummer werden er on-
derwerpen als de vogelgriep, de ministeriële vergadering van de WTO, geïntegreerde bestrijding
in de teelten en de milieumaatregelen voor de landbouw behandeld (zie bijlage 4). 

Ten slotte hebben wij een grote deskundigheid opgebouwd, zodat wij in Wallonië een netwerk van
landbouwers hebben kunnen uitbouwen. 
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Die landbouwers hebben exploitatiesystemen op mensenmaat ontwikkeld. Tot onze leden beho-
ren zowel veehouders als graanproducenten en groentekwekers. 

Momenteel heeft FUGEA meer dan 2400 leden, verspreid over de verschillende provincies van het
Waals gewest. Al onze leden ontvangen ons tijdschrift Voix Paysannes.
Bovendien maken wij al van in het begin (twee tot drie decennia geleden) deel uit van internatio-
nale netwerken (CPE-Via Campesina). FUGEA lag zelfs aan de basis van het ontstaan van de mon-
diale landbouwersbeweging La Via Campesina. Die werd immers gesticht op een vergadering van
Fugea op de grote markt van Bergen in 1996.

Onze concrete deelname aan het Waalse Plateforme Souveraineté Alimentaire (PFSA) met daarin
de 4 pijlers  (consumenten, producenten, milieudeskundigen en ontwikkelings-ngo's) geeft ons
de mogelijkheid om onze mening en onze plattelandspositie te confronteren met andere « stake-
holders » ten einde een positie te vinden die voor iedereen houdbaar is. Dat platform geeft ons op
nationaal en internationaal vlak een niet te verwaarlozen zichtbaarheid.

Hulpmiddelen
� Le monde dans son assiette: spel over de problematiek van de voedselsoevereiniteit.

� Bewustwording van onze rol in het voeren van een duurzaam voedsel- en landbouwbeleid,
zowel in de landen van het Noorden als in die van het Zuiden. 

� Bewustwording van het feit dat ons huidig consumptiebeleid belangrijke uitdagingen in-
houdt op het vlak van energiebesparing en dat ons landbouwbeleid soms zwaar weegt op
de landbouwmodellen van het Zuiden.

Interessante websites
� www.fugea.be

� www.accueilpaysan.be

Publicaties
� Guide d’installation en agriculture

� Irradier nos aliments ? Non merci

� Tijdschrift « Les Voix Paysannes »

Activiteiten/opleidingen
� Cyclus van conferenties en debatten « We Feed The World »

� Activiteiten in verband met thema's die betrekking hebben op de verdediging van de boe-
renlandbouw (colloquia, conferenties, schoolactiviteiten…)

� Aanwezigheid op landbouwbeurzen (Libramont, Doornik, Bergen…)

Contact
FUGEA asbl
Rue Louis Piérard 53
7040 BOUGNIES
Tel : +32(0)65 335 503
Fax : +32(0)65 335 503
e-mail : information@fugea.be
Website : www.fugea.be
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Animatie, opleiding van animators en coördinators van vakantiecentra, gezondheidspromotie,
animatie van mindervalide jongeren.

Jeunesse & Santé is een jongerenorganisatie die actief is op het vlak van animatie en opleiding. 
Eén van de belangrijkste taken ervan is de bevordering van gezondheid en gezondheidsopvoeding
bij jongeren.

Jeunesse & Santé heeft de volgende taken
� De ontwikkeling van activiteiten die bestemd zijn voor kinderen en jongeren: organisatie van

vrijetijdsactiviteiten, vorming van animators.

� Het aanmoedigen van preventie en gezondheidsopvoeding bij jongeren via al haar activi-
teiten.

� Op het vlak van de sociale zekerheid (waarbij voorrang wordt gegeven aan de ziekte-en-
invaliditeitsverzekering): het veiligstellen en de valorisatie van de belangen van jongeren en
hun bewustwording van die aspecten, met name door middel van informatie over hun
rechten en plichten.

Door haar keuzen neemt Jeunesse & Santé deel aan het
uitbouwen van een rechtvaardige en solidaire samenleving
� J&S wil jongeren de mogelijkheid geven om ervaring op te doen met participatie en ver-

antwoordelijkheid.

� J&S wil hen de mogelijkheid geven om hun capaciteiten op het vlak van expressie en crea-
tiviteit te ontwikkelen.

� J&S wil een geest van openheid, wederzijds respect, tolerantie, dialoog, wederzijdse hulp
en gastvrijheid aanmoedigen.

Er wordt speciaal aandacht geschonken aan de minstbedeelden, aan de mindervaliden.
De bezorgdheid voor de gezondheid en het welzijn van jongeren doorkruist alle onze acties.
Wij geloven dat die keuzen kunnen leiden tot een samenleving waarin iedereen opbloeit door de
ontmoeting met de andere en zijn verschillen.

Jeunesse & Santé organiseert en omkadert
� speelpleinen, stages en vakanties in België en in het buitenland,

� sportieve animaties, expressie- en creativiteitsateliers, recreatieve activiteiten,

� activiteiten voor gezondheidsopvoeding gericht op jongeren, ongeacht hun culturele of so-
ciale achtergrond.
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Er wordt op zoek gegaan naar partnerschappen en samenwerking om aan de behoeften van ons
publiek te kunnen beantwoorden.

De Christelijke Mutualiteit is onze bevoorrechte partner.
Om de kwaliteit van haar acties te verzekeren organiseert J&S de opleiding van haar animators en
haar kaders zelf (animatietechnieken, beheer van projecten, evaluaties, teamwerk, kennis van het
publiek enz.). Die animators en kaders nemen actief deel aan de uitwerking, de organisatie en de
evaluatie van de acties via commissies, werkgroepen, pedagogische teams, beslissingsstructuren
en vertegenwoordigingsfuncties.

Plaatsen en momenten van gastvrijheid die de animators verenigen zorgen ervoor dat de actie en
de beweging worden versterkt.
Ontdek onze instrumenten en onze opleidingen door naar onze website te surfen:
www.jeunesseetsante.be

Contact
Jeunesse & Santé asbl
Haachtse Steenweg 579 postbus 40
1031 Brussel
Tel : 02/246 49 81
e-mail : j&s@mc.be
Website : www.jeunesseetsante.be
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Spel bedacht door Daniel Cauchy

Geproduceerd en gecoördineerd door Quinoa asbl, Rencontre des Continents asbl en Solidarité Socia-
liste-FC&D.

Gerealiseerd door Rencontre des Continents, Quinoa en Solidarité Socialiste.
In partnerschap met het CNCD, Oxfam Solidarité, Etopia, FUGEA, ITECO, Réseau Idée en
Jeunesse et Santé.

Met de wetenschappelijke steun van Dr. Gauthier Chapelle

Illustraties: ©Clarice (www.clarice-illustrations.be)

Met de steun van: CGRI (Commissariat Général aux Relations Internationales) 

en het CNCD (Centre National de Coopération au développement)

en IBGE/BIM (Leefmilieu Brussel). 

Een pedagogisch instrument bestemd voor de opleiders/opleidsters en de vormingswerker/vormings-
werksters van de verenigingssector, de leerkrachten van het hoger, middelbaar en lager onderwijs,
de opleiders van opleiders enz. 
Doelgroep: volwassenen, studenten, leerlingen van het hoger middelbaar onderwijs en kinderen vanaf
10 jaar.

Het touwtjesspel is een interactief spel waarbij de banden, de gevol-
gen en de effecten van onze consumptiekeuzen door een touwtje wor-
den voorgesteld. Het belicht de verhouding tussen de inhoud van het
gemiddelde bord van de Belg en verschillende problemen, bijvoorbeeld
de kwaliteit van het water, de buitenlandse schuld van een land uit het
Zuiden, de ondervoeding, de opwarming van het klimaat en de wer-
komstandigheden van een arbeider in Costa Rica.

Op basis van het thema voedsel brengt het spel onlosmakelijke banden
aan het licht tussen de economische, de sociale, de milieu- en de po-
litieke sfeer van onze samenleving. Het onderstreept bovendien de on-
derlinge afhankelijkheid van de verschillende bevolkingsgroepen van de
wereld die geconfronteerd worden met het fenomeen van de mondiali-
sering en het marktgericht denken.

Het spel bevat naast een map met daarin allerlei praktische informatie
om het spel levendiger te maken, ook een begeleidend boekje met mo-
gelijke pistes om anders te denken over onze band met de wereld en
perspectieven te openen voor alternatieve acties voor het huidige sa-
menlevingsmodel.

HHeett  ttoouuwwttjjee
ssssppeell

EEeenn  iinnssttrruummeenntt  oomm  jjee  bboorrdd  iinn  ddee  wwaarr  ttee  
bbrreennggeenn!!


