
Belangen in de wereld-
handel
René de Schutter

Wat zich in november 1999 in Seattle afspeelde, geeft treffend weer hoe de wereldhandel er-
voor staat en waar het tegenwoordig op het internationale toneel om draait. Het hele gebeu-
ren in Seattle leek trouwens wel een klassiek drama.

Om te beginnen de setting, de plaats en tijd van handeling. De plaats van handeling is de
wereld, of de systeemwereld, herstellende van een financiële crisis die de meest onwrikbare
officiële zekerheden aan het wankelen heeft gebracht. Jarenlang zijn we doodgegooid met het
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beroemde Aziatische model, dat voornamelijk werd gepresenteerd als model voor de zoge-
naamde ‘derde wereld’. Maar tegelijkertijd werd het stiekem ook naar voren geschoven voor
de geïndustrialiseerde landen, die wat meer flexibiliteit aan de dag moesten leggen om zich
te weren tegen het offensief van de nieuwe industrielanden (NIC’s).
In 1997-1998 stortte het model in en gaven de hoogste officiële autoriteiten opeens toe dat de
Aziatische ‘tijgers’ werden geplaagd door omkoperij, vriendjespolitiek, speculatie, enz. En dat
gold ook voor Rusland en, later, Brazilië.

Naar aanleiding van die crisis komen de grote internationale instellingen – zoals het IMF, de
Wereldbank – nu bij de meeste mensen over als nogal incompetente, achterhaalde instanties.
Deze zelfde organisaties, die het altijd hadden over de noodzaak van een nieuwe mondiale
financiële architectuur, moesten als laatste financiële redmiddel fungeren voor veelal corrup-
te regeringen of zelfs voor ‘speculatieve spelers’ van de eerste orde zoals LTMC1. Maar na een
ommezwaai van honderdtachtig graden hebben ze nu opeens de mond vol van uitroeiing van
de armoede, behoorlijk bestuur en inspraak van de burgermaatschappij.

Ook de keuze van Seattle als locatie voor de interministeriële conferentie van de Wereldhan-
delsorganisatie (WTO) had iets ‘dramatisch’: Seattle is de plaats waar onder meer Boeing en
Microsoft hun thuisbasis hebben (beide bedrijven maakten trouwens deel uit van het ont-
vangstcomité). Daarmee is de stad een perfect symbool van de globalisering onder
Amerikaanse hegemonie: Boeing als symbool van het wereldwijde luchtverkeersnetwerk dat
de concurrentiepolen van de wereldeconomie met elkaar verbindt, en Microsoft als symbool
van de informatietechnologie, van het wereldwijde computernetwerk dat in principe voor
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Lester Thurow, een van de populairste Ameri-
kaanse economen van dit moment, schreef in
The Fractures of Capitalism:

“Voor het eerst in de geschiedenis van de mens-
heid kan elk product overal ter wereld worden
vervaardigd en overal ter wereld worden ver-
kocht. Een kapitalistische economie betekent
produceren waar de kosten het laagst zijn en
verkopen waar de prijzen en winsten het hoogst
zijn. Minimale kosten en maximale winsten,
daar gaat het om; winstmaximalisatie vormt de
kern van het kapitalisme. Sentimentele gevoe-
lens voor een bepaald land maken geen deel uit
van het systeem.”

Ook al komt de onverbloemde stijl van Thurow
misschien wat koud over, eerlijk is hij wel. Dus
hoort u iemand zeggen dat uw land zijn interna-
tionale concurrentiepositie niet mag kwijtraken,
dan kunt u ervan uitgaan dat winstbejag het
achterliggende motief voor een dergelijke uit-
spraak is. Maar eigenlijk zijn landen of staten
niet de hoofdrolspelers in de wereldhandel, ook
al worden ze in internationale statistieken, of
binnen de WTO, wel als zodanig beschouwd.
Staten fungeren eerder als borg voor het optre-
den van grote ondernemingen, vaak ook als hun
vertegenwoordigers in de internationale diplo-
matie, en zeker ook als hun financiers.

Het discours over de wereldhandel

1 LTMC: hedgefonds met een zodanige invloed dat het Amerikaanse ministerie van Financiën, de grote internationale
banken e.d. zijn bijgesprongen om te voorkomen dat het failliet zou gaan, omdat dat een enorme kettingreactie tot
gevolg zou hebben gehad.



iedereen toegankelijk is maar dat slechts een minderheid van de wereldbevolking zich daad-
werkelijk kan veroorloven. Paradoxaal genoeg is het datzelfde mondiale computernetwerk
dat het gemakkelijker heeft gemaakt om maatschappelijke organisaties uit de hele wereld te
mobiliseren tegen de WTO.

Het toneelstuk werd opgevoerd, maar niet helemaal zoals men had voorzien. In theorie waren
er 134 acteurs: de lidstaten van de WTO. Maar al heel snel werd duidelijk dat er twee hoofd-
rolspelers waren, de VS en de EU, die achter gesloten deuren vergaderden en die zulke grote
meningsverschillen hadden dat de mislukking van de conferentie daar uiteindelijk groten-
deels aan te wijten zou zijn. De andere officiële spelers, de regeringen van de ‘overige’ lan-
den, waren eigenlijk figuranten. Ze konden niet veel anders doen dan afwachten, zodat ze er
ten slotte vreselijk genoeg van kregen en het maar een slecht stuk vonden.

Dan was er de straatvoorstelling van vakbonden en NGO’s, kerken en maatschappelijke orga-
nisaties. En tot slot had je achter de schermen – zoals in ieder goed toneelstuk – nog degenen
die aan de touwtjes probeerden te trekken: de ondernemers met hun nationale en internatio-
nale lobby’s, die zich goed hadden voorbereid maar er niet in slaagden compromissen af te
dwingen omdat ze onderling te zeer verdeeld waren.
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De voornaamste indicator van het belang van de
wereldhandel binnen de economie als geheel is
de verhouding tussen het bruto binnenlands pro-
duct en de export en/of import van een land. Daar-
bij hoort ook de historische ontwikkeling van
deze verhouding, aangezien we inmiddels we-
ten dat de buitenlandse handel de laatste tijd
veel sneller is toegenomen dan de productie.
Tussen 1950 en 1998 (dus in bijna 50 jaar) is het
bruto binnenlands product (BBP) wereldwijd
ongeveer verzesvoudigd. De export echter is 80
maal zo groot geworden wat de waarde betreft
(of de omzet, zo men wil), en bijna 18 maal zo
groot wat het volume betreft (dus zonder reke-
ning te houden met de prijzen). In diezelfde
periode is vooral de waarde van industriepro-
ducten (d.w.z. omzet, dus volume x prijs) toege-
nomen, namelijk bijna met een factor 168.
Omdat de gegevens per regio en zelfs per land
sterk verschillen, is een regionale benadering
essentieel.

In 1998 bedroeg de export van de Verenigde
Staten (goederen en diensten) 931 miljard dol-
lar en het BBP 8.231 miljard dollar. Dat wil zeg-
gen dat de export dat jaar 11% van de in de Ver-
enigde Staten geproduceerde welvaart vormde.
In Canada bedroeg de export 167 miljard dollar
en het BBP 582 miljard dollar (d.w.z. 28% van
de geproduceerde welvaart).
Als we alleen naar goederen kijken en diensten
dus buiten beschouwing laten, was Noord-Ame-
rika (Verenigde Staten plus Canada) goed voor
17% van de wereldhandel, maar meer dan een
derde daarvan (35%) vond plaats tussen Cana-
da en de VS. Als we ook de Europese Unie mee-
rekenen, was 55% van de export geconcentreerd
tussen sterk geïndustrialiseerde landen.
In 1998 bedroeg de export van de 15 landen van
de Europese Unie (goederen en diensten) 2.172
miljard dollar en hun BBP 8.346 miljard dollar
(d.w.z. 26% van de geproduceerde welvaart).

Hoe belangrijk is de wereldhandel?
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Land of onderneming BBP of totale omzet
(in miljard $) in 1997

General Motors 164
Thailand 154
Noorwegen 153
Ford Motor 147
Mitsui & Co. 145
Saudi-Arabië 140
Mitsubishi 140
Polen 136
Itochu 136
Zuid-Afrika 129
Royal Dutch/Shell Group 128
Marubeni 124
Griekenland 123
Sumitomo 119
Exxon 117
Toyota Motor 109
Wal-Mart Stores 105
Maleisië 98
Israël 98
Colombia 96
Venezuela 87
Filippijnen 82

UNDP, World Report on Human Development 1999, p. 32.

“... In 1997 waren de buitenlandse vestigingen van multinationale concerns goed voor een omzet
van naar schatting 9.500 miljard dollar. In 1997 bedroeg hun toegevoegde waarde 7% van het
wereldwijde BBP, tegen 5% medio jaren tachtig. Ook hun aandeel in de wereldexport nam toe: van
een kwart eind jaren tachtig tot een derde in 1995.” 

(UNDP 1999, p. 31).

“Volgens cijfers van Fortune en de Wereldbank had de totale omzet van de 200 grootste onderne-
mingen ter wereld een aandeel in het internationaal product van 17% in 1960, van 24% in 1984 en
van 31% in 1995. Met de multinationale netwerken die ze hebben gevormd, realiseren of beheer-
sen deze giganten de helft tot twee derde van de wereldproductie en van de wereldhandel.”

(Philippe Hugon in: Collectif Gemdev: Mondialisation. Les mots et les choses. Editions Karthala, Parijs, 1999, p. 34).

De omzet van de grootste concerns is hoger dan het
BBP van veel landen



1 W E R E L D H A N D E L

12 Fair Trade Jaarboek 2001

Zoals het er nu voorstaat is de internationale handel weliswaar voor bepaalde ondernemingen in
bepaalde landen van belang, maar zeker ook voor veel ontwikkelingslanden. Niet zozeer omdat ze
er qua economische groei beter van worden, maar omdat de internationale handel een belangrijke
bron is van belastinginkomsten en tevens van deviezen, waarmee ze goederen kunnen kopen die
ze zelf niet produceren en waarmee ze hun schulden kunnen aflossen.

Land Belastingen op internationale handel als 
% van de totale overheidsinkomsten  

Sterke afhankelijkheid
Lesotho 54.8
Madagascar 47.2
Mauritius 40.6
Dominicaanse Republiek 40.4
Libanon 40.2
Geringe afhankelijkheid
Litouwen 3.6
Zuid-Afrika 2.6
Brazilië 1.6
Singapore 1.3
Estland 1.2

UNDP, World Report on Human Development 1999, p. 92.

De belangrijkste bron van ontwikkeling is niet gelegen in de buitenlandse handel, maar in het wel-
vaartscheppende vermogen dat in ieder land in diverse vormen aanwezig is. Maar de ontwikkeling
daarvan wordt soms gedwarsboomd door de prioriteit die aan de buitenlandse handel wordt gege-
ven. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer exportgewassen worden gestimuleerd ten koste van voe-
dingsgewassen, waardoor de voedselzekerheid en -soevereiniteit van de bevolking in gevaar komt.

Waar het dus om gaat, is dat dit eigen vermogen tot ontwikkeling wordt bevorderd. Daarom is ook de
strijd van landen om de soevereiniteit over hun eigen hulpbronnen veilig te stellen – bijvoorbeeld op
het gebied van genetische biodiversiteit – zo cruciaal. En dat geldt evenzeer voor de strijd tegen de
octrooieerbaarheid van levende organismen en tegen alle andere vormen van intellectuele eigendom
die de groeimogelijkheden buiten de multinationals om beperken. Het komt er uiteindelijk op neer
dat er grenzen gesteld moeten worden aan wat we het commerciële domein zouden kunnen noemen,
dat wil zeggen het terrein dat onder het handelsrecht en onder de WTO valt. Niet alleen de culturele
sector moet daarbuiten blijven, maar ook onderwijs, gezondheid, voedselzekerheid enz., zodat lan-
den hun eigen culturele, sociale, economische en agrarische beleid kunnen voeren.

Afhankelijkheid van handelsgebonden 
belastinginkomsten, 1990-1996



Wat dus een groots festijn had moeten worden, een grandioze ceremonie om de nadering van
een nieuw mondiaal vrijhandelstijdperk in te luiden, liep uit op een slagveld in de ‘green
rooms’2, de grote gehoorzalen en op straat.

En dat geeft precies aan wat de internationale handel is: een uitermate complex samenspel
van factoren, met dominerende en gedomineerde groepen, ideologische retoriek, financiële
en commerciële werkelijkheden, staten en bedrijven, publieke opinies, enzovoort. Ja, de
wereldhandel is ook een slagveld.

Het doel van de wereldhandel
De wereldhandel is dus een slagveld waar iedereen probeert zo veel mogelijk buit te maken.
Maar dat neemt niet weg dat we ons de volgende vraag moeten stellen: zou men de wereld-
handel ook kunnen zien als bron van welzijn voor alle landen, voor alle mensen op aarde? En
zo ja, hoe kunnen we dat bereiken?

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, is een iets scherpere analyse nodig van de
huidige stand van zaken in de wereldhandel.

Waardoor wordt de wereldhandel gekenmerkt? Voor de duidelijkheid moeten we de term
eerst definiëren.

In de meest ruime betekenis verwijst wereldhandel naar drie verschillende soorten transacties:
• grensoverschrijdend goederenverkeer (grondstoffen dan wel eindproducten);
• dienstenverkeer;
• kapitaalverkeer.

Deze drie categorieën hebben niet dezelfde ontwikkeling doorgemaakt en hebben ook niet
dezelfde betekenis ten aanzien van de hierboven gestelde fundamentele vraag. 

Goederen
De handel in goederen is de afgelopen dertig jaar sterk toegenomen, en veel sneller dan de
productie. Dat geldt met name voor eindproducten. Grondstoffen, die in het verleden de
hoofdmoot van de wereldhandel vormden, hebben juist voortdurend terrein verloren. Dat
laatste wordt verklaard door twee factoren: enerzijds hebben de geïndustrialiseerde landen
het Zuiden steeds minder nodig, en anderzijds zijn de prijzen van grondstoffen onafgebroken ge-
daald. De zogeheten ruilvoet3 tussen het Noorden en het Zuiden is voortdurend verslechterd. 

Om een bekend voorbeeld te noemen: olieproducten vormden in 1973 (ten tijde van de eerste
oliecrisis) nog meer dan 20% van de waarde van de wereldexport, maar bij de meest recente
grote stijging van de olieprijzen nog slechts 7 à 8%.
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2 ‘Green rooms’: WTO-jargon voor de vergader- en onderhandelingsruimtes waar alleen de belangrijkste landen wor-
den uitgenodigd.

3 Met ‘ruilvoet’ bedoelen economen de ontwikkeling van de waarde van de internationale handel tussen het Noorden
en het Zuiden, of met andere woorden wat het Zuiden voor een bepaald bedrag kan kopen van (of verkopen aan) het
Noorden, vergeleken over een bepaalde tijdspanne.
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Wij, leden van maatschappelijke organisaties
uit verschillende Europese landen, onderschrij-
ven de beslissing die tijdens de NGO-bijeen-
komst in mei 2000 in Brussel is genomen,
namelijk om door te gaan met het verzet – zoals
tot uiting gebracht in recente protesten, onder
meer in Seattle – tegen de door de grote onder-
nemingen gestuurde globalisering. Wij zijn van
mening dat het cruciaal is om deze gelegenheid
aan te grijpen om van koers te veranderen en
een alternatief, menselijk, democratisch contro-
leerbaar en duurzaam handelssysteem te ont-
wikkelen, dat aan iedereen ten goede komt.

Wij onderschrijven dan ook volledig de
Verklaring van Boston (“WTO: slinken of zin-
ken!”) en zullen ons inzetten om te zorgen dat
de daarin opgenomen eisen centraal komen te
staan in het Europese handelsbeleid.

Wij zijn ernstig verontrust en streven ernaar ver-
andering te brengen in het feit dat:

• de Europese Unie in toenemende mate een
neoliberale agenda voert door, ondanks de
bezwaren van een meerderheid van de WTO-
lidstaten, te blijven aandringen op een nieuwe
WTO-handelsronde; 

• de Europese Commissie, in de personen van
de vorige handelscommissaris Leon Brittan en
zijn huidige opvolger Pascal Lamy, in dat
opzicht een hoofdrol speelt op het internatio-
nale toneel;

• deze agenda wordt aangestuurd en ingevuld
door transnationale ondernemingen, bijvoor-
beeld via de Europese industrie- en werkge-
versorganisatie UNICE en via de zogenaamde
Transatlantic Business Dialogue, mede als
gevolg van het gebrek aan transparantie en
democratie binnen de Europese instellingen;

• de Europese Commissie probeert de invloed
van maatschappelijke organisaties te beheer-
sen via wat ze ten onrechte ‘dialogen’ noemt;
dat, in plaats van een breed en open publiek
debat over het handelsbeleid te voeren, deze
door de Commissie gecontroleerde ‘dialo-
gen’ zich beperken tot de randvoorwaarden
voor een nieuwe WTO-ronde;

• het huidige handelsbeleid ondoorzichtig is,
door Brusselse bureaucraten wordt ontwik-
keld en zich dus aan democratische controle
onttrekt, en een nadelige invloed heeft op de
fundamentele mensenrechten en het milieu;

• het naar buiten toe gesloten artikel-133-
comité de spil vormt van het handelsbeleid
van de EU;

• de Europese Commissie in het kader van de
komende Intergouvernementele Conferentie
(IGC) haar onderhandelingsmandaat tracht uit
te breiden naar gebieden als diensten, intel-
lectuele eigendom en investeringen.

In het licht van dit alles zien wij de Europese
instellingen niet als partners maar als tegen-
standers. Wij zullen er op alle mogelijke niveaus
voor ijveren dat het huidige neoliberale pad
wordt verlaten en dat de weg wordt ingeslagen
naar een alternatief economisch systeem dat de
fundamentele rechten van mensen en milieu
beschermt.

Meer dan zestig NGO’s uit de verschillende lid-
staten van de EU, uit Zwitserland, Slowakije en
Turkije hebben deze tekst, die oorspronkelijk
was opgesteld door Oxfam-Solidariteit en het
Observatoire de la Mondialisation, onderte-
kend.

- Van Seattle naar Brussel -



Een stuk of tien landen – de Zuidoost-Aziatische ‘tijgers’ – zijn in hoge mate verantwoordelijk
voor de huidige overheersende rol van industrieproducten in de goederenhandel, hoewel de
Aziatische crisis de allersterkste toename enigszins heeft afgezwakt.

We kunnen daarom een eerste constatering doen, die overigens reeds tamelijk algemeen aan-
vaard is: er is niet langer één ‘Zuiden’ of één ‘derde wereld’, maar er zijn diverse groepen zui-
delijke (of derdewereld-) landen. Er zijn allerlei classificaties te maken, maar de volgende
indeling van derdewereldlanden ligt voor de hand:
• De olieproducerende landen, dat wil zeggen de landen die qua hulpbronnen en activiteiten

sterk afhankelijk zijn van olie. Daarbij gaat het vooral om het Midden-Oosten. Voor landen
als Venezuela, Mexico of Algerije ligt het wat gecompliceerder vanwege de omvang van hun
plattelandsbevolking en van de bevolkingsgroep die haar inkomen niet – direct of indirect –
uit olie haalt;

• De nieuwe geïndustrialiseerde landen (NIC’s), voornamelijk in Zuidoost-Azië, waar de ster-
ke toename van de export van industrieproducten gedurende een aantal jaren tot een zeer
sterke economische groei heeft geleid;

• De zogenaamde voormalige Oostbloklanden, waar dankzij geschoolde arbeidskrachten een
herstructurering van de industrie mogelijk is;

• De landen waar enige vorm van industrialisatie in het verleden het mogelijk heeft gemaakt
om aan hun al te grote afhankelijkheid te ontsnappen. Dat geldt vooral voor landen in Zuid-
Amerika, maar ook voor India, Zuid-Afrika enz.;

• Tot slot de gemarginaliseerde, straatarme landen, vaak met een zware schuldenlast, die nog
altijd sterk afhankelijk zijn. Dat geldt voor de meeste Afrikaanse landen ten zuiden van de
Sahara, maar ook voor sommige landen in Azië (zoals Afghanistan) of in Latijns-Amerika
(zoals Bolivia en vermoedelijk Peru).

Tot 1995 betroffen de liberaliseringsinspanningen vooral de sector van de goederenhandel.

Diensten
De dienstensector is zeer veelomvattend en behelst meer dan 160 verschillende activiteiten,
uiteenlopend van bankwezen tot gezondheidszorg, van kapsalons tot onderwijs of geldwe-
zen, enz.

De buitenlandse handel in diensten is gemiddeld niet zo snel gegroeid als die in goederen.
Dat heeft deels te maken met de aard van de activiteiten – waarbij nabijheid vaak een belang-
rijke rol speelt – en deels met het feit dat grensoverschrijdende dienstverlening veelal binnen
dezelfde transnationale onderneming plaatsvindt en dus niet systematisch in de statistieken
is terug te vinden.

Wat de internationale instellingen betreft zal de dienstensector vermoedelijk favoriet zijn als
doelwit van de meest radicale voorstanders van vrijhandel. Overigens valt in deze sector de
meeste winst te behalen, omdat er in het dienstenverkeer tot dusver veel minder sprake is
geweest van export dan in het goederenverkeer.
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Kapitaal
Hier gaat het om puur financiële internationale kapitaaloverdrachten. De meeste hiervan zijn in
meerdere of mindere mate speculatief van aard: slechts 5 tot 10% zijn betalingen voor feitelijke
grensoverschrijdende goederen- of dienstentransacties. In deze sector is algemeen sprake van
vrij verkeer; er zijn slechts een paar landen waar nog enige deviezencontrole wordt uitgeoefend.

Uiteraard maken ook directe buitenlandse investeringen – waarbij buitenlandse (multinatio-
nale) ondernemingen het aandelenkapitaal van nationale bedrijven gedeeltelijk of geheel
opkopen of eigen vestigingen opzetten – deel uit van deze geldstromen.

Financiële speculatie is funest voor iedere economie. Speculatie heeft een soort magneet-
werking, of stofzuigerwerking. Onder speculanten is het tegenwoordig regel dat het rende-
ment ten minste 15% moet zijn. Bij een dergelijk niveau zal iedereen die liquide middelen
heeft, in de verleiding komen om te gaan speculeren, wat ten koste gaat van werkelijk pro-
ductieve investeringen. Bovendien krijgen kortlopende investeringen prioriteit omdat men
steeds zo veel mogelijk geld bij de hand moet hebben. Door de torenhoge winsten die som-
mige transacties opleveren, neemt de speculatiekoorts al snel ook bezit van particulieren, wat
nog eens extra schadelijk is voor de ‘reële’ economie. In landen in het Zuiden die een bepaal-
de mate van ontwikkeling hebben bereikt, worden mechanismen zoals effectenbeurzen opge-
zet om buitenlands kapitaal aan te trekken (soms met buitensporig hoge koersen, bijvoor-
beeld oplopend tot 77% in Rusland). Het belegde vermogen is echter zeer koersgevoelig, en
bij het minste gerucht verdwijnt het ergens anders naartoe (zoals in 1997 in Azië).

Sterke geografische en sectorgebonden concentratie 
Ook al is de wereldhandel sneller gegroeid dan de productie (de handel in – hoofdzakelijk
industriële – goederen zeer snel, in diensten iets minder snel en in kapitaal extreem snel),
toch moeten we bij deze ontwikkeling de verhoudingen niet uit het oog verliezen.

Zonder in detail te treden kunnen we de volgende vier hoofdlijnen schetsen:
• Het leeuwendeel van de wereldhandel – ongeacht het soort transactie – vindt plaats tussen

ontwikkelde landen. De ontwikkelingslanden nemen 30% van de goederenhandel voor hun
rekening, maar hun aandeel in het dienstenverkeer is veel kleiner en in het kapitaalverkeer
nóg geringer. Uiteraard valt dit ook samen met de scheidslijn tussen rijke en arme landen.

• Het is duidelijk – en dat is veel erger – dat de situatie tussen het Noorden en het Zuiden de
afgelopen twintig jaar radicaal is veranderd. Niet alleen is de ruilvoet dramatisch verslech-
terd, maar daarnaast is het zo dat het Noorden het Zuiden niet langer nodig heeft. Behalve
olie (maar behoren de olieproducerende landen in het Midden-Oosten nog wel tot de derde
wereld?!) zijn er slechts enkele delfstoffen die niet zo gauw door substituten zullen worden
vervangen. Overigens zijn de meeste mijnen toch al in handen van multinationals uit het
Noorden.

• Het aandeel van multinationals (die hun hoofdkantoor in het Noorden hebben) in de inter-
nationale handel blijft gestaag toenemen. Hun activiteiten vormen naar schatting bijna een
derde van het totale goederen- en dienstenverkeer.

• In de derde wereld is de informele sector de voornaamste bron van ontwikkeling. Die sector
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is echter nauwelijks betrokken bij de internationale handel. En datzelfde geldt voor de for-
midabele creativiteit van burgerorganisaties in het Zuiden.

‘Softe’ woorden, harde werkelijkheid
Volgens pleitbezorgers van de vrije markt is er voor landen geen andere weg naar welvaart
dan via de vrijhandel. Maar daar is uiteraard tijd voor nodig, en de armen moeten ondertus-
sen wel worden geholpen. Kijk maar wat het IMF en de Wereldbank sinds kort roepen over de
uitroeiing van de armoede: “Overigens gaan we de strijd tegen de armoede prioriteit geven in
onze conditionaliteiten. We gaan de arme landen niet alleen schuldkwijtschelding bieden, maar
ook extra tijd om te kunnen delen in de zegeningen van de globalisering van de vrijhandel.”

Wat ze hiermee willen bereiken, is dat vrijhandel wordt aanvaard als de nieuwe mondiale
grondwet.

Renato Ruggiero himself, voormalig directeur-generaal van de WTO, heeft gezegd: “We zijn
bezig de constitutie van de wereldeconomie te schrijven”. Hij had er wel ‘neoliberale’ aan kun-
nen toevoegen.

Volgens Stephen Gill van de Universiteit van York in Canada heeft dit nieuwe constitutiona-
lisme tot doel om de suprematie van de grote internationale concerns van een politieke
grondslag te voorzien. “De voornaamste zorg van de geglobaliseerde elite is om de mondiale
economische heerschappij te versterken door actief te streven naar de omvorming en ver-
sterking van de staat als borg voor een stabiele omgeving voor internationaal kapitaal. Het
gaat erom dat de instandhouding van het kapitaal op mondiaal niveau wordt beschermd en
gewaarborgd… Het gaat erom dat de liberale hervormingen met betrekking tot macro-econo-
mische stabiliteit, bescherming van eigendomsrechten en kapitaalmobiliteit, in politiek en
juridisch opzicht worden veiliggesteld.” (Stephen Gill, in kwartaalblad L’Economie politique,
Parijs, 1999, nr. 2.)

Maar de werkelijkheid van de vrijhandel is anders. In de woorden van Eduardo Galeano: “De
arbeidsverdeling tussen de landen – volgens de theorie van de comparatieve voordelen –
houdt in feite in dat sommige landen zich specialiseren in ‘overwinning’ en andere in ‘ver-
lies’.” En volgens de Franse socioloog en politicoloog Robert Fossaert “is er naast politieke
afhankelijkheid, die altijd meteen opvalt, ook sprake van economische afhankelijkheid, die
vaak wordt gemaskeerd door het ogenschijnlijke egalitarisme van de handel, alsof alle landen
even sterke valuta’s, even machtige banken en even productieve fabrieken hebben: de
wereldmarkt zet de ongelijkmatige ontwikkeling van de economie om in economische machts-
posities#, chronische schuldenlasten, oneerlijke handel en andere imperialistische effecten
die misschien minder in het oog lopen dan die van het kolonialisme, maar die wel een wereld-
wijde kapitaalaccumulatie als grootste drijfveer hebben”. (Robert Fossaert, L’avenir du socia-
lisme. Editions Stock, Parijs, 1996, p. 144.)

Het effect van meedogenloze vrijhandel is bekend: “Een vijfde deel van de wereldbevolking
woont in de rijkste landen en slokt 82% van de groeiende exporthandel en 68% van de direc-
te buitenlandse investeringen op; het armste vijfde deel nauwelijks meer dan 1%.” (UNDP,
Human Development Report, 1999, p. 31.)
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Uitgangspunten en aanpak
Geconfronteerd met deze situatie en met de werking van het productiesysteem zoals het nu
is en zoals multinationale concerns en aanhangers van het liberalisme het graag zien, moeten
we ons niet van de wijs laten brengen en moeten we de zaken weer recht zien te krijgen, want
op dit moment liggen ze helemaal scheef. Daarom moeten we allereerst zorgen dat een aan-
tal principes wordt nageleefd; pas dan zou er sprake mogen zijn van vrijhandel. Dat is dus
precies het tegenovergestelde van wat de WTO, het IMF en de Wereldbank nu voorstaan. Zij
zeggen: pas vrijhandel toe, dan komt de rest vanzelf. Ons antwoord: laten we eerst een aan-
tal beginselen in acht nemen en zorgen dat de vrijhandel daarmee in overeenstemming is.

Deze uitgangspunten worden vandaag de dag door talloze mensen en organisaties in de hele
wereld onderschreven. Het gaat om (in willekeurige volgorde):
• respect voor de mensenrechten in alle opzichten, inclusief economische, politieke en socia-

le rechten, het recht op ontwikkeling, de sociale rechten van de IAO, enz.
• een duurzame economie, d.w.z. bescherming van toekomstige generaties, en dus ook recht

op het voorzorgsbeginsel;
• democratie ‘aan de basis’, d.w.z. toepassing van het subsidiariteitsbeginsel op de demo-

cratie (“wat aan de basis kan worden besloten, mag niet aan de top worden besloten”), en
dus ook van het principe van soevereiniteit en onafhankelijkheid van volkeren en naties;

• sociale rechtvaardigheid: verschillen tussen of binnen landen leiden altijd tot een accumu-
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latiemechanisme dat de rijken rijker maakt en de armen armer. Sociale rechtvaardigheid op
wereldniveau betekent dat in ieders basisbehoeften wordt voorzien.

Er zijn talrijke en zeer uiteenlopende maatregelen om deze doelstellingen te verwezenlijken.
In bijgaand schema is getracht een overzicht te geven van de mogelijkheden. 

Een specifieke combinatie van doelstellingen voor elke 
handelscategorie
We kunnen nu proberen onze gedachtegang toe te passen op de eerder gestelde vraag: zou
de wereldhandel ook aan alle landen in de wereld ten goede kunnen komen? En ook aan alle
mensen op aarde?

Om een concreet antwoord te kunnen geven, moeten we terugkeren naar het onderscheid dat
we hebben gemaakt tussen de drie soorten transacties.

• Goederenverkeer. Hier is de onderverdeling in primaire producten en industrieproducten
van belang, met name als het om voedingsmiddelen gaat: het is een fundamenteel principe
dat ieder volk het recht heeft zijn eigen voedsel te produceren, en over het recht op voed-
selzekerheid valt niet te onderhandelen. Dat betekent dat we ofwel de landbouw uit het toe-
passingsgebied van de WTO moeten halen, ofwel het principe van de voedselsoevereiniteit
van landen (en de toepassing daarvan) erin opnemen. Het is duidelijk dat de alliantie tus-
sen progressieve boeren en medestanders van de derde wereld in dit opzicht een strategi-
sche schakel vormt en dat zowel noordelijke derdewereldorganisaties als zuidelijke NGO’s
hierin een essentiële rol te vervullen hebben, onder meer door middel van eerlijke handel.
Alle strijd die is gevoerd met betrekking tot voedselhulp, het optreden van multinationals
(bijvoorbeeld Nestlé), de octrooieerbaarheid van levende organismen of kwesties als biodi-
versiteit is hier eveneens uitermate relevant. Verder is duidelijk dat we op een driesprong
staan waar zelfbeschikkingsrecht, basisbehoeften en een duurzame economie bij elkaar
komen. Wat primaire producten betreft moeten we ook de voorstellen van de UNCTAD met
betrekking tot stabiele grondstoffenprijzen overnemen.

Over de handel in industrieproducten (en in andere primaire producten dan voedingsmid-
delen) moeten we in iets andere termen spreken. Het is beslist te hopen dat de ontwikke-
lingslanden tot industrialisatie en tot export zullen komen. Daar is inderdaad enige mate
van vrijhandel voor nodig. Maar industrialisatie is niet mogelijk in de ontwikkelingslanden
als ze worden ‘overspoeld’ door goedkope producten uit het Noorden. Daarom hebben ze
ook een voldoende mate van ‘nationale soevereiniteit’ of zelfs van nationale preferenties
nodig. Alles wat ook maar lijkt op het MAI (het Multilateraal Akkoord inzake Investeringen,
dat gelukkig in de prullenbak terecht is gekomen) moet daarom worden verworpen. Maar
het Zuiden heeft uiteraard ook behoefte aan technologieoverdracht (die waarschijnlijk one-
nigheid over intellectuele eigendomsrechten zal opleveren), financiering (ontwikkelings-
hulp en steun voor de eerlijke handel), de naleving van bepaalde normen (op sociaal gebied,
op milieugebied, enz.) of sociale keurmerken, gedragscodes, bepaalde vormen van niet-
protectionistische sociale clausules, de wil om de publieke markt in handen te laten van de
overheid, en serieuze steun voor onderwijs en scholing. Hier zien we opnieuw dat het geen
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oplossing is om ongelimiteerde vrijhandel te bepleiten, en ook niet om vrijhandel zonder
meer te verwerpen. Vooruitgang in menselijk opzicht is alleen te bereiken via een combina-
tie van doelstellingen.

• Dienstenverkeer. Hier liggen de zaken iets anders omdat een vrij groot deel van de dien-
stensector niet tot het commerciële domein moet worden gerekend: gezondheidszorg,
onderwijs, cultuur e.d. zijn gebieden die – als openbare voorzieningen – volgens ons hoe
dan ook buiten de sfeer van de handel moeten blijven. Daarom moeten we het hier helemaal
niet over vrijhandel hebben, maar over vrijwillig, vrij verkeer dat wordt gereguleerd door
solidariteitsregels en niet door prijzen of concurrentieregels.

• Kapitaalverkeer. Het overgrote deel hiervan is speculatief van aard. Eigenlijk zou deze sec-
tor volledig moeten worden gesaneerd. Nu vormen deze financiële stromen een zeer ernsti-
ge bedreiging, niet alleen omdat ze hun eigen voorwaarden opleggen aan reële economieën
en staten, maar ook omdat ze de werkgelegenheid en het welzijn van hele naties in gevaar
brengen. Daarom moet men toestaan dat het kapitaalverkeer op nationaal niveau wordt
gecontroleerd, moeten we ons verzetten tegen belastingparadijzen, en moet er een belas-
ting als de ‘Tobin taks’4 worden ingevoerd. Ook moeten we niet vergeten dat speculanten
op veel primaire producten zijn ‘gesprongen’, zoals onlangs op olie. Het effect daarvan op
de prijzen kennen we.

Het is dus uitgesloten dat we de voorstanders van de vrijhandel hun gang kunnen laten gaan.
Niet alleen zijn er tal van sectoren die niet voor vrijhandel in aanmerking komen, maar er zijn
ook allerlei activiteiten waarover staten zelf zeggenschap moeten houden. Het is daarom
absoluut noodzakelijk dat de burgermaatschappij in actie komt.

Tegengestelde belangen
Waar het voor de multinationals om draait in de wereldhandel, is de vorming van een zo groot
mogelijke ruimte waar hun activiteiten vrij verhandelbaar zijn. Dus “produceren waar de kos-
ten het laagst zijn, en verkopen waar de prijzen en winsten het hoogst zijn”, zoals Lester
Thurow schreef. Maar voor de mensen blijft het in de eerste plaats gaan om zeggenschap over
hun eigen toekomst. Meer dan ooit is het nu cruciaal dat de bevolking controle krijgt over de
ruimte waar ze leeft, en dat het gebruik van deze ruimte door buitenlandse belanghebbenden
daaraan wordt onderworpen. Afhankelijk van historische en contextuele factoren kan de
manier waarop dat gebeurt variëren, en kan enige vorm van vrijhandel soms toelaatbaar zijn.

Hoe dan ook, voor ons zal het altijd vóór alles gaan om gelijkheid, voor ons zal het altijd gaan
om– in de woorden van de Italiaanse vakbondsleider Vittorio Foa – bestrijding van “het toe-
nemende dualisme in onze samenleving, in onze wereld, tussen degenen die de onontkoom-
baarheid van hun inferieure status inzien en degenen die hun sociale en economische superi-
oriteit rationaliseren als een verworven recht.” (Vittorio Foa, Il cavallo e la torre, Einaudi,
1991).
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4 James Tobin, winnaar van de Nobelprijs voor de economie, stelde in 1972 een heffing op grensoverschrijdende valu-
tatransacties voor. Deze minimale belasting is bedoeld ter ontmoediging van speculatie omdat deze bij iedere grens-
overschrijding moet worden betaald.



Fair Trade Jaarboek 2001 21

BRONNEN
BOEKEN
Bye, Maurice en Gérard Destanne de Bernis, 
Relations économiques internationales. 
Dalloz, 1987. 1336 p.

Fossaert, Robert, 
L’avenir du Socialisme. 
Stock, 1996. 452 p. 

Krugman, Paul R., 
La mondialisation n’est pas coupable. 
La Découverte / poche, 1999. 219 p. 

Lipietz, Alain, Mirages et Miracles. 
Problèmes de l’industrialisation dans le Tiers-Monde. 
La Découverte, Parijs, 1985. 189 p. 

Michalet, Charles Albert, 
Le Capitalisme mondial. 
PUF, 1985, 368 p. 

Ominami, Carlos, 
Le Tiers-monde dans la crise. 
La Découverte, Parijs, 1986, 247 p.

JAARVERSLAGEN EN ANDERE JAARLIJKSE PUBLICATIES:
Cyclope, Les Marchés Mondiaux. Economica, Parijs.
L’Etat du Tiers-Monde. La Découverte.
UNDP Human Development Report.
Ramsès IFRI (Frans Instituut voor Internationale Betrekkingen).
Alsmede – uiteraard – jaarlijkse rapporten van de WTO, de UNCTAD, enz.

W E R E L D H A N D E L  1



22 Fair Trade Jaarboek 2001

“Let’s go Fair”! 1

Bríd Bowen 

“Op zichzelf is handel goed noch slecht. Maar in zijn huidige vorm is de handel een bron van
grote zorg – en een ongekende kans. Handel kan het proces van duurzame ontwikkeling ofwel
bevorderen ofwel ondergraven. Gezien de steeds snellere vernietiging van de natuurlijke
hulpbronnen op aarde is het wel duidelijk voor welke van die twee opties we moeten kie-
zen.”2

“Voor eerlijke-handelsorganisaties is de keuze eenvoudig. In hoeverre handel goed is voor

2
© Tineke D’haese

1”‘Let’s go Fair’ is de naam van een bewustmakingscampagne die in 1997 in Zwitserland werd gevoerd door
Déclaration de Berne en Terre des Hommes.

2 Hilary French in ‘Costly Tradeoffs: Reconciling Trade and the Environment’, geciteerd in ‘Why Fair Trade’, Fair Trade
Federation, 1996, op http://www.fairtrade federation.com/ab_whyft.html.



producenten en consumenten hangt helemaal af van de manier waarop de producten worden
gemaakt en verkocht. Eerlijke handel … laat zien dat handel inderdaad een weg naar duurza-
me ontwikkeling kan zijn”.3

Eerlijke handel – een positief alternatief
De ongekende toename van de internationale handel in goederen en diensten de afgelopen
vijftig jaar heeft voor veel mensen in een groot aantal landen een aanzienlijke inkomensgroei
met zich meegebracht, zowel in het Noorden als in het Zuiden. “Het internationale handels-
verkeer is de afgelopen twintig jaar verdrievoudigd, maar de baten ervan zijn ongelijk ver-
deeld. De 48 minst ontwikkelde landen (MOL’s), waar 10% van de wereldbevolking woont,
hebben hun aandeel in de wereldexport de afgelopen twee decennia zien afnemen tot een
minieme 0,4%. Ter vergelijking: de VS en de EU hebben grofweg hetzelfde aantal inwoners,
maar nemen bijna 50% van de wereldexport voor hun rekening”.4 Maar de ongebreidelde glo-
balisering en marktliberalisering, met name de laatste 20-25 jaar, heeft ook verwoestende
gevolgen gehad voor het leven van de allerarmsten in de wereld. “Van over de hele wereld
krijgen we schrijnende verhalen te horen over mishandelde en misbruikte arbeiders die slecht
worden betaald. Of – nog erger – over miljoenen kinderen die als slaven worden verkocht of
worden gedwongen onder onveilige omstandigheden voor een hongerloon te werken om hun
familie te helpen het hoofd boven water te houden. Helaas zijn deze verhalen absoluut niet
ongewoon in de nieuwe wereldeconomie waar concurrentiekracht en aandeelhouderswinst
vooropstaan, en waar de armoede toeneemt. Het globaliseringsproces zorgt, samen met […]
overheidssteun voor vrijhandels- en investeringsovereenkomsten, voor een verergering van
drie hardnekkige problemen waar tegenwoordig bijna ieder land op aarde mee kampt: inko-
mensongelijkheid, verlies van werkgelegenheid en aantasting van het milieu.”5 Dankzij het
werk van allerlei NGO’s (niet-gouvernementele organisaties), eerlijke-handelsorganisaties,
vakbonden, milieuorganisaties, journalisten en anderen, in Noord en Zuid, zijn “veel consu-
menten in westerse landen … zich ervan bewust dat de rijkdom in de wereld zeer ongelijk is
verdeeld, en dat producten veel te goedkoop worden aangeboden om de producenten in ont-
wikkelingslanden een behoorlijk bestaan te kunnen garanderen. Zij zouden graag zelf iets
doen om verandering te brengen in deze situatie, maar weten niet hoe ze dat moeten aan-
pakken.”6 Volgens Pierre Calame7 is het juist dit wijdverspreide gevoel van onmacht dat ver-
andering het meest in de weg staat. 

Tegenover deze enorme mondiale problematiek en dit gevoel van individuele onmacht biedt
de eerlijke handel consumenten, bedrijven, burgers en besluitvormers een concrete, eenvou-
dige manier om iets te doen aan de situatie van producenten in het Zuiden. Door een ‘fair
trade’-product te kopen, of door een ‘fair trade’-assortiment in te kopen en te promoten, kun-
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3 ‘Why Fair Trade’, Fair Trade Federation, op.cit.

4 Wereldbank, World Development Indicators 1998.

5 ‘Why Fair Trade’, Fair Trade Federation, op.cit.

6 Max Havelaar/TransFair, geciteerd in ‘Commerce Equitable, Citoyenneté d’Entreprise et des Consommateurs – Etude
sur les expériences européennes et leurs perspectives de développement’, Solagral, juni 1997.

7 Pierre Calame van de Charles Léopold Mayer Foundation for the Progress of Man, in ‘Citoyens du Monde’, geciteerd
in ‘The EU-ACP Courier’, Europese Commissie, nr. 164, juli-augustus 1997.



nen consumenten en bedrijven via een simpele alledaagse transactie een belangrijke bijdra-
ge leveren aan een betere verdeling van rijkdom en macht in de wereld. Burgers kunnen, door
mee te doen aan campagnes van eerlijke-handelsorganisaties, bedrijven ertoe aanzetten om
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Aan het eind van de jaren 1940 begonnen de Ame-
rikanen als eersten handel te drijven met arme
gemeenschappen in het Zuiden, via Ten Thousand
Villages (voorheen the Mennonite Central Com-
mittee Self Help Crafts) en SERVV (nu SERVV Inter-
national). De vroegste sporen van eerlijke handel
in Europa dateren van het einde van de jaren 1950,
toen de directeur van Oxfam UK bij een bezoek
aan Hongkong op het idee kwam om handwerk
gemaakt door Chinese vluchtelingen te gaan ver-
kopen in de winkels van Oxfam. Het eerste product
was een speldenkussen. In 1964 richtte Oxfam de
eerste Alternatieve Handelsorganisatie (ATO) op.
Soortgelijke initiatieven kwamen tot ontwikkeling
in Nederland, waar in 1967 de Nederlandse import-
organisatie Fair Trade Organisatie (destijds S.O.S.
Wereldhandel) werd opgericht. In diezelfde tijd
begonnen Nederlandse derdewereldgroepen riet-
suiker te verkopen onder het motto ‘Door rietsui-
ker te kopen [...] gunt u de arme landen ook een
plaatsje onder de welvaartszon’. Deze groepen
gingen vervolgens ook handnijverheidsproduc-
ten uit het Zuiden verkopen, en in 1969 werd de
eerste wereldwinkel geopend. Parallel hiermee
waren de ontwikkelingslanden begonnen om inter-
nationale politieke forums, zoals de tweede con-
ferentie van de UNCTAD (United Nations Confe-
rence on Trade and Development) in Delhi in 1968,
te gebruiken om de boodschap ‘trade not aid’

naar voren te brengen. “Deze aanpak legde het
accent op de totstandkoming van eerlijke handels-
betrekkingen met het Zuiden, als alternatief voor de
situatie waarin het Noorden zich alle opbrengsten
toe-eigende en slechts een klein gedeelte daarvan
in de vorm van ontwikkelingshulp retourneerde”.8

De eerlijke handel groeide spectaculair. In diverse
Europese landen werden importorganisaties op-
gezet, en inmiddels zijn er zo’n 100 verspreid
over 18 Europese landen (en daarnaast ook in
Australië, Canada, Japan en de VS). Deze import-
organisaties kopen rechtstreeks in bij productie-
partners in het Zuiden en verkopen deze produc-
ten via allerlei kanalen, waaronder ‘fair trade’-
shops of wereldwinkels, solidariteitsgroepen,
postordercatalogi, vrijwillige verkoopagenten,
biologische winkels, lokale markten en in toene-
mende mate via institutionele verbruikers (kanti-
nes, bedrijven, overheidsinstanties enz.). In 1990
is de EFTA (European Fair Trade Association)
opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van
12 importorganisaties, in 9 Europese landen (8 in
de EU en 1 in Zwitserland). EFTA neemt verreweg
het allergrootste deel van de totale Europese ‘fair
trade’-import voor haar rekening.9

Vanaf de jaren zeventig begonnen overal in
Europa wereldwinkels te verschijnen. Er zijn er nu
zo’n 2740 in 18 Europese landen. In 1994 kwam

Ruim vijftig jaar eerlijke handel

8 Marc Bontemps, directeur van Oxfam-Wereldwinkels VZW, geciteerd in Triodos-Nieuws, zomer 1998.
Deze ‘trade not aid’-aanpak heeft onlangs plaatsgemaakt voor de nieuwe slogan ‘trade and aid’, die benadrukt dat
ontwikkelingshulp – naast ingrijpende hervormingen van het internationale handelssysteem – nog altijd onmisbaar is
om ontwikkelingslanden vooruit te helpen. 

9 Volgens het onderzoek ‘Fair Trade in Europe 2001, Facts and Figures on the Fair Trade sector in 18 European
Countries’, EFTA, januari 2001, hadden de 12 EFTA-leden samen een omzet van 100 miljoen euro. De totale omzet van
de 32 importorganisaties die bij het onderzoek waren betrokken, bedroeg 120 miljoen euro. Dat zou betekenen dat de
omzet van de EFTA-leden ongeveer 83% van de totale ‘fair trade’-import naar Europa uitmaakt, maar aangezien veel
kleinere importorganisaties niet aan het onderzoek hebben meegedaan, is het veiliger om te stellen dat de EFTA-leden
ruim 60% van de Europese ‘fair trade’-import voor hun rekening nemen.



verantwoordelijk om te gaan met iedereen die bij hun activiteiten is betrokken – van produ-
centen tot consumenten – en daarmee te zorgen voor sociaal, economisch en ecologisch duur-
zame productie en handel. Op dezelfde manier kunnen burgers er ook bij de politiek op aan-
dringen dat er in de internationale productie- en handelsregelgeving maatregelen worden
getroffen voor een menswaardiger, rechtvaardiger wereldhandelsorde.
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het Network of European World Shops (NEWS!)
tot stand, dat via 15 nationale verenigingen in 13
Europese landen (waarvan 12 in de EU en 1 in Zwit-
serland) ongeveer 2700 winkels vertegenwoor-
digt. In 1989 werd de International Federation for
Alternative Trade (IFAT) opgericht, waarin produ-
centengroepen, ATO’s en andere ‘fair trade’-par-
tijen uit Afrika, Azië, Australië, Europa, Japan en
Noord- en Zuid-Amerika zijn verenigd. IFAT telt
148 leden in 48 landen. De importorganisaties,
wereldwinkels en solidariteitsgroepen hebben
allemaal tot doel om eerlijk verhandelde produc-
ten te verkopen, om mensen bewust te maken
van de deplorabele omstandigheden in de pro-
ductie en de handel waarmee producenten in het
Zuiden (en soms ook in het Noorden) te kampen
hebben, en om die te verbeteren.
Tot halverwege de jaren tachtig speelde de eerlij-
ke handel zich voornamelijk af in een alternatief
circuit van mensen die zich wilden inzetten voor
meer rechtvaardige verhoudingen tussen Noord
en Zuid. Daarna begon de eerlijke handel ook re-
guliere wegen te bewandelen, met het zwaarte-
punt op bulkverkopen aan grote instellingen. In
het verlengde hiervan lag de invoering van het
eerste ‘fair trade’-keurmerk in Nederland, ‘Max
Havelaar’, in 1988. In navolging van het Max
Havelaar-keurmerk kwamen ook andere keurmer-
ken tot stand, zoals dat van TransFair Internatio-
nal (met medewerking van de EFTA), de Fair Trade
Foundation, Reilun Kaupan en Rättvisemärkt.
Keurmerkorganisaties zijn meestal brede coali-

ties van betrokken organisaties (ontwikkelings-
of milieuorganisaties, kerkelijke organisaties,
vakbonden e.d.) die zich willen inzetten om het
keurmerk te promoten en om producten met het
keurmerk in de winkels te krijgen. De keurmerk-
organisaties bieden commerciële importeurs een
register van gecontroleerde producentengroe-
pen, een reeks criteria voor eerlijk zakendoen, en
een keurmerk dat eerlijk verhandelde producten
onderscheidt van andere. Al deze keurmerken
worden sinds april 1997 gecoördineerd door FLO
(International Fair Trade Labelling Organisation)
en worden inmiddels gebruikt in 14 Europese lan-
den, Canada, Japan en de VS.10

Met 0,01% van de totale wereldhandel vertegen-
woordigen de eerlijke-handelsorganisaties mo-
menteel een kleine maar belangrijke alternatieve
markt.11 ‘Fair trade’-producten worden in Europa
via meer dan 64.800 verkooppunten verkocht. De
jaarlijkse gezamenlijke netto detailhandelsomzet
van eerlijke producten (met of zonder keurmerk) die
in Europa via alternatieve kanalen en supermark-
ten worden verkocht, bedraagt in ieder geval meer
dan 260 miljoen euro. De eerlijke-handelsorganisa-
ties bieden werk aan ongeveer 1250 mensen (op
fte-basis). Sommige producten hebben in bepaalde
landen een zeer groot marktaandeel weten te ver-
werven: ‘fair trade’-bananen nemen inmiddels
15% van de Zwitserse markt voor hun rekening,
terwijl in Oostenrijk de markt voor biologische
koffie voor 70% uit ‘fair trade’-koffie bestaat.12

10 Voor meer informatie over EFTA, NEWS!, IFAT en FLO verwijzen we naar het deel ‘Trends en perspectieven voor de eerlijke handel
– Europese dimensie’ verder in dit hoofdstuk, en ook naar de EFTA-studie ‘Fair Trade in Europe 2001’ op.cit.

11 Fair Trade Federation, op.cit.

12 Voor meer gedetailleerde informatie over ontwikkelingen in de eerlijke handel op Europees en nationaal niveau, zie ‘ Fair Trade in
Europe 2001’, op.cit.



Wat is eerlijke handel nu eigenlijk?
De eerlijke-handelsbeweging is decentraal ontstaan vanuit de samenleving, en het is dan ook
niet verwonderlijk dat er allerlei verschillende definities bestaan van wat eerlijke handel nu
precies is. Al deze definities zijn het echter wel eens over de basisprincipes waarop het con-
cept van eerlijke handel berust, en in oktober 2001 formuleerde het informele overkoepelen-
de netwerk ‘FINE’ één definitie van eerlijke handel waar alle betrokkenen zich in konden vin-
den. “Eerlijke handel is een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en
respect, dat streeft naar meer rechtvaardigheid in de internationale handel. Eerlijke handel
draagt bij tot duurzame ontwikkeling door betere handelsvoorwaarden te bieden aan en de
rechten veilig te stellen van achtergestelde producenten en arbeiders – vooral in het Zuiden.
Eerlijke-handelsorganisaties zijn (samen met de consumenten) actief op het vlak van steun
aan de producenten, bewustmaking en campagnewerk om te komen tot veranderingen in de
regels en de praktijken van de conventionele internationale handel

De essentie van eerlijke handel:
• Eerlijke handel heeft het strategische doel:
• doelbewust te werken met achtergestelde producenten en arbeiders om hen te helpen te evo-

lueren van een situatie van kwetsbaarheid naar zekerheid en economische  onafhankelijkheid
• producenten en arbeiders macht te geven als belanghebbenden in hun eigen organisatie
• op actieve wijze een grotere rol te spelen in de wereld om te komen tot een grotere recht-

vaardigheid in de internationale handel13

Het ‘fair trade’-model biedt een systeem waarin gemarginaliseerde producenten, handelsor-
ganisaties en consumenten de opbrengsten van de handel rechtvaardiger verdelen. Op die
manier streeft de eerlijke handel ernaar het inkomen en de mogelijkheden voor arme produ-
centengroepen te verbeteren. Meer in het algemeen wil de eerlijke handel de armoede in het
Zuiden helpen terugdringen en de waardigheid van producentengroepen herstellen. Het eer-
lijke-handelssysteem gaat uit van de vaardigheden die producenten al hebben, waardoor
gemeenschappen de kans krijgen om een actieve rol te spelen in hun eigen ontwikkeling. Om
deze doelstellingen te verwezenlijken biedt de eerlijke handel gemarginaliseerde producen-
ten een beschermde markt, en worden producenten geholpen de noodzakelijke kennis en
vaardigheden te ontwikkelen om zich op de reguliere exportmarkt te begeven.

Het meest fundamentele kenmerk van eerlijke handel is partnerschap op basis van gelijk-
waardigheid en respect – partnerschap tussen producenten in het Zuiden en importeurs in het
Noorden, wereldwinkels, keurmerkorganisaties en consumenten. Eerlijke handel ‘humani-
seert’ het handelsproces door de afstand tussen producent en consument zo klein mogelijk te
maken, zodat consumenten zich bewust worden van de cultuur, achtergrond en omstandig-
heden waarin producenten leven. Alle betrokkenen werken volgens het principe van eerlijke
handel, streven naar transparantie in hun werkrelaties en kennen het belang van voorlich-
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13 FINE is een informeel overkoepelend netwerk, opgericht in 1998, waarin vertegenwoordigers van onderstaande ‘fair
trade’-netwerken bijeenkomen om informatie uit te wisselen en activiteiten te coördineren. 
FLO-I: Fairtrade Labelling Organisation International
IFAT: International Federation for Alternative Trade
NEWS!: Network of European World Shops
EFTA: European Fair Trade Association



tings- en promotiewerk. Het idee van de ‘onzichtbare hand’ maakt plaats voor het idee van
‘hand in hand’, waarbij de markt democratisch wordt gereguleerd.14

In deze sfeer van partnerschap worden door beide partijen bepaalde leidende principes, of cri-
teria, aanvaard. 
Producenten in het Zuiden verplichten zich minimaal tot:
• democratische bedrijfsvoering en besluitvorming binnen hun organisaties.

Op hun beurt beloven eerlijke-handelsorganisaties in het Noorden om:
• te zorgen dat producten van producenten direct op de Europese markt kunnen worden afge-

zet, met zo min mogelijk tussenkomst van tussenhandelaren en speculanten;
• een eerlijke prijs voor de producten te betalen die voldoende is om in de basisbehoeften van

producenten te voorzien en de productiekosten te dekken, en die bovendien een marge
overlaat voor investeringen;

• een deel van de prijs (40-50%) vooruit te betalen zodat producenten de nodige grondstof-
fen voor een order kunnen inkopen zonder schulden te hoeven maken;

• te zorgen voor langlopende werkrelaties en contracten met producenten. 

Naast deze uitgangspunten worden meestal ook nog andere afspraken gemaakt. Zo moeten
de activiteiten van partners in het Zuiden duurzaam zijn (in economisch, sociaal en milieuop-
zicht), plaatsvinden onder aanvaardbare arbeidsomstandigheden, en bijdragen tot de ont-
wikkeling van de gemeenschap door zo veel mogelijk werkgelegenheid te scheppen. In het
geval van plantages of industriële productiebedrijven moeten ten minste de fundamentele
IAO-normen worden gerespecteerd.15 Er wordt veel nadruk gelegd op het feit dat de ontwik-
keling van een exportproduct de lokale voedselzekerheid niet in gevaar mag brengen. Verder
dienen producenten te streven naar evenwicht tussen de afzet van hun producten op de loka-
le markt en op de exportmarkt (al dan niet via eerlijke handel). Bovendien wordt onderstreept
dat producenten moeten proberen, en geholpen moeten worden, om zo veel mogelijk ver-
werkingsstadia in de eigen regio te laten plaatsvinden voordat het product wordt geëxpor-
teerd, zodat ze hun winstmarge kunnen vergroten en nieuwe technische vaardigheden kun-
nen verwerven. Dit streven wordt gedwarsboomd door het opleggen van groeiende tarifaire
belemmeringen vanwege de importerende industrielanden, een systeem waarbij de toltarie-
ven bij invoer stijgen naarmate de goederen meer bewerkt zijn.

De alternatieve handelsorganisaties in het Noorden doen eveneens meer dan de basisprinci-
pes voorschrijven. Het belangrijkste is dat ze zorgen voor financiering, ondersteuning en trai-
ning om gemarginaliseerde producenten te helpen bestuurlijke capaciteiten en efficiënte pro-
ductiemethoden te ontwikkelen om uiteindelijk de reguliere exportmarkt te kunnen betreden.
Zo geven ze regelmatig feedback over marktontwikkelingen, modetrends en gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften, zodat producenten hun productietechnieken daarop kunnen afstem-
men en eventueel nieuwe productlijnen kunnen ontwikkelen. Ze bieden producentenorgani-
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14 ‘The Social Economy and Fair Trade’, Thomas Lemaigre en Pierre Verbeeren, Agence Alter en Université de Liège,
1997.

15 De fundamentele rechten die in diverse IAO-conventies zijn vastgelegd, betreffen de vrijheid om een vakvereniging
op te richten; het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen; een minimumleeftijd voor kinderarbeid; een
verbod op discriminatie in arbeid en beroep; gelijke behandeling van mannen en vrouwen; een verbod op dwangar-
beid en verplichte arbeid; en veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
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Er lopen op dit moment heel wat studies met

betrekking tot eerlijke handel en gender. Die

onderzoeken leveren uiteenlopende resultaten

op – sommige wijzen erop dat eerlijke handel een

heel positief effect heeft op vrouwen binnen de

beweging, andere zijn minder overtuigend – maar

zij geven in elk geval duidelijk aan op welke ter-

reinen nog verbetering mogelijk is. Dit blijft een

uitdaging voor de beweging.

Het volgende verhaal over Action Bag Handicrafts

in Bangladesh illustreert wat eerlijke handel voor

vrouwengroepen kan betekenen.16 Action Bag

Handicrafts werd in 1977 opgericht om bronnen

van inkomsten te bieden aan vrouwen uit minder-

heidsgroepen die gediscrimineerd werden. De

organisatie heeft nu circa 60 vrouwen in dienst

die tassen en zogenaamde schoenenzakken

maken. Oxfam Fair Trade heeft ondersteuning

verleend in de vorm van feedback en advies, in de

eerste plaats door een aantal bezoeken van een

ontwerpconsultant te bekostigen. Als gevolg

hiervan konden nieuwe productlijnen worden

ontwikkeld en kon de groep haar assortiment van

uitsluitend jute artikelen uitbreiden met produc-

ten van katoen. In 1997/1998 waren de orders van

Oxfam goed voor 26% van de omzet van ABH.

Hoewel Action Bag in wezen afhankelijk is van de

eerlijke-handelssector (89% van de omzet), heeft

de organisatie ook een bestand van zo’n 44 bui-

tenlandse klanten in Europa, Noord-Amerika,

Australië en Japan opgebouwd en tevens een

lokale afzetmarkt ontwikkeld. 

Bij de selectie van ABH-medewerksters wordt

voorrang gegeven aan vrouwelijke kostwinners,

weduwen en gescheiden vrouwen die geen land

en een laag inkomen hebben. Behalve dat de

vrouwen kunnen rekenen op werk en prompte

betaling, hebben ze ook recht op scholing, zoals

alfabetiseringscursussen, voorlichting over hun

rechten, en voedings- en gezondheidscursussen. 

Een recente evaluatie van deze groep wees uit dat

de eerlijke handel de volgende effecten had gehad: 

• De producenten van ABH behoren tot de bovenste

13% van de Bengalese bevolking die zich dage-

lijks drie maaltijden kan veroorloven en tevens

over betere huisvesting dan gemiddeld beschikt.

• De producenten kunnen zich veroorloven hun

kinderen naar school te laten gaan, en velen

betalen onderwijs aan huis.

• De producenten werken korter dan in de rest

van de kledingsector gebruikelijk is (gewoonlijk

7-9 uur per dag vergeleken met een gemiddelde

van circa 12 uur). 

• De positie van de vrouwen is veranderd door

hun status als kostwinners: velen kunnen alleen

naar de markt gaan en zelf inkopen doen, iets

wat eerder niet mogelijk zou zijn geweest.

Jongere vrouwen praten mee over hun huwelijk,

inclusief het afslaan van aanzoeken.

“Er is veel veranderd. Vroeger had ik niets. Nu

heb ik een huis, een bron, een latrine, en mijn kin-

deren gaan naar school.”

Perween, Action Bag

Er zijn tal van dergelijke voorbeelden van de posi-

tieve effecten die de eerlijke handel heeft op

groepen vrouwelijke producenten. De ‘fair

trade’-beweging is zich er echter van bewust dat

deze positieve gevolgen voor vrouwen niet altijd

het resultaat zijn van haar handelsbetrekkingen

met de producentengroepen, en het blijft een uit-

daging om de positie van vrouwen binnen de

beweging, zowel in het Noorden als het Zuiden,

systematisch te versterken. De eerlijke handel

blijft proberen manieren te vinden om dat voor

elkaar te krijgen.

Vrouwen en eerlijke handel – successen en uitdagingen

16Oxfam Fair Trade Programme, Oxfam Fair Trade Company, Oxford, Groot-Brittannië.
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Burkina Faso ligt in West-Afrika en heeft naar

schatting 10 miljoen inwoners. Het behoort tot de

twaalf armste landen ter wereld.

Burkina Faso is echter een belangrijke producent

van mango’s. De productie wordt geraamd op

150.000 ton per jaar, maar jaarlijks wordt slechts

zo’n 50.000 ton per jaar gebruikt voor de lokale

consumptie en handel. Het grootste deel van de

mango’s rot dus weg onder de bomen.

Mangoboeren geven de moed op en steeds vaker

verwaarlozen ze hun mangoboomgaarden. Som-

migen zouden de mangobomen net zo lief om-

hakken om er houtskool van te maken – wat ge-

vaarlijke gevolgen zou hebben voor het milieu en

het ecologische systeem.

Tegen deze achtergrond werd de kring van fruit- en

groentedrogers CDS (Cercle de Sécheurs) opgericht,

met steun van de niet-gouvernementele organisa-

tie CEAS (Centre Ecologique Albert Schweitzer) en

de Zwitserse eerlijke-handelsorganisatie Claro.

CDS heeft meer dan 500 banen opgeleverd op het

platteland en biedt de betrokken boeren en dro-

gers voldoende inkomen om te eten en school-

geld te betalen voor hun kinderen. Dat is niet

niks, want meer dan 50% van de bevolking van

Burkina Faso leeft in absolute armoede.

Al deze voordelen zijn te danken aan de steun van

eerlijke-handelsorganisaties. Deze komt neer op

het volgende:

• ze zorgen voor de afzet van het grootste gedeel-

te van onze gedroogde mango’s;

• ze geven financiële steun waarmee we alle be-

nodigdheden voor de productie van gedroogd

fruit kunnen kopen;

• ze betalen een goede prijs voor ons product;

• sinds eind vorig jaar helpt onze voornaamste

eerlijke-handelspartner (Claro) ons met het ver-

beteren van ons droogsysteem en onze kwali-

teitscontrole volgens de HACCP-methode;

• dankzij de afzet binnen het ‘fair trade’-netwerk

heeft CDS een kantoor kunnen bouwen en de

organisatiestructuur kunnen verbeteren, waar-

door het mogelijk is om aan alle voorwaarden

van de internationale handel te voldoen.

Voor ons is eerlijke handel de beste manier om

ontwikkelingslanden te helpen zich te ontwikke-

len en weerstand te bieden tegen de macht van

multinationals in de internationale handel.

Daarom is het zo belangrijk dat de eerlijke-handels-

partners in Zuid en Noord samen aan richtlijnen

voor de eerlijke handel en de toepassing daarvan

werken… CDS vindt dat de toepassing van de richt-

lijnen met iedere partner in het Zuiden moet worden

besproken, omdat de cultuur en praktijk per partner

kan verschillen. De eerlijke handel moet de culture-

le identiteit van iedere partner respecteren en deze

cultuur de kans geven zich te ontwikkelen. Eerlijke

handel mag geen nieuwe vorm van kolonialisme

zijn waarbij de zuidelijke partner verplicht is om

alle westerse gewoonten over te nemen.

Daarnaast moet worden onderzocht hoe de ver-

koopcapaciteit van de wereldwinkels kan worden

vergroot. De productiecapaciteit van ontwikke-

lingslanden is immers veel groter dan de wereld-

winkels aankunnen. Dat is een serieus probleem

omdat het zou kunnen betekenen dat partners in

het Zuiden zich verplicht zien om hun productie

aan multinationale ondernemingen te verkopen.

…

Het dus essentieel om in ontwikkelingslanden de

filosofie van de eerlijke handel uit te dragen, om

in ontwikkelingslanden samenwerkingsverban-

den te bevorderen zoals EFTA in Europa…

“Het is essentieel om in ontwikkelingslanden de 
filosofie van de eerlijke handel uit te dragen”
door Charles Yvon Tougouma, CDS, Burkina Faso17.

17 Bewerking van een presentatie van Charles Yvon Tougouma op het congres over eerlijke handel, Wuppertal,
Duitsland, juni 1998.



saties ondersteuning op gebieden als kwaliteitszorg en duurzame productiemethoden. Ze
onderschrijven de Europese gedragscode voor NGO’s ten aanzien van het beeld dat van pro-
ducenten wordt gepresenteerd. Een ander fundamenteel aspect van het werk van alternatie-
ve handelsorganisaties is dat ze voorlichtings- en promotiecampagnes voeren ter bevordering
van de eerlijke handel en van de vorming van een internationale handelsstructuur die in het
voordeel van producenten is.
Zowel bij de producentengroepen in het Zuiden als bij de eerlijke-handelsorganisaties in het
Noorden wordt speciale nadruk gelegd op de rol van vrouwen in het besluitvormingsproces.
Op dezelfde manier wordt over de gehele linie respect voor de culturele identiteit van alle
partners verwacht.

Ook al kan een producentenorganisatie in het Zuiden niet meteen volledig of grotendeels aan
de eisen voldoen, dit betekent voor de importorganisaties en wereldwinkels niet dat deze
groep geen ‘fair trade’-partner kan worden. Gezien de verschillen tussen de productie-
groepen, de producten, de economische en sociale omstandigheden waarin zij werken, is het
noodzakelijk om iedere producentenorganisatie afzonderlijk te bekijken en te behandelen. Bij
de selectieprocedure is het belangrijker dat de producentenorganisatie ernaar streeft om aan
de criteria te voldoen en dat de noordelijke partner bereid is hen daarbij te helpen, dan dat de
situatie van de groep reeds optimaal is. Dat blijkt ook uit de woorden van Charles Yvon
Tougouma van het CDS-netwerk in Burkina Faso (zie kader “Het is essentieel om in ontwik-
kelingslanden de filosofie van de eerlijke handel uit te dragen”). Aan de andere kant moeten
keurmerken uiteraard wel aan de consument kunnen garanderen dat aan de afgesproken cri-
teria is voldaan. Enige flexibiliteit is dus mogelijk om recht te doen aan het specifieke karak-
ter van een product, maar als de criteria eenmaal vastliggen, moet de producent bewijzen dat
hij ze allemaal zonder uitzondering nastreeft.

Wie zijn de producenten?
Producentenorganisaties kunnen sterk van elkaar verschillen, onder meer afhankelijk van de
regio en van het product. Zo zijn er federaties van producenten, coöperaties, familiebedrijfjes,
werkplaatsen voor gehandicapten, overheidsorganisaties, particuliere bedrijven, en in toene-
mende mate ook noordelijke groepen die artikelen produceren in het kader van de sociale
economie. Ook de omvang van de groepen kan nogal uiteenlopen: het grootste netwerk dat
momenteel ‘fair trade’-producten exporteert is het Frente Solidario de Pequeños Cafetaleros
de America Latina, dat meer dan 200.000 koffieproducenten vertegenwoordigt. Aan de ande-
re kant gaat het bijvoorbeeld bij Action Bag Handicrafts (zie kader ‘Vrouwen en eerlijke han-
del – successen en uitdagingen’) slechts om 60 mensen. 

Wat al deze groepen echter gemeen hebben is dat ze ‘achtergesteld’ zijn. Meestal opereren
ze in de informele economie waar de lonen en inkomsten laag, uitkeringen vrijwel onbekend
en de arbeidsomstandigheden moeilijk zijn. Of dat nu komt door economische of geografische
factoren, gebrek aan ervaring of gebrek aan hulpbronnen – zonder de hulp van eerlijke-han-
delsorganisaties zouden ze zich noch in hun eigen regio noch in het buitenland op de markt
kunnen begeven. De moeilijkheden die deze groepen ondervinden, worden vaak nog verer-
gerd door ongelijke behandeling op basis van ras, afkomst of geslacht. Iedere groep die
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streeft naar duurzame ontwikkeling voor de groep en de gemeenschap, die haar leden een
vast inkomen wil bieden, medezeggenschap wil bevorderen en andere wederzijdse afspraken
wil nakomen, zoals meer zeggenschap voor vrouwen, respect voor de mensenrechten, het
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Misschien wel het bekendste aspect van het hele

systeem van eerlijke handel is de ‘eerlijke prijs’.

Evenals alle andere voorwaarden komt deze prijs

in overleg tot stand. De prijs moet de productie-

kosten, inclusief sociale kosten en milieukosten,

volledig dekken. De prijs moet producenten een

redelijke levensstandaard en een marge voor in-

vesteringen in de toekomst kunnen bieden. Over

het algemeen accepteren importorganisaties de

berekeningen die door de producenten worden

voorgelegd. In het geval van primaire producten

zoals koffie of cacao, waarvan de prijs op interna-

tionale grondstoffenbeurzen wordt bepaald,

betaalt de eerlijke handel deze internationale

prijs (die vrijwel geen verband houdt met de pro-

ductiekosten), verhoogd met een extra marge. Er

wordt een minimumprijs gegarandeerd, ongeacht

de grillen van de markt.

Liberale economen wijzen erop dat deze interven-

tie in de markt juist ‘oneerlijk’ is en zal leiden tot

een hogere productie van producten waarvan toch

al overschotten bestaan. Het idee van een recht-

vaardigere uitwisseling tussen Noord en Zuid is

echter niet nieuw. De econoom John Maynard

Keynes suggereerde in de jaren veertig al dat

werkelijk economische prijzen niet zo laag moge-

lijk zouden moeten zijn, maar hoog genoeg om

producenten onder meer “een adequate voe-

dingsstandaard te bieden voor de omstandighe-

den waarin ze leven... Alle producenten zijn erbij

gebaat dat de prijs van een goed niet onder dit

niveau zakt, en consumenten mogen dat ook niet

verwachten.”18 Sindsdien heeft het doorbereke-

nen van sociale en milieukosten in de prijs van

een product voortdurend op de agenda van inter-

nationale organisaties als de Verenigde Naties

(VN) en de Europese Unie (EU) gestaan, en het

vormt de hoeksteen van de door de milieubewe-

ging geïntroduceerde ‘ecotax’. In de praktijk

blijkt na bijna 40 jaar eerlijke handel dat zeer wei-

nig producenten hun productie vanwege de hoge-

re prijs hebben verhoogd. Gezien de minieme

stukjes grond die ze bezitten en hun gebrek aan

werkkapitaal en hulpbronnen is productieverho-

ging nauwelijks aan de orde.

Eerlijke prijzen voor producenten impliceren niet

per definitie dat de prijzen voor de consument

ook hoger zijn. Bij ongeveer de helft van de eerlijk

verhandelde producten ligt de prijs hoger dan de

marktprijs; bij de andere helft lager. Veel produc-

ten zijn uiterst concurrerend. Dat is mogelijk

dankzij de afwezigheid van tussenhandelaren in

de distributieketen en de geweldige inzet van

vrijwilligers. Niet alle consumenten vinden het

terecht dat de prijzen zo laag zijn dat producen-

ten er nauwelijks van kunnen leven.

Tot slot wordt de eerlijke-handelsbeweging wel

eens verweten dat zij, door de hogere prijzen van

eerlijk verhandelde producten, minder draag-

krachtige consumenten in Europa buitensluit. In

reactie op die kritiek dient erop gewezen te wor-

den dat de marginalisering van veel burgers en

consumenten in Europa het gevolg is van dezelf-

de globaliserings- en liberaliseringskrachten

waarvan ook kleinschalige producenten in het

Zuiden het slachtoffer zijn. Deze kritiek behoort

zich dan ook niet op de eerlijke handel te richten,

maar op dezelfde factoren die de eerlijke handel

juist wil bestrijden.

Wat is een eerlijke prijs?

18 Geciteerd in ‘Oxfam Poverty Report’, Kevin Watkins, Oxfam UKI, Oxford, 1995.



milieu en de inheemse cultuur, is een potentiële partner voor de eerlijke handel. Wil een groep
echter ook worden geaccepteerd als handelspartner, dan moet zij ook in staat zijn (meestal
met enige hulp) om een verkoopbaar product te maken. De groep moet het product tegen een
redelijke prijs, in voldoende hoeveelheden en binnen bepaalde termijnen kunnen leveren.

De EFTA importeert momenteel producten van meer dan 700 handelspartners in Afrika, Azië
en Latijns-Amerika.

Voordelen voor de producenten 
Dat eerlijke handel voor de productiepartners talrijke en uiteenlopende voordelen heeft, staat
buiten kijf. Allereerst krijgen producenten directe toegang tot een markt die anders buiten
hun bereik zou zijn gebleven. Door de rechtstreekse afzet van hun producten op de Europese
‘fair trade’-markt kunnen ze bovendien vaak ook reguliere afzetkanalen aanboren, bij-
voorbeeld door naar beurzen in Europa te gaan, contacten te leggen met commerciële hande-
laren, enz. Dit wordt sterk gestimuleerd om te voorkomen dat producenten al te afhankelijk
worden van de eerlijke handel.
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Fundamentele kenmerken van ‘fair trade’-produc-

ten zijn hun goede kwaliteit en de steeds grotere

keuze en verscheidenheid aan producten.

In de beginjaren bestond het assortiment vrijwel

uitsluitend uit artisanaat. In de loop van de tijd

heeft het zich ontwikkeld tot een collectie sieraden,

huishoud- en interieurproducten (linnengoed,

wandkleden, vloerkleden, keukengerei, glaswerk

enz.), speelgoed, kunstvoorwerpen en geschenkar-

tikelen. Daar is ook nog een kledingassortiment bij-

gekomen. Evenwijdig hiermee is ook het aantal

levensmiddelen gestaag toegenomen en omvat nu

onder meer koffie, thee, cacao, chocolade, suiker,

wijn, vruchtensappen, noten, kruiden, rijst en ande-

re graansoorten. Gemiddeld vertegenwoordigen

levensmiddelen meer dan 68,4% van de detailhan-

delsomzet van de EFTA-leden; handnijverheidspro-

ducten 26,4%. De overige 5,2% van de omzet komt

voor rekening van literatuur en van producten van

organisaties in het Noorden die werken in het kader

van de sociale economie: organisaties die in het

Noorden soortgelijke arbeidsomstandigheden en

handelsvoorwaarden nastreven als de eerlijke han-

del met zijn partners in het Zuiden probeert te

bereiken. Sommige landen, zoals Zwitserland en

Italië, zijn hier verder mee dan andere. 

“Handnijverheid staat eerder voor een productie-

methode dan voor een bepaald soort producten.

Daardoor is de variatie in deze producten – uiteen-

lopend van voorwerpen van praktisch nut tot voor-

werpen van grote culturele waarde – ook zo uitzon-

derlijk groot. De materialen laten de verschillen in

lokale vaardigheden en hulpbronnen zien.”19 Dit

zijn de producten die klanten aantrekken. De grote

verscheidenheid van deze ambachtelijke producten

weerspiegelt ook de situatie van degenen die ze

maken. Soms is de productie voornamelijk in han-

den van vrouwen (bijv. bij textiel- en batikproduc-

De aantrekkingskracht van de eerlijke handel: een
speciaal assortiment



Producenten krijgen een gegarandeerde eerlijke prijs en bepalen zelf hoe ze de toeslag van
de eerlijke handel het best kunnen besteden. Veel organisaties investeren in product-
verbetering, het ontwikkelen van financiële, technische of bestuurlijke capaciteit, of het ver-
beteren van gebouwen. Andere gebruiken het geld onder meer voor onderwijs, gezondheids-
zorg, huisvesting en sociale premies. Bij een extreem ongunstige marktsituatie betekent de
toeslag soms net het verschil tussen wel of geen honger voor een producentengezin, of tus-
sen wel of niet wegtrekken naar de stad. 

De meeste producenten verkopen slechts een beperkt gedeelte van hun totale productie aan de
eerlijke handel. De rest wordt onder de gebruikelijke voorwaarden aan de reguliere markt ver-
kocht. Maar ook als slechts voor een klein deel van de productie een eerlijke prijs wordt be-
taald, ontstaat er vaak een sneeuwbaleffect ten aanzien van de prijzen voor de rest van de
productie. Doordat ATO’s een deel van de productie tegen een hogere prijs opkopen, blijft er
minder over voor de tussenhandelaren, zodat die gedwongen zijn met hun prijs omhoog te
gaan om toch genoeg te kunnen inkopen. Dit effect heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan bij de
verkoop van honing in Chiapas in Mexico, paranoten in Peru, cacao in Bolivia en thee in Zim-
babwe. Op die manier kunnen dus niet alleen producenten die het geluk hebben gehad met de
eerlijke handel in aanraking te zijn gekomen, hun hele productie tegen betere prijzen verkopen.
Ook andere producenten in de regio, die het vaak net zo moeilijk hebben, profiteren ervan mee.
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ten), terwijl andere producten (glas, aardewerk,

koperwerk) vooral door mannen worden vervaar-

digd. In sommige gevallen geldt de productie als

‘bijverdienste’, waarbij seizoensgebonden orders

een belangrijke aanvulling kunnen vormen op het

inkomen van arme landbouwarbeiders. Aan de

andere kant is de productie van zulke non-food-

artikelen voor veel producenten de voornaamste

inkomstengenererende activiteit, die wordt uitge-

voerd met de hand of in fabriekjes met de nodige

gereedschappen en machines. Voor inheemse

bevolkingsgroepen is het tevens een manier om

hun eigen cultuur te bewaren en om de verkoop van

hun traditionele handwerksproducten in eigen

hand te houden.

Terwijl producten als koffie, cacao, thee, bananen,

suiker en dergelijke voor veel landen in het Zuiden

een wezenlijk deel vormen van het nationaal inko-

men en de deviezeninkomsten, betekenen ze voor

de miljoenen kleine boeren die deze gewassen ver-

bouwen, niet minder dan een manier om te overle-

ven. De crisis in de grondstoffensector maakte het

voor de eerlijke handel noodzakelijk om deze pro-

ducenten te helpen via de import van levensmidde-

len. Nadat in 1973 de eerste koffie was geïmpor-

teerd, werd koffie al snel een van de kernartikelen

in het assortiment. De import van levensmiddelen

mag de lokale voedselzekerheid echter niet in

gevaar brengen, en waar mogelijk moet lokale ver-

werking worden gestimuleerd en moet diversifica-

tie naar gespecialiseerde producten, zoals biologi-

sche of andere producten met een beter marktpo-

tentieel, worden ondersteund.

Na jaren van grote investeringen om producenten

te helpen de gewenste producten te leveren en aan

de normen te voldoen, kan de eerlijke handel zich

nu beroemen op een assortiment van 5000 tot 7000

producten, waarvan een deel van superieure kwali-

teit (chocolade met een extra hoog cacaogehalte,

chocolade die gegarandeerd vrij is van genetisch

gemodificeerde soja, koffie die kan concurreren

met de beste koffiekwaliteiten op de reguliere

markt, een steeds groter aanbod van biologische

producten, stoffen die met plantaardige in plaats

van chemische verfstoffen zijn bedrukt, enz.). 



Maar, hoe verrassend het misschien ook klinkt, voor veel producenten is de eerlijke prijs niet
eens het belangrijkste. Indien nodig kunnen eerlijke-handelsorganisaties ook zorgen voor
een prefinanciering van bestellingen. Dat is essentieel voor kleinschalige producenten omdat
zij daardoor alles kunnen kopen wat ze nodig hebben voor de productie. Zo kunnen ze ook het
seizoen doorkomen zonder zich tot woekeraars te moeten wenden – een stap die meestal het
begin vormt van een eindeloze spiraal van verlammende schulden. Verder is ook de garantie
dat er wordt betaald, hetzij bij vooruitbetaling hetzij meteen bij aflevering van de goederen,
van groot belang. De meeste kleine producenten hebben wel eens te maken gehad met tus-
senhandelaren die orders plaatsten en vervolgens nooit meer iets van zich lieten horen, of die
weigerden de afgesproken prijs te betalen. Een stabiele productie en dus stabiele inkomsten,
en de garantie van een langlopende relatie, betekenen voor producenten dat ze ook aan de
toekomst kunnen denken. Het belang van dit alles blijkt wel uit het feit dat, zelfs wanneer de
prijzen (bijvoorbeeld voor koffie) stijgen en tussenhandelaren méér bieden dan de coöpera-
ties zich kunnen veroorloven, de meeste boeren toch liever bij de coöperatie blijven als het
maar enigszins mogelijk is. Ze weten immers dat als de koffiemarkt weer inzakt, er van tus-
senhandelaren en speculanten weinig hulp te verwachten valt.

Er zijn ook nog andere voordelen verbonden aan deelname aan de eerlijke handel. Veel ATO’s
bieden de producenten bijvoorbeeld technische assistentie. Deze bestaat onder meer uit
voorlichting door modeadviseurs over Europese modetrends, bijscholing op het gebied van
productiemethoden, onderzoek om biologische voedingsproducten of milieuvriendelijke tex-
tiel- en artisanaatsproducten te ontwikkelen, of advies over financiële en bestuurlijke kwes-
ties. Daarnaast verstrekken veel ATO’s ook leningen (liever dan subsidies, omdat die de han-
delsrelatie kunnen verstoren). Naarmate de productie toeneemt is er immers meer investe-
rings- en werkkapitaal nodig. De voorschotten zijn daarvoor vaak ontoereikend, en banken
beschouwen achtergestelde producenten veelal als een risicogroep aan wie ze weigeren
leningen te geven. Op dat punt komen de ATO’s in het spel. De langdurige wederzijdse betrok-
kenheid beperkt het risico dat een lening niet wordt afgelost, en de mogelijkheid om in natu-
ra te betalen maakt het voor beide partijen aantrekkelijk.

Een van de voornaamste verdiensten van de partnerschapsgerichte aanpak van de eerlijke
handel is misschien wel dat producenten voldoende zelfvertrouwen krijgen om aansluiting te
zoeken bij een handelssysteem dat ze voorheen te ingewikkeld en te ver van hun bed vonden
om te kunnen begrijpen. Volgens John Kanjagaile van de Kagera Coffee Cooperative Union in
Tanzania “is het niet ongebruikelijk dat men in de dorpen van Kagera vragen krijgt over de
Londense markt. De taal van de New Yorkse en Londense koffiemarkt hoorde men vroeger niet
onder de boeren...” Dit voorbeeld maakt duidelijk hoe de boeren in de dorpen nu over de
internationale koffieprijs en de Londense grondstoffenbeurs praten, met daadwerkelijk
inzicht in het effect daarvan op hun inkomsten en levensomstandigheden. John Kanjagaile
legt ook uit dat de coöperatie zich nu zelfverzekerd genoeg voelt om aan de koffieveilingen
deel te nemen en tegen de gigantische transnationale ondernemingen (TNO’s) op te bieden.
Voordat er zaken werden gedaan met de eerlijke handel was dat ondenkbaar.20

Nog een positieve bijkomstigheid van samenwerking via de eerlijke handel is het contact tus-
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sen producenten onderling dat erdoor ontstaat. In februari 1995 organiseerde de European
Fair Trade Association (EFTA) bijvoorbeeld een bijeenkomst van 24 Afrikaanse producenten en
19 medewerkers van noordelijke eerlijke-handelsorganisaties. Op die manier krijgen produ-
centen de kans om van elkaars ervaringen te leren. De mogelijkheden die Zuid-Zuid-contac-
ten bieden blijken ook uit een experiment van de overzeese vestigingen van Oxfam UK. Het
kantoor op de Filippijnen besloot te proberen Filippijnse handnijverheidsproducten te verko-
pen in een Oxfam-winkel in Bangkok, en boekte fantastische resultaten. Net als in het
Noorden geldt ook voor het Zuiden dat “mensen in veel landen meer belangstelling hebben
voor het exotische dan voor het alledaagse. Ik denk dat er een enorm potentieel is voor Zuid-
Zuid-handel”.21 Partners in het Zuiden worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om
banden aan te knopen binnen de eerlijke-handelssector in hun eigen land en ook met die in
andere ontwikkelingslanden, zoals ook naar voren komt uit de opmerkingen van Charles Yvon
Tougouma. Er is reeds gewezen op de enorme organisatie Frente Solidario de Pequeños
Cafetaleros de America Latina, die meer dan 200.000 koffieproducenten in diverse Latijns-
Amerikaanse landen omvat. Nog een voorbeeld van dit soort samenwerking is het Red
Latinoamericana de Comercialización Comunitaria (Relacc), dat is opgezet door een eerlijke-
handelsorganisatie in Ecuador. De derde bijeenkomst van dit netwerk in 1997 bracht produ-
centen uit 13 Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen bij elkaar.

Trends en perspectieven voor de eerlijke handel
“Fair trade heeft duidelijk laten zien dat het niet iets marginaals is en al helemaal niet een
ongericht projectiel; het is juist een van de weinige formules uit de ontwikkelingssamenwer-
king die een doorslaand succes zijn geworden. Fair trade is tegenwoordig een verschijnsel dat
vrij goed is ingeburgerd in vrijwel alle Europese landen. Er zijn vruchtbare banden aangegaan
met sommige consumentengroepen. De distributiekanalen worden nog steeds uitgebreid en
zijn inmiddels vertakt over het gehele grondgebied. Deze kanalen hebben zelfs banen opge-
leverd in Europa. Hoewel het bijzonder moeilijk te schatten is hoeveel geld in de fair trade
omgaat; kunnen we wel met zekerheid stellen dat de jaarlijkse globale netto-waarde van de
detailhandel in eerlijke-handelsproducten in Europa hoger ligt dan 260 miljoen euro.22

De opstelling van de traditionele industriële consortia is bovendien het beste bewijs dat dit
initiatief is aangeslagen. Sommige van deze ondernemingen blijken best gevoelig voor de
gevolgen van de promotiecampagnes voor fair trade op de markt. Zozeer zelfs dat zij met
eigen specifieke productielijnen zijn gekomen die zich houden aan eerlijke criteria en die dui-
delijk herkenbaar zijn voor het grote publiek. Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoe-
nen, maar het feit dat de traditionele grote industriële consortia meedoen met fair trade …
brengt een niet te onderschatten proces op gang.”23

Het valt niet te ontkennen dat de eerlijke handel in commercieel en politiek opzicht veel heeft
bereikt. De markt voor eerlijke producten groeit. In een EFTA-studie van 1998 werd de netto
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22 Fair Trade in Europe 2001, op.cit.

23 Toelichting bij de resolutie van het Europees Parlement over rechtvaardige handel, juli 1998. 



detailhandelsomzet van de eerlijke handel in 16 Europese landen geschat op ruim 200 miljoen
euro. In de bijgewerkte versie van dat onderzoek van 2001 wordt dit omzetcijfer gesteld op
meer dan 260 miljoen euro – dat is een toename met 30% in de tussenliggende jaren. Cijfers
van de EFTA-leden laten tussen 1995 en 1999 een gemiddelde jaarlijkse groei van de totale
detailhandelswaarde met 3,3% zien. Tussen de landen bestaan echter enorme verschillen. In
landen waar het concept van eerlijke handel relatief kort geleden is geïntroduceerd, zoals
Italië en Spanje, waren de gemiddelde jaarlijkse groeicijfers van de EFTA-leden respectieve-
lijk 17% en 31%. De EFTA-lidorganisatie in Frankrijk wist een gemiddelde groei van 13,6% te
behalen, terwijl de beide Belgische leden samen een groeicijfer van rond de 8% noteerden.24

Ten tweede is de bekendheid van de eerlijke handel tamelijk groot. Uit onderzoek blijkt dat
het Europese publiek steeds kritischer gaat kopen en steeds meer bereid is om een hogere
prijs te betalen voor een product dat voldoet aan bepaalde, belangrijk geachte normen. In
Groot-Brittannië bijvoorbeeld verklaarde 68% van de consumenten zich bereid om meer te
betalen, en in Zweden 64%. In Groot-Brittannië is nu 86% van de consumenten op de hoogte
van eerlijke handel, in Zweden 84%, in Nederland 86%.25

Ten derde is, zowel op nationaal als op Europees niveau, eerlijke handel de afgelopen tien
jaar onmiskenbaar op de politieke agenda komen te staan (zie kader ‘Eerlijke handel in de
politiek’). 

De resultaten die de laatste tijd zijn geboekt, zijn grotendeels toe te schrijven aan twee com-
plementaire ontwikkelingen: de professionalisering van de eerlijke-handelsbeweging, en het
ontstaan van een sterke Europese dimensie. 

Professionalisering
De professionalisering van de sector heeft zich voorgedaan op meerdere niveaus. Er is veel
aandacht besteed aan het ontwikkelen van de productie- en managementcapaciteit van
producentengroepen in het Zuiden. Dit heeft geleid tot een enorme verbetering van de kwali-
teit en verscheidenheid van de beschikbare producten, alsook van de efficiëntie waarmee
geproduceerd wordt. Ook de importorganisaties hebben veranderingen doorgevoerd om hun
eigen hulpbronnen efficiënter te gebruiken (bijscholing, automatisering, overleg met mode-
ontwerpers voor afstemming van de producten op de markt, enz.). De catalogi en tijdschriften
van de ATO’s worden smaakvol ontworpen en efficiënt en op grote schaal verspreid. Waar
mogelijk wordt gebruik gemaakt van pers, radio en televisie, met name bij de lancering van
nieuwe producten. Ook de wereldwinkels zijn veranderd. Men treft ze nu aan in het centrum
van drukke winkelgebieden en niet langer in donkere achterafstraatjes; een toenemend aan-
tal heeft betaald personeel in dienst, wat heeft geresulteerd in langere openingstijden en
beter management van de winkels; sinds de oprichting van nationale verenigingen van
wereldwinkels in de meeste landen krijgen de afzonderlijke winkels steeds meer ondersteu-
ning op het gebied van etalage-inrichting, winkelinterieur, opleiding van medewerkers, enzo-
voort. In navolging van trends in het reguliere bedrijfsleven is ook het ‘imago’ van de eerlijke
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1991: Het Europees Parlement neemt de ‘Reso-
lutie over de consumptie van koffie als actieve
steun aan kleine koffieboeren in de derde we-
reld en de introductie van deze koffie binnen de
Europese instellingen’ aan.

1994: Het Europees Parlement neemt de ‘Reso-
lutie over de bevordering van een rechtvaardige
en solidaire handel’ aan.

1994: De Europese Commissie publiceert haar
‘Memo inzake alternatieve handel’, waarin zij
haar steun uitspreekt voor versterking van eer-
lijke handel zowel in het Zuiden als in het Noor-
den, en waarin zij haar voornemen aankondigt
om een Commissiewerkgroep in te stellen op
het gebied van eerlijke handel.

1996: Het Economisch en Sociaal Comité van de
Europese Gemeenschappen brengt een ‘Advies
over de Europese beweging voor het aanbren-
gen van ‘fair trade’-keurmerken’ uit.

1997: Het Europees Parlement neemt een reso-
lutie aan over de bananensector, waarin het de
Commissie vraagt om nieuwe ‘fair trade’-
marktdeelnemers betere toegang tot de markt
te geven.

1997: Het Europees Parlement neemt een ‘Re-
solutie over een sociaal label’ aan, waarin de
initiatieven van de NGO’s achter de Schone Kle-
ren Campagne en ‘Rugmark’ en andere eerlij-
ke-handelsinitiatieven worden toegejuicht.

1998: ‘Partners for development’-conferentie
van de UNCTAD: de eerlijke-handelsbeweging
wordt uitgenodigd voor de formele conferentie.

1998: Het Europees Parlement neemt de
‘Resolutie over rechtvaardige handel’ aan.

1999: De Europese Commissie publiceert een
‘Mededeling van de Commissie aan de Raad
over ‘fair trade’’.

2000: De slotverklaring van de allereerste EU-
Afrika-top refereert specifiek aan eerlijke han-
del.

2000: De nieuwe partnerschapsovereenkomst
tussen de staten in Afrika, het Caraïbisch gebied
en de Stille Oceaan enerzijds en de Europese
Unie anderzijds (Overeenkomst van Cotonou)
maakt expliciet melding van de bevordering van
eerlijke handel.

2001: Europees commissaris Lamy, verant-
woordelijk voor het Directoraat-Generaal voor
handel, gaat ermee akkoord eerlijke handel op
te nemen in de dialoog tussen het DG Handel en
het maatschappelijk middenveld in het kader
van het proces van raadpleging van het maat-
schappelijk middenveld (CSC).

1992-2000: De EFTA organiseert vijf ‘Fair Trade
Days’ en een ‘Fair Trade Lunch’ in het Euro-
pees Parlement om Europarlementsleden te
laten kennismaken met de eerlijke handel.26

Alle Europese instellingen gebruiken ‘fair tra-
de’-koffie (hoewel niet uitsluitend) en sommige
gebruiken ook ‘fair trade’-thee.

Diverse Europese landen hebben eerlijke han-
del in hun ontwikkelingsbeleid opgenomen, ter-
wijl openbare instellingen in veel landen ‘fair
trade’-producten kopen. In een aantal landen
zijn er parlementaire resoluties (op regionaal en
nationaal niveau) en/of actieplannen ter onder-
steuning van de eerlijke handel aangenomen of
in behandeling.27

Eerlijke handel in de Europese politiek 

26 Een zesde ‘fair Trade Day’ had plaats in december 2001.

27 Voor meer informatie over nationale en regionale ontwikkelingen verwijzen wij naar “Fair Trade in Europe 2001”,
voor een analyse per land, of naar het EFTA Campaigns and Advocacy Office. 



handel veranderd. In toenemende mate hanteren wereldwinkels in de afzonderlijke landen en
zelfs op Europees niveau dezelfde namen, logo’s en vormgeving om voor het publiek herken-
baarder te zijn. De producten hebben aantrekkelijke, speciaal ontworpen verpakkingen gekre-
gen en zijn voorzien van informatie voor de consument. Er wordt optimaal gebruik gemaakt
van allerlei speciale gelegenheden, seizoensmarkten en dergelijke om de producten te pro-
moten. In de hele sector wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van het internet om de infor-
matievoorziening te verbeteren en online-verkopen mogelijk te maken.

Europese dimensie
De nationale initiatieven om de sector te professionaliseren en uit te breiden hebben een
steuntje in de rug gekregen door de oprichting van een aantal Europese netwerken op het
gebied van eerlijke handel. In reactie op de steeds meer gecentraliseerde besluitvorming over
de regelgeving inzake handel en productie op Europees niveau, en met het oog op de toene-
mende concurrentie in de detailhandel, hebben de importorganisaties, winkels en keurmerk-
organisaties besloten hun eigen Europese samenwerkingsverbanden op te richten om de
nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden (zie ook kader ‘Ruim vijftig jaar eerlijke han-
del’).
De EFTA benut de specifieke sterke kanten van elk van haar leden, zodat de lidorganisaties de
kosten voor elk van hen afzonderlijk kunnen drukken en daarmee hun concurrentiepositie
kunnen verstevigen. Dit heeft geleid tot een efficiënte productspecialisatie, de ontwikkeling
van nieuwe – ook biologische - producten, beter afgestemde informatie over producenten en
programma’s voor bijstand aan producenten, monitoring van veranderende normen,
informatie-uitwisseling, alsmede gezamenlijke seminars en trainingen. Verder coördineert de
EFTA de lobby- en campagneactiviteiten van haar leden en de rest van de eerlijke-handelsbe-
weging ten opzichte van Europese en internationale politieke instellingen. De EFTA was in
1992 ook medeoprichter van het TransFair-keurmerk.
Het Europese netwerk van wereldwinkels (Network of European World Shops – NEWS!)
bevordert de samenwerking en het onderlinge contact tussen zijn leden door het geven van
informatie en workshops, het organiseren van een halfjaarlijkse Europese conferentie van
wereldwinkels en het opzetten van campagnes. Op diverse terreinen kunnen de leden van
elkaars ervaringen leren (winkelmanagement, publiciteitsacties, contacten met de media,
enz.).
De internationale keurmerkorganisatie FLO (International Fair Trade Labelling Organisation)
coördineert het werk van de nationale keurmerkorganisaties en zorgt ervoor dat de twee
basisideeën van het keurmerkconcept, namelijk producentenregisters en productgebonden
handelsregels, door de hele toeleveringsketen heen worden geharmoniseerd en gecontro-
leerd.
De IFAT treedt op als informatiepunt voor zijn leden, verzamelt en verspreidt marktinformatie
en geeft op diverse terreinen advies en ondersteuning.
Sinds 1998 werken deze vier organisaties samen binnen een informeel overkoepelend netwerk,
genaamd FINE, om te komen tot een gezamenlijke definitie van eerlijke handel, criteria en
controlesystemen en om samen te werken op het gebied van lobby- en campagneactiviteiten. 
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Uitdagingen voor de eerlijke handel
Ondanks de significante resultaten die de eerlijke handel in zowel commercieel als politiek
opzicht heeft geboekt, ziet de beweging zich ook nog steeds voor grote uitdagingen gesteld. 

Uitbreiding van de ‘fair trade’-markt
Een van de dingen waar producenten in het Zuiden het dringendst behoefte aan hebben, is
uitbreiding van de ‘fair trade’-markt in Europa – niet alleen om afzetmogelijkheden te bieden
voor een groter deel van hun productie, maar ook om andere producenten in het Zuiden een
kans te geven. Daar zijn alle producenten het over eens, zoals toegelicht door Charles Yvon
Tougouma van CDS in het kader “Het is essentieel om in ontwikkelingslanden de filosofie van
de eerlijke handel uit te dragen”, en ook door vertegenwoordigers van de koffiecoöperatie
Recocarno, die opmerkten dat de twee coöperaties in Haïti die bij de eerlijke handel zijn
betrokken nog geen kwart van de families in de koffieproductie vertegenwoordigen. Voor de
rest van deze koffieproducenten blijven de leef- en werkomstandigheden uitermate slecht.28

Het vergroten van de Europese markt vereist de nodige inspanning. Weliswaar laten de tota-
le cijfers een indrukwekkende groei van de omzet van de eerlijke handel zien, maar een aan-
tal wezenlijke problemen worden hierdoor gemaskeerd. In landen waar de gedachte van eer-
lijke handel nog nieuw is, is sprake van stevige groei; vanuit een zeer bescheiden uitgangs-
positie kan de omzet daar snel groeien. Maar in een aantal andere landen, zoals Oostenrijk,
Nederland, Zwitserland, Duitsland en Groot-Brittannië, waar het concept al meer dan veertig
jaar bestaat, registreren verschillende ATO’s een zeer trage groei, soms zelfs een achteruit-
gang of crisis gedurende jaren van ingrijpende reorganisaties. Dit duidt erop dat er qua omzet
of marktaandeel een zekere grens bereikt is die slechts met moeite lijkt te kunnen worden
overschreden. 
Dat het uitbreiden van de markt voor eerlijke producten zo lastig is, heeft diverse oorzaken:
de eerlijke handel moet opboksen tegen de sterke marketingstrategieën van multinationals,
importlicenties zien te bemachtigen, zich een plaats in de detailhandel verwerven, en zich niet
laten frustreren door Europese maatregelen die tegen de handel in bepaalde producten zijn
gericht. Daarnaast worden gezondheids- en veiligheidnormen steeds verder aangescherpt,
wisselt de mode almaar sneller, en betekent de geleidelijke totstandkoming van de Europese
interne markt een harmonisatie van de regelgeving op het gebied van normen, invoerrechten,
BTW-stelsels enz. 

De ‘fair trade’-keurmerken die in diverse landen zijn gelanceerd, vormen een van de moge-
lijkheden om nieuwe markten open te leggen en een omzetstijging te realiseren. Een andere
mogelijkheid bestaat erin meer overheidsopdrachten binnen te halen voor ‘fair trade’ pro-
ducten op het niveau van de nationale, regionale en lokale overheid

Harmonisatie van definities, criteria en controlesystemen
Het politieke en commerciële succes en de toegenomen bekendheid van consumenten met de
eerlijke handel heeft ironisch genoeg ook nieuwe uitdagingen opgeleverd voor de eerlijke
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28 Lavalette Saint-Vil en Alain Jean Louis, vertegenwoordigers van de coöperatie Recocarno, op de vijfde ‘European
Fair Trade Day’, door de EFTA georganiseerd in het Europees Parlement in februari 2000.



handel. De laatste jaren klinkt uit de gelederen van bezorgde consumenten, onderzoekscen-
tra, politieke forums en inderdaad ook vanuit de beweging zelf, in Noord en Zuid, de roep om
een gezamenlijke definitie van eerlijke handel, heldere geharmoniseerde criteria en controle-
systemen en nog duidelijkere garanties ten aanzien van de begunstigden. De beweging heeft
altijd getracht zichzelf en bezorgde consumenten de zekerheid te bieden dat de baten ten
goede komen aan de producenten, en importorganisaties hebben dan ook altijd regelmatig
evaluaties van producentengroepen uitgevoerd door middel van enquêtes, externe audits,
bezoeken ter plaatse, enz. Binnen de eerlijke handel heerst echter de opvatting dat criteria en
controle niet alleen voor de producerende partnerorganisaties moeten gelden en dat er geen
sprake kan zijn van een top-down-benadering. Men vindt dat het bedrijfsleven de verant-
woordelijkheid moet nemen voor het gehele productie- en handelsproces, van producent tot
consument. Daarom heeft de eerlijke handel een controlesysteem ontwikkeld voor de moni-
toring van zijn eigen activiteiten. Dit systeem wordt ‘sociale auditing’ genoemd en heeft als
doelstellingen:
• het vaststellen van sociale en ethische principes als basis voor de beoordeling (verplichting

om de situatie van producenten in het Zuiden te verbeteren);
• het vaststellen van de betrokken groepen en personen (producenten, producentenfamilies,

importorganisaties met hun werknemers, wereldwinkels, solidariteitsgroepen, vrijwilligers,
consumenten, enz.);

• het definiëren van prestatie-indicatoren in overleg met alle partijen in de keten (selectie van
partners, basiscriteria voor eerlijke handel, beeld dat van producenten wordt gepresen-
teerd; kwaliteit van producten; efficiënte, ethische betrekkingen met verkooppunten zoals
winkels, solidariteitsgroepen en andere distributiekanalen om de eerlijke markt te vergro-
ten, enz.);

• het meten van de prestaties van de organisatie op basis van beschikbare informatie (inter-
ne rapporten, commentaar van producenten e.d.) op soortgelijke wijze als bij financiële ver-
slaglegging (nauwkeurigheid, doorzichtigheid, objectiviteit);

• het laten goedkeuren van het sociale jaarverslag door een externe instantie;
• het bekendmaken van de resultaten en het doorvoeren van de noodzakelijke verbeteringen. 

De eerlijke-handelsbeweging is haar activiteiten steeds verder gaan harmoniseren binnen de
vier Europese netwerken en FINE om, samen met haar partners in het Zuiden, te komen tot één
definitie van eerlijke handel (die in oktober 2001 tot stand kwam) en tot gemeenschappelijke
criteria en controleprocedures. Deze moeten niet alleen zijn afgestemd op de uiteenlopende
culturen en omstandigheden van alle partners, maar tevens voldoen aan de verwachtingen
van zowel bezorgde burgers, consumenten als politici. 

Problemen van producenten
Vanuit de producenten gezien zijn er nog allerlei andere problemen die om een oplossing vra-
gen. Hun achtergestelde positie betekent vaak dat ze de bestuurlijke, technische en financië-
le deskundigheid missen om zich op de exportmarkt te begeven. De vertegenwoordigers van
Recocarno wijzen bijvoorbeeld op het ontbreken van installaties in Haïti om koffie te branden
en dus eindproducten te ontwikkelen, het gebrek aan kredieten om inputs te kopen, de onmo-
gelijkheid om te diversifiëren omdat reguliere afnemers weigeren de andere producten van de
coöperatie te kopen als deze haar koffie niet aan hen verkoopt op hun voorwaarden. 
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De rol van vrouwen in de eerlijke handel
Het blijft een uitdaging de positie van vrouwen binnen de hele beweging te versterken en te
ondersteunen, al is op dit vlak aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Er gaapt een aanzienlijke kloof tussen de beloning die vrouwen krijgen en de rol die ze in de
samenleving vervullen. 70% van de mensen die in absolute armoede leven zijn vrouwen.
Vrouwen zijn van levensbelang voor de eerlijke handel: ze vormen 80% van de vrijwilligers die
de winkels ‘bemannen’ en nemen een belangrijk deel van de productie in producenten-
groepen voor hun rekening. Inmiddels hebben praktisch alle eerlijke-handelsorganisaties
respect voor de rol van vrouwen in hun criteria opgenomen, zowel in het Noorden als in het
Zuiden, en gezorgd voor voorlichting en educatie op dit punt. Eerlijke-handelsorganisaties
streven naar erkenning van het werk van vrouwen, willen de werkgelegenheid voor vrouwen
veiligstellen, hun inkomensniveau verbeteren, en hen toegang bieden tot technologie, kre-
dieten en het besluitvormingsproces. Door het importeren van producten van groepen die
geheel of gedeeltelijk uit vrouwen bestaan, worden vrouwen ondersteund in hun strijd om
economische, maatschappelijke en politieke emancipatie. 
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Voorkeursbehandeling voor eerlijk verhandel-
de producten
De EFTA is overtuigd dat de meest effectieve
manier om eerlijke handel te propageren, niet
het dreigen met sancties is, maar het stimuleren
van een verantwoordelijke houding onder be-
drijven. Een mogelijke positieve prikkel is bij-
voorbeeld een lager BTW-tarief voor producten
met een ‘fair trade’-keurmerk. De lidstaten van
de EU zouden belastingvoordelen kunnen toe-
kennen aan bedrijven die eerlijk handelen; start-
kapitaal beschikbaar kunnen stellen voor ATO’s;
subsidies kunnen verlenen (bijvoorbeeld in het
kader van werkgelegenheidsprogramma’s) als
tegemoetkoming in de personeelskosten, enz.

Gecoördineerde ondersteuning van eerlijke
handel door de EU en de lidstaten
De eerlijke handel heeft zich mogen verheugen
in aanzienlijke subsidies van de Europese Com-
missie voor voorlichtings- en lobbywerk. Deze
aanpak verdient continuering. Het is echter ook
van belang dat de Commissie zorgt voor afstem-

ming tussen en binnen haar eigen diensten om
middelen vrij te maken voor de ondersteuning
van producenten in het Zuiden (kredieten, tech-
nische assistentie, capaciteitsopbouw, bevor-
dering van deelname van producenten aan in-
ternationale forums) en eerlijke-handelsorgani-
saties in het Noorden (financiering van studies
naar mogelijke stimuleringsmaatregelen op het
gebied van BTW of invoerrechten; informatie-
verstrekking over veranderende EU-regelge-
ving; beter beschikbaar maken van informatie
over grondstoffenmarkten en verwachte crises,
enz.), alsook voor de promotie en marketing
van eerlijk verhandelde (keurmerk)producten.

Erkenning van keurmerken
De bestaande keurmerken, nu wereldwijd ge-
harmoniseerd binnen één organisatie (FLO),
zouden door de EU moeten worden erkend. Deze
erkenning zou de status en de aantrekkelijkheid
ervan voor bedrijven verhogen. De EU zou zich
hiervoor ook moeten inspannen in het kader
van de WTO.

Voorstellen aan de nationale en Europese politiek ter
bevordering van eerlijke handel 



De eerlijke handel is zich bewust van deze uitdaging en doet er alles aan om deze het hoofd
te bieden. Door middel van verdere professionalisering en Europeanisering wordt getracht
afzetmarkten te behouden en te vergroten. Ook wordt verder gewerkt aan de harmonisatie
van criteria en monitoring. Zowel door de eerlijke-handelsorganisaties zelf als door onafhan-
kelijke externe instanties zijn er studies uitgevoerd om het daadwerkelijke effect van de eer-
lijke handel te meten. De eerlijke handel streeft onafgebroken naar verbetering op die terrei-
nen waar zich problemen lijken voor te doen.

Politieke steun vertalen in concrete maatregelen
Alle eerlijke-handelsorganisaties beschouwen campagne voeren en lobbyen als wezenlijk
onderdeel van hun werk. Daarbij gaat het niet alleen om meer aandacht voor de eerlijke han-
del, maar ook om verbetering van de regelgeving en de praktijk binnen de reguliere interna-
tionale productie en handel, zodat de verhoudingen tussen alle belanghebbenden in Noord en
Zuid rechtvaardiger worden.

Campagne voeren voor eerlijke handel 
De eerlijke-handelsbeweging is professioneler geworden in haar voorlichtings- en lobbywerk.
Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van gedegen onderzoeksdocumenten, aantrekkelijk
campagnemateriaal en aanwezigheid op manifestaties, en worden alle media – radio, televisie,
schrijvende pers – benut om de boodschap over te brengen. Dankzij de vorming van de Euro-
pese netwerken is het mogelijk geweest om alle campagneactiviteiten te centraliseren en op
elkaar af te stemmen (vestiging van een EFTA-lobbykantoor in Brussel, efficiënte aanpak van
onderzoek, informatieverspreiding, benadering van beleidsmakers). Ondanks de professione-
lere en meer Europese opzet is de beweging nog steeds stevig verankerd in de samenleving.
Tegenover de machthebbers kan worden verwezen naar een netwerk van zo’n 100.000 vrij-
willigers, vertegenwoordigers en activisten, en tevens miljoenen sympathiserende kopers.
Verder wordt het grote publiek uitgenodigd om mee te doen aan petities, briefkaartenacties,
manifestaties en dergelijke.
Daarnaast is het voor de eerlijke handel essentieel om steun te krijgen van overheidsinstel-
lingen op nationaal en Europees niveau, zowel in politiek als in financieel opzicht. De resultaten
van de campagne- en lobbyactiviteiten op dit gebied zijn indrukwekkend (zie kader ‘Eerlijke
handel in de politiek’). De uitdaging waar de eerlijke-handelsbeweging en de politiek nu voor
staan is om deze politieke steunbetuigingen te vertalen in concrete financiële en technische
ondersteuning. De eerlijke handel heeft drie belangrijke terreinen geïdentificeerd waarop na-
tionale en Europese politieke instellingen de eerlijke handel zouden kunnen stimuleren (zie ka-
der ‘Voorstellen aan de nationale en Europese politiek ter bevordering van eerlijke handel’).

Campagne voeren voor meer rechtvaardigheid in de regelge-
ving en de praktijk van productie en handel
De groei van de ‘fair trade’-markt is bemoedigend, maar hoe sterk de groei ook is, de markt is
niet – en wordt misschien ook nooit – groot genoeg voor de producten van al die miljoenen
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Bevordering van duurza-
me handel en ontwikke-
ling tussen Noord en Zuid 

Eerlijke handel en ontwikkelingsbeleid
De uitgangspunten van eerlijke handel zouden
kunnen worden gebruikt als model voor een sa-
menhangende aanpak van het ontwikkelings-
en handelsbeleid van de EU ten opzichte van alle
ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor:
• het potentieel van kleine en middelgrote

bedrijven; 
• de behoefte aan microkredieten;
• meer zeggenschap voor vrouwelijke producen-

ten;
• geschikte technologie;
• capaciteitsopbouw; 
• de noodzakelijke bescherming en ondersteu-

ning van achtergestelde producenten en op-
komende industrieën totdat ze in staat zijn tot
vrije concurrentie; 

• de noodzaak van gegarandeerde minimum-
prijzen voor grondstoffen; 

• steun voor (horizontale en verticale) product-
diversificatie in het Zuiden;

• duurzaamheid op milieugebied. 
Het is cruciaal dat het beleid ter ondersteuning
van handel die duurzame ontwikkeling in het
Zuiden voorstaat, niet wordt doorkruist door het
beleid op het gebied van landbouw, industrie,
visserij e.d. van de EU en de lidstaten.

Afschaffing van importbelemmeringen van de EU
De EFTA roept op tot afschaffing van alle maat-
regelen die de ontwikkeling van duurzame han-
del in het Zuiden in de weg staan, zoals het
gemeenschappelijk landbouwbeleid, quotastel-
sels, tariefescalaties, enz. De EFTA pleit voor
een preferentiestelsel dat rekening houdt met
de verschillende ontwikkelingsniveaus van pro-
ducenten in verschillende ontwikkelingslanden
en dat achtergestelde gemeenschappen in staat

stelt hun handelspositie te verbeteren.

Eerlijke vertegenwoordiging van producenten
De EFTA pleit ervoor dat producenten mogen
deelnemen aan internationale onderhandelin-
gen over de grondstoffenhandel. Zo zou de La-
tijns-Amerikaanse associatie van kleine koffie-
boeren, Frente Solidario, zitting moeten hebben
in de Internationale Koffie Organisatie, en zou-
den producenten vertegenwoordigd moeten
zijn in besluitvormende organen van de WTO,
de UNCTAD enz.

Versterking van de grond-
stoffenmarkten

De grondstoffenmarkten staan er niet goed
voor: protectionisme in het Noorden, verslech-
terende en onvoorspelbare prijzen en handels-
voorwaarden, speculatie en concentratie van de
markt in handen van TNO’s, waardoor boeren
genoodzaakt zijn hun grond te verlaten en naar
de stad te trekken. Tegen deze achtergrond
heeft de EFTA onvermoeibaar actie gevoerd
tegen de voorgestelde herziening van de Euro-
pese richtlijn 73/241/EEG, die het gebruik van
andere plantaardige vetten dan cacaoboter in
chocolade zou toestaan (voor meer bijzonder-
heden zie hoofdstuk 6 over cacao). Ook doet de
EFTA mee aan de wereldwijde campagnes die
erop gericht zijn het octrooi van Amerikaanse
TNO’s op Basmatirijst in te trekken en de belan-
gen van miljoenen kleine rijstboeren in het
Zuiden veilig te stellen (voor meer bijzonderhe-
den zie hoofdstuk 9 over rijst). Ten slotte zijn de
EFTA en haar leden, nu de koffieprijzen tot het
laagste niveau in zeven jaar zijn gedaald en de
koffieproducenten in hoge nood verkeren, weer
betrokken bij campagnes voor betere omstan-
digheden in de koffieproductie en de koffiehan-
del (voor meer bijzonderheden zie hoofdstuk 4
over koffie).



kleine boeren die zich inspannen voor de ontwikkeling van hun eigen regio. Ook kan de eer-
lijke handel weinig doen voor de arbeiders in de industrie, en in de meeste gevallen ook niet
voor de arbeiders op grootschalige plantages. Daarom behoort het tot de belangrijkste taken
van de eerlijke handel om mensen bewust te maken van de steeds slechtere omstandigheden
waaronder de meeste internationale handel en productie plaatsvindt, en om campagne te
voeren om daar verbetering in te brengen. Deze campagnes richten zich op het reguliere
bedrijfsleven, met name multinationale ondernemingen, om hen te bewegen tot een
verantwoordelijke opstelling in de internationale handel, en ook op politieke instanties die
verantwoordelijk zijn voor de wetgeving ten aanzien van productie en handel. Tegenover de
reguliere handel wordt eerlijke handel gepresenteerd als een operationeel alternatief en een
symbool van ‘best practice’.

Multinationals en hun verantwoordelijkheden
De kernboodschap van de eerlijke handel is dat het bedrijfsleven verantwoordelijkheid moet
nemen voor het volledige productie- en handelsproces, van producent tot consument. Niet
alleen de economische, maar ook de sociale gevolgen voor elke betrokkene in de hele keten
moeten worden verantwoord, evenals de ecologische gevolgen. Als alle positieve en negatie-
ve effecten eenmaal bekend zijn, moeten bedrijven investeren om het proces duurzamer te
maken.
Deze discussie over ethische handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt het
onderwerp van hoofdstuk 3 en komt daarom hier niet verder aan de orde. Het gaat erom dat
de eerlijke handel wil fungeren als een symbool van ‘best practice’ en – met zijn eigen sys-
teem van effectrapportage, monitoring en sociale auditing – een voorbeeld wil geven van hoe
bedrijven verantwoordelijker te werk kunnen gaan. 

Europese en internationale besluitvorming en de ‘regels van het spel’
Hoewel de globalisering, marktliberalisering en concentratie van TNO’s gewoon doorgaat,
hebben regionale handelsblokken zoals de EU, de VS en Japan, en internationale handelsor-
ganisaties als de WTO (en in mindere mate de UNCTAD) nog steeds de macht om gunstige
handelscondities te scheppen voor achtergestelde producenten en productielanden, bijvoor-
beeld ten aanzien van stabilisering van de grondstoffenmarkt, controle op speculatie en
TNO’s, terugdringing van protectionistisch maatregelen zoals tariefescalatie29 en niet-tarifai-
re belemmeringen, met name in de agrarische sector, het formuleren van elkaar versterkende
strategieën op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, handel en landbouw ten gunste
van het Zuiden; doorzichtige handelsovereenkomsten en steun voor medezeggenschap van
producenten, enz. De eerlijke handel voert onvermoeibaar campagne voor de invoering van
eerlijke-handelsprincipes in de wetgeving ten aanzien van de zakelijke betrekkingen tussen
de EU en EU-lidstaten en het Zuiden (zie kader ‘Bevordering van duurzame handel en ontwik-
keling tussen Noord en Zuid’).
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29 Tariefescalatie wil zeggen dat het invoertarief voor een geïmporteerd product hoger wordt naarmate het product
meer bewerkingen heeft ondergaan.
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Eerlijke handel en maat-
schappelijk verantwoord
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Waarom verandering noodzakelijk is
Hulpbronnen en duurzame ontwikkeling
De hoofdzakelijk liberale economische systemen zoals we die tegenwoordig kennen, hebben
geleid tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, aantasting van het milieu en toenemende
verarming van de bevolking in het Zuiden. Dus als we willen dat iedereen een behoorlijk
bestaan kan leiden, hier en elders, vandaag en morgen, dan moet er dringend iets veranderen
in het functioneren van onze samenleving. Op deze manier kunnen we niet doorgaan! 
Ontwikkeling kan niet langer beperkt blijven tot economische aspecten alléén; ook maat-
schappelijke dimensies en het milieu moeten erbij worden betrokken. Dat is wat we ‘duurza-
me ontwikkeling’ noemen.

In het Brundtland-rapport, in 1987 uitgebracht door de VN-Wereldcommissie voor Milieu en
Ontwikkeling, werd duurzame ontwikkeling als volgt gedefinieerd: “Duurzame ontwikkeling
is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkhe-
den van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is
in. Dat is het minste wat je kunt zeggen als je
ziet hoeveel initiatieven er op dit terrein worden
ontwikkeld door zowel particulieren als door de
overheid. Eerlijke-handelsorganisaties kunnen
zich daar alleen maar over verheugen. Meer dan
twintig jaar hebben zij op dit vlak pionierswerk
verricht en zo een aanzienlijke bijdrage gele-
verd tot de sterkte van een ethisch bewuste con-
sumentenbeweging – en ook tot het ontstaan
van een ethisch verantwoorde consumptie-
markt. Bedrijven proberen nu ook die markt te
veroveren en beweren dat zij bekommerd zijn
om hun sociale verantwoordelijkheid.

Als voortrekkers van deze beweging hebben de
eerlijke-handelsorganisaties ook zorgvuldig de
basis gelegd voor economische en handel-
spraktijken die respect opbrengen voor de pro-
ducenten en de arbeiders die betrokken zijn bij
het productieproces. De EFTA-leden gebruiken
een handelspartnerschap effectief als een hef-
boom voor ontwikkeling in de handen van de
producenten zelf. Zij weten dan ook maar al te
goed dat engagementen op papier vaak niet
voldoen op het vlak van sociale verantwoorde-

lijkheid – alsof een groen imago zou volstaan
om de aarde te redden! Zij weten ook dat geen
enkele particulier – zelfs met de beste wil van de
wereld – ooit de overheid kan vervangen en
haar rol kan overnemen bij het reguleren en bij
het ondersteunen van sociale vooruitgang.

Sommige inspanningen kunnen worden be-
schouwd als  ‘window dressing’ en moeten zorg-
vuldig in de gaten worden gehouden.
Toch zijn er ook inspanningen die in de goede
richting lijken te gaan en die leiden tot echte
verbeteringen in de sociale omstandigheden.
Hoewel EFTA zich verheugt over initiatieven van
ondernemingen die een grotere sociale verant-
woordelijkheid willen opnemen, moeten we toch
waakzaam blijven. Het komt er allereerst op aan
het terrein af te bakenen: we moeten bepalen
wat maatschappelijk verantwoord ondernemen
precies is; de context doorgronden waarin deze
ondernemingsvorm tot stand komt; de belang-
hebbenden identificeren en uitmaken wat hun
motivatie is en wat er voor hen op het spel staat.
Dat zijn de punten die in dit hoofdstuk aan bod
komen. De vragen en standpunten van de eerlij-
ke-handelsorganisaties staan daarbij centraal.
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De ogen geopend
Al enkele jaren zijn de meeste mensen zich ervan bewust dat we op zoek moeten naar nieuwe
vormen van ontwikkeling. Grootschalige ongelukken als gevolg van bepaalde industriële acti-
viteiten, zoals bijvoorbeeld in Seveso, Tsjernobyl en Bhopal, hebben velen de ogen geopend.
Een aantal van deze ongelukken had dramatische gevolgen voor de bevolking in de ontwik-
kelingslanden. 
Om haar imago weer op te poetsen, heeft de chemische industrie als een van de eerste indus-
triële sectoren een vrijwillige overeenkomst opgesteld, ‘Responsible Care’ genaamd. Hiermee
wilde zij niet alleen dergelijke ongelukken in de toekomst voorkomen, maar ook vooruitlopen
op de dreiging van strengere wetgeving. Weliswaar zijn de uitgangspunten van dergelijke ini-
tiatieven te prijzen, maar men kan toch vraagtekens zetten bij de geloofwaardigheid ervan en
bij de inspraak die de overige belanghebbende partijen – naast het ondernemingsbestuur –
erin hebben. Werknemers en hun vakbondsvertegenwoordigers worden nauwelijks bij derge-
lijke systemen van ‘verantwoord management’ betrokken, en evenmin goed geïnformeerd.
Dat blijkt ook duidelijk in een rapport van de IAO.1

Door een aantal schandalen naar buiten te brengen, hebben consumentenorganisaties en
vakbonden de aandacht van het publiek gevestigd op de omstandigheden waaronder sommi-
ge producten zoals voetballen of tapijten door kinderen werden gemaakt. Inmiddels beperken
NGO’s, vakbonden, consumenten- en mensenrechtenorganisaties zich niet langer tot het aan
de kaak stellen van schendingen van fundamentele rechten. Ze bundelen hun krachten, zet-
ten ondernemingen onder druk en pleiten voor de naleving van de sociale rechten van werk-
nemers en verbetering van de arbeidsomstandigheden. De Schone Kleren Kampagne is een
goed voorbeeld van dergelijke acties. 

Eerlijke-handelsorganisaties maken zich niet alleen sterk voor de eerbiediging van de funda-
mentele rechten van de arbeiders, maar ook voor de invoering van een ontwikkelingsmodel
dat is gebaseerd op een eerlijke verdeling van de hulpbronnen in de wereld. Met het oog daar-
op werken ze samen met producenten in het Zuiden die democratisch zijn georganiseerd en
die zich inzetten voor de ontwikkeling van hun gemeenschap en hun regio.2

Ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen: 
oorsprong en verantwoording
Terminologie
Ethiek, ethische producten, ethisch gedrag, maatschappelijke verantwoordelijkheid, ‘corporate
citizen’, maatschappelijk gedrag. Deze termen duiken tegenwoordig overal op en hebben alle-
maal iets gemeen. Ze raken ons allemaal, en iedereen – bedrijf of burger – vult ze op zijn eigen
manier in. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over, en wie heeft het nu precies waarover?

De betekenis van het woord ‘ethiek’ verandert met de tijd en verschilt per groep. Na uitersten
zoals de harmonieuze levensstijl die de bewoners van het oude Griekenland gelukkig moest
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maken en de streng religieuze moraliteit van de Middeleeuwen met haar taboes en beperkin-
gen die alle aspecten van het leven beheersten, is ethiek vandaag de dag een levensplan
geworden dat veeleer is gebaseerd op meer persoonlijke principes. 

Ethiek kan zowel alles als niets betekenen: alles, omdat we ernaar verwijzen en er zoveel van
verwachten; niets, omdat we er een vacuüm mee opvullen – het gebrek aan antwoorden op
grote vraagstukken die de maatschappij ons stelt.
Tegenwoordig wordt het woord ‘ethiek’ eigenlijk meer gebruikt als een bron van rechten, een
bron van voorschriften om genegeerde rechten weer te laten gelden en om nieuwe rechten te
introduceren. Maar kan ethiek simpelweg gelijkgesteld worden aan goede naleving van de
regels?

Als ethiek in het bedrijfsleven wordt geassocieerd met efficiency of winstgevendheid, dan
wordt het eerder een managementinstrument dan een richtlijn. Ethiek wordt dan gereduceerd
tot het niveau van zakendoen en communiceren. Maar ook al is het voornaamste doel van
ondernemingen om winst te maken, dat betekent niet dat er voor moraliteit geen plaats is.
Moraliteit is geen eis die wordt gesteld aan de onderneming, moraliteit is een eis die wordt
gesteld aan de mensen die er werken.

Praten over ethische normen is niet zo moeilijk, maar ernaar leven vergt meer inspanning.

Waarom zijn deze begrippen dan zo populair?
Daar zijn vele redenen voor: 
• de globalisering en de bijbehorende dwangmatige verplaatsing van arbeidsintensieve acti-

viteiten; 
• de onderhandelingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
• de fusies, integratieprocessen en overnames die voortvloeien uit financiële en strategische

belangen; 
• de roep van de consument om duidelijkere informatie (genetische manipulatie, arbeidsom-

standigheden in de kledingsector); 
• de druk van aandeelhouders op ondernemingen (notering op de beurs, ethische investerin-

gen); 
• de sluiting van fabrieken zonder overleg met werknemersvertegenwoordigers (Renault-

fabriek in het Belgische Vilvoorde); 
• de aanwezigheid van oliemaatschappijen in bepaalde landen (TotalFinaElf in Birma)3; 
• de bewegingen van burgerverzet, boeren en volksorganisaties; 
• de beperkingen van de traditionele maatregelen om het gedrag van ondernemingen te beïn-

vloeden.

De behoefte om mensen en hun sociale omgeving weer centraal te stellen, heeft geresulteerd
in initiatieven die in veel gevallen door bedrijven zijn genomen, maar vaak ook door vakbon-
den en consumentenorganisaties, of door coalities van deze verschillende partijen, waarbij
soms ook overheden zich aansloten. Hierbij valt te denken aan gedragscodes, handvesten,
convenanten of keurmerken.
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De Schone Kleren Kampagne en de bijbehorende gedragscode, die hoofdzakelijk is gericht op
respect voor de mensenrechten op het werk, is een voorbeeld van zo’n initiatief. Deze cam-
pagne wordt gevoerd door een coalitie van NGO’s voor eerlijke handel, consumentenorgani-
saties, vakbonden, jongeren- en studentenorganisaties, NGO’s voor ontwikkelingssamenwer-
king, mensenrechtenorganisaties en vele andere.

Waarom komen bedrijven in actie?
Er zijn tal van redenen waarom ondernemingen zich gaan bezighouden met maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Deze zijn – alweer – afhankelijk van het perspectief van waaruit ze wor-
den bekeken: een onderneming en een consumentenorganisatie zullen niet dezelfde factoren
noemen als aanleiding voor initiatieven om sociale criteria te gaan hanteren in de productie. 

Initiatieven zoals gedragscodes of andere engagementen zijn de afgelopen jaren als padde-
stoelen uit de grond geschoten, en dat doen ze nog steeds. Maar de analyse van de vooruit-
gang, dat wil zeggen de verwachte resultaten, staat nog in de kinderschoenen – om een aan-
tal redenen die we zullen proberen te beschrijven. De weinige bekende evaluaties zijn niet
bemoedigend: ze laten zien dat de verbeteringen nogal bescheiden zijn in verhouding tot het
aantal initiatieven.

Ondanks al hun tekortkomingen zijn deze initiatieven toch baanbrekend. Ze maken het mogelijk
om, op basis van voorbeelden van bestaande ‘good practices’, betere resultaten na te streven.

Van de redenen die ondernemingen kunnen hebben om in actie te komen, kunnen we de vol-
gende noemen:
De rol van de overheid: wetten en voorschriften die de staat oplegt, worden door onderne-
mingen vaak gezien als inmenging in hun vrijheid van handeling. Gedragscodes stellen hen in
staat om vooruit te lopen op bindende voorschriften of deze te omzeilen. De huidige trend
bestaat erin, in aanvulling op de traditionele regelgevende benadering, te streven naar con-
sensus en participatie. Milieuconvenanten bijvoorbeeld, zetten industrieën aan tot een actie-
vere aanpak en fungeren daarmee als aanvullend politiek instrument naast de bestaande ins-
trumenten (voorschriften en belastingvoordelen).
Ondernemingen bepleiten een nieuwe en minder beperkende benadering: “Vertrouw op de
oplossingen die door de markt worden aangedragen en perk de vrijheid van ondernemingen
en individuen niet in – dan wordt ideale ontwikkeling mogelijk”, is hun credo.

Het imago van de onderneming en de rol van de consument: consumenten maken zich steeds
drukker om de sociale omstandigheden waaronder de producten die ze kopen zijn geproduceerd.
Consumenten, door diverse schandalen wijzer en alerter geworden (b.v. kinderarbeid bij de
productie van voetballen en tapijten), eisen meer en duidelijker informatie over de manier
waarop artikelen worden gemaakt. Ze willen zo mogelijk kunnen kiezen tussen ‘goede’ en
‘slechte’ producten, zoals ze dat dankzij biologische certificering al kunnen – of zouden willen –
doen met betrekking tot voedingsmiddelen, of met betrekking tot milieuvriendelijke producten. 
Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen proberen bedrijven het risico te beperken
van negatieve reacties bij consumenten die hun marktaandeel of hun imago kunnen schaden.
De beperking van dat risico maakt tegenwoordig gewoon deel uit van het normale risicobe-
heer van ondernemingen.
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Het is onder andere mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van de consumenten
met een keurmerkensysteem. Maar het verlenen van een keurmerk aan een product dat op
sociaal verantwoordelijke wijze is geproduceerd vereist de uitwerking van welbepaalde crite-
ria die duidelijk zijn voor iedereen. Het is ook nodig die criteria te analyseren en te evalueren
om een verschil te kunnen maken tussen sociaal ‘schone’ ondernemingen en de andere, die
dat niet zijn.

Hoewel het toetsen (‘benchmarking’) van de maatschappelijke prestaties van ondernemingen
in een aantal Europese landen (onder andere in Frankrijk en België) nog maar net op gang
begint te komen, is het in de Verenigde Staten al heel normaal en is het dat in Noord-Europa
en Zwitserland in hoog tempo aan het worden.

Maar indirect kunnen er ook negatieve gevolgen zijn, namelijk bij alle ondernemingen die niet
bij dit soort initiatieven zijn betrokken. Door de aandacht op de invoering en de follow-up van
deze initiatieven te vestigen, kunnen de arbeidsomstandigheden in andere sectoren waar de
huidige trend aan voorbijgaat, wel eens over het hoofd worden gezien.

Concurrentie: aangezien ondernemingen bezorgd zijn om hun concurrentiepositie op de mid-
dellange termijn, proberen zij erachter te komen hoe ze zich kunnen onderscheiden van de
vele concurrenten die dezelfde producten maken. Benchmarking van maatschappelijke pres-
taties is in feite een direct voordeel in de concurrentiestrijd tussen bedrijven, en een aantal
ondernemingen heeft zich ten volle de voordelen van deelname aan een dergelijk experiment
gerealiseerd.
In deze ongebreidelde concurrentieslag kunnen alleen de grote leveranciers voldoen aan de
normen van de grote ondernemingen, wat een verdere marginalisering van de kleinere bedrij-
ven tot gevolg heeft.

De druk van de aandeelhouders: een lage notering op de beurs kan aanzienlijke gevolgen
hebben voor zowel de aandeelhouders als de overige belanghebbenden (o.a. consumenten,
verzekeraars, leveranciers en klanten).

Belanghebbenden en netwerken
In het kader van het begrip ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ is het nodig om eens
nader te kijken naar de diverse partijen die bij een onderneming zijn betrokken, de zoge-
naamde ‘stakeholders’ oftewel belanghebbenden. Daarbij kan het gaan om individuen, groe-
pen of organisaties. Wil men inzicht kunnen krijgen in de relaties met de partijen die invloed
hebben op of beïnvloed worden door de activiteiten van een onderneming, dan moeten deze
belanghebbenden in aanmerking worden genomen en als partners worden beschouwd.
Sommige groepen beschikken nu eenmaal niet over de economische of politieke macht om
ervoor te zorgen dat hun belangen voldoende aandacht krijgen in marktmechanismen of over-
heidsvoorschriften.

De doelstellingen van transnationale ondernemingen zijn anders dan die van overheden.
Overheden streven naar ontwikkeling binnen een nationale context en in het algemeen
belang, terwijl multinationale ondernemingen hun concurrentiepositie willen versterken bin-
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nen een internationale context en ten behoeve van hun eigen zakelijke belangen. Hun behoef-
ten en strategieën verschillen eveneens van die van de landen waar ze actief zijn. 

Ondernemingen
Allerlei vormen van wangedrag die voortkwamen uit het feit dat milieu en sociale omstandig-
heden te lang zijn beschouwd als zaken die niets met ondernemen te maken hebben, hebben
geleid tot strenge voorschriften, richtlijnen en controles… en deze beginnen allemaal steeds
grotere beperkingen te vormen. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, bepleiten onderne-
mingen nu een vorm van behoorlijk bestuur die meer proactief, anticiperend en voluntaris-
tisch is, maar die ook een manier kan zijn om vooruit te lopen op nieuwe juridische beperkin-
gen of deze zelfs te omzeilen. 

Veel bedrijven, vooral grote ondernemingen, zijn bezig netwerken op te zetten die aansluiten
bij hun eigen belangen en soort activiteiten, soms om mee te doen met de trend van maat-
schappelijke verantwoordelijkheid, maar soms ook om strategieën, methoden of instrumen-
ten te bedenken die hen zouden kunnen helpen bij het nakomen van hun verplichtingen op
dat gebied. 
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De fundamentele rechten
De fundamentele rechten omvatten burgerlijke
en politieke rechten (o.a. recht op leven, recht
op privacy, vrijheid van meningsuiting, verbod
op marteling) en economische en sociale rech-
ten (o.a. verbod op dwangarbeid, vrijheid van
vereniging, verbod op enige vorm van discrimi-
natie). Ze zijn opgenomen in de internationale
verdragen van de Verenigde Naties en van de
Raad van Europa, alsmede in de conventies van
de IAO. 
Toch zijn dergelijke internationale afspraken
moeilijk in te voeren, zelfs in het kader van de
IAO-conventies. Een aantal hiervan is niet eens
door alle landen geratificeerd, en waar dat wel
gebeurd is, laten de implementatie, naleving en
controle ervan vaak te wensen over.
We moeten dus wel concluderen dat er nog veel
moet gebeuren voordat we zeker kunnen zijn
van deze fundamentele rechten. De wet heeft
niet altijd genoeg macht om te garanderen dat
deze rechten ook worden gerespecteerd.

De fundamentele IAO-normen
De Internationale Arbeidsorganisatie (Interna-
tional Labour Organisation – ILO), opgericht in
1919, is een VN-organisatie die bestaat uit ver-
tegenwoordigers van regeringen, werkgevers en
vakbonden, en die uitgaat van het tripartiete
stelsel. De organisatie behartigt de belangen van
de diverse partijen op het gebied van arbeid op
internationaal niveau. De fundamentele IAO-nor-
men waar het meest naar wordt verwezen, zijn:
• Afschaffing van dwangarbeid
• Vrijheid van vereniging
• Recht op collectieve onderhandelingen
• Voorkoming van discriminatie in werk en belo-

ning
• Verbod op kinderarbeid

Sommige initiatieven gaan zelfs verder en
bevatten ook bepalingen over werktijden,
gezondheid en veiligheid en een leefbaar loon,
allemaal concepten die in overeenstemming
zijn met Conventies van de IAO.

Het juridische kader



Een goed voorbeeld van deze trend is CSR Europe (Corporate Social Responsibility in Europe),
een Europees netwerk van ondernemingen dat vroeger bekend stond als European Business
Network for Social Cohesion (EBNSC)4.

Vakbonden
Vakbonden nemen een bijzondere positie in vanwege de rol die ze spelen in de onderhande-
lingen met bedrijven. Ze zetten zich met name in voor arbeidsomstandigheden en arbeids-
rechten, zoals vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. Ze geven gewoonlijk
de voorkeur aan collectieve overeenkomsten en wetten boven vrijwillige gedragscodes en
andere intentieverklaringen. We moeten ook niet vergeten dat vakbonden een actieve rol heb-
ben gespeeld bij de totstandkoming van veel internationale richtlijnen die van toepassing zijn
op multinationale ondernemingen, namelijk via IAO-instrumenten zoals de conventies en aan-
bevelingen. 

De meest doelmatige en democratische instrumenten die vakbonden hebben om arbeiders te
beschermen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren, zijn overeenkomsten die zijn geba-
seerd op collectieve onderhandelingen. De vakbeweging heeft scherpe kritiek op de door de
markt gestandaardiseerde certificering, omdat ze vinden dat transparantie en onafhankelijk-
heid daardoor niet worden gegarandeerd.

De context waarin vakbonden in het Noorden opereren – hun rol in de bewaking van de mate
waarin ondernemingen hun verplichtingen naleven – kan niet worden vergeleken met die van
vakbonden in het Zuiden. Ook al denken we dat zij in de beste positie verkeren om verbete-
ringen tot stand te brengen in arbeidsomstandigheden die niet aan de sociale normen vol-
doen, toch is hun vrijheid van handeling allesbehalve vanzelfsprekend. Ze hebben organisa-
torische problemen; arbeidersverenigingen en collectieve onderhandelingen bestaan niet of
zijn verboden; er is geen voorlichtingsprogramma om arbeiders te informeren over hun fun-
damentele rechten; de direct betrokkenen zijn niet op de hoogte van de sociale verplichtingen
die hun werkgever is aangegaan (de gedragscode is niet uitgedeeld of opgehangen, of is
geschreven in een taal die de arbeiders niet begrijpen); en zelfs de rechtmatigheid van som-
mige bonden is twijfelachtig. Dit betekent dat alles wat er in het Noorden wordt gezegd of
gedaan, niet zomaar getransponeerd kan worden naar het Zuiden.

Aangezien vakbonden in veel landen in het Zuiden nauwelijks worden erkend, wordt de rol die
ze kunnen spelen – of die we hen graag zouden zien spelen – in bepaalde gevallen beperkt,
met name inzake de scholing van arbeiders en hun betrokkenheid bij de formulering en invoe-
ring van gedragscodes.  

NGO’s
Maatschappelijke organisaties – of dat nu mensenrechten-, ontwikkelings-, of consumenten-
organisaties zijn – kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op de maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. Ze voeren al jaren campagne tegen schendin-
gen van de mensenrechten. Met de steun van consumenten en vakbonden hebben ze druk uit-
geoefend op ondernemingen die de sociale rechten van arbeiders aan hun laars lappen.

3 E T H I E K  E N  H A N D E L

52 Fair Trade Jaarboek 2001

4 Corporate Social Responsiblity – Europe : www.csreurope.org



Tegenwoordig onderhandelen ze met bedrijven en overheden om te bereiken dat er in de vrij-
willige overeenkomsten rechten worden opgenomen die normaal gesproken maar al te vaak
worden vergeten, zoals vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen.
Daarnaast willen ze bereiken dat ondernemingen zich verplichten deze rechten na te leven en
dat ze instemmen met onafhankelijke controle op de implementatie van de vrijwillige over-
eenkomsten. NGO’s en vakbonden dringen aan op eenvoudig verifieerbare en begrijpelijke
gedragscodes die zijn gebaseerd op internationale richtlijnen. Maar ook als waarnemers en
getuigen van situaties waarin ondernemingen hun verplichtingen naast zich neerleggen, spe-
len ze nog steeds een onmisbare rol.

Overleg speelt een belangrijke rol in het werk van NGO’s omdat dat een doeltreffende manier
is om resultaten te boeken. Daarnaast kunnen NGO’s, door de publiciteit die hun campagnes
krijgen, vakbonden helpen om gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken. 

Bij onderhandelingen over gedragscodes kunnen NGO’s uit het Noorden betrokken zijn,
omdat ondernemingen gewoonlijk hun hoofdkantoor en hun afnemers in geïndustrialiseerde
landen hebben. Noordelijke NGO’s hebben meer ‘middelen’ dan zuidelijke. Wanneer ze door
de plaatselijke autoriteiten ternauwernood worden getolereerd, is het voor plaatselijke NGO’s
in het Zuiden in grote lijnen vaak net zo moeilijk om doelmatig te werken als voor vakbonden.

NGO’s zitten – samen met de vakbonden – steeds vaker aan de onderhandelingstafel met
bedrijven. Ze vormen een prikkel om gedragscodes tot stand te brengen, ze halen onderne-
mingen over tot meer maatschappelijk verantwoord gedrag en ze stimuleren de dialoog. Ook
kunnen ze een rol spelen in de bewaking van de uitvoering van gedragscodes, maar hun
macht blijft beperkt. Het ontbreekt hen bijvoorbeeld aan macht om sancties op te leggen aan
bedrijven die zich niet aan de overeenkomsten of aan andere vrijwillige initiatieven houden.
NGO’s hebben de steun van regeringen nodig om richtlijnen te kunnen bepalen die gerespec-
teerd moeten worden. Regeringen schuiven deze rol echter steeds vaker af op NGO’s, waarbij
ze suggereren dat zij maar rechtstreeks met ondernemingen moeten onderhandelen over
deze richtlijnen door middel van gedragscodes. Maar moeten NGO’s dan het vacuüm opvullen
dat is ontstaan door de houding van de overheid?

De overheid
De macht om regels te stellen ligt bij overheden, niet alleen op nationaal, maar ook op
Europees of internationaal niveau. Overheden hebben ook de macht om de handhaving van
voorschriften te controleren door middel van arbeidsinspecties. 
De overheid heeft ook de taak om als bemiddelaar op te treden. Zij kan – of moet – zorgen dat
tegenstellingen tussen de belangen van de verschillende partijen met elkaar verzoend wor-
den op een manier die in overeenstemming is met het algemeen belang.
In de meeste ontwikkelde landen voert de overheid ook een beleid op het gebied van ontwik-
kelingssamenwerking, dat gedeeltelijk kan samenvallen met de doelstellingen van het soci-
aal-economische beleid.
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Vrijwillige initiatieven op sociaal vlak: veel vormen en veel
spelers
Er zijn heel veel verschillende vrijwillige initiatieven, die in heel veel verschillende vormen tot
stand komen. Bovendien bestaat er ook een grote variatie in de mensen die deze initiatieven
opzetten en de mensen die eraan deelnemen. Er zijn vrijwillige overeenkomsten, engage-
menten, charters, gedragscodes, keurmerken, enz. We geven hier enkele voorbeelden:

Overeenkomsten
Een overeenkomst moet hier worden gezien als een initiatief dat is genomen door een van de
belanghebbenden (bedrijven, vakbonden, NGO’s of overheden), maar dat is uitgewerkt en/of
erkend door de autoriteiten. Twee voorbeelden:

Global Compact is een initiatief van de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan. Deze over-
eenkomst berust op negen principes en moet grote internationale ondernemingen aanmoedi-
gen om zich in hun bedrijfspraktijk in te zetten en respect op te brengen voor de geldende
overheidsmaatregelen op het gebied van mensenrechten en arbeids- en milieurecht.5 De
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)6 heeft tot taak om deze over-
eenkomst te promoten.

De Europese gedragscode voor de textiel- en kledingindustrie werd in 1997 ondertekend
door EURATEX (European Apparel and Textile Organisation) en de ETUF-TCL (European Trade
Union Federation – Textiles, Clothing and Leather). Het is een handvest van de sociale part-
ners in de Europese textiel- en kledingsector in het kader van de sociale dialoog binnen de
sector op Europees niveau. De sociale partners vragen “eerlijke en open handel in de hele
wereld.” In de code zijn de volgende IAO-conventies opgenomen: verbod op dwangarbeid,
vrijheid van vereniging en het recht om te onderhandelen, verbod op kinderarbeid, verbod op
discriminatie in arbeid. Deze code heeft betrekking op bijna 70% van de Europese bedrijven
in de sector.

Gedragscodes 
Om kritisch te blijven onder het ‘vertoon’ van
gedragscodes en andere initiatieven, is het van
belang te begrijpen wat de motieven van de initia-
tiefnemers zijn en ook in hoeverre deze initiatieven
bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen. In
de Verenigde Staten heeft 80% van de grootste
ondernemingen een gedragscode, maar elk bedrijf
heeft zijn eigen code. 
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De IAO heeft 200 verschillende gedragsco-
des onderzocht: minder dan 33% verwijst
naar fundamentele IAO-normen, 45% con-
centreert zich op kinderarbeid (maar met
grote verschillen in minimumleeftijd) en
slechts 15% noemt vrijheid van vereniging.

(Internationaal Arbeidsbureau7)

5 Global Compact, overeenkomst waartoe de aanzet is gegeven door de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan:
www.unglobalcompact.com

6 World Business Council for Sustainable Development: www.wbcsd.org

7 Tour d’horizon des faits nouveaux dans le monde et des activités concernant les codes de conduct, le ‘label’ social
et d’autres initiatives émanant du secteur privé en rapport avec des questions sociales. Bureau International du
Travail, 1998.



De overvloed aan gedragscodes en de structuur van de markt in sommige sectoren (met zeer
gesegmenteerde productieketens en tal van onderaannemers) maken de uitvoering en nale-
ving van gedragscodes ingewikkeld. Sommige onderaannemers die voor diverse opdrachtge-
vers werken, passen verschillende gedragscodes toe naargelang van de productlijn. 

Gedragscodes kunnen door verschillende belanghebbenden worden geïnitieerd. Enkele voor-
beelden:

IVVV-gedragscode: in 1997 kwam het IVVV (Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigin-
gen)8 met een lijst van minimale arbeidsnormen die gebaseerd zijn op de IAO-Conventies en
die opgenomen kunnen worden in gedragscodes. Deze lijst is niet alleen bedoeld voor multi-
nationals, maar ook voor franchisenemers, licentiehouders, onderaannemers en toeleveran-
ciers.

Gedragscode van de Schone Kleren Kampage: de Schone Kleren Kampagne (SKK)9, die tien
jaar geleden in Nederland van start is gegaan, is gericht op sociaal ‘schone’ kledingproductie.
Deze campagne wordt gesteund door tal van consumentenorganisaties, vakbonden, onder-
zoekers, solidariteitsgroepen en andere organisaties, en werkt nauw samen met partners in
productielanden. De normen van de SKK-gedragscode lijken op die van de ICTU-normen.

ETI-gedragscode: het ETI (Ethical Trading Initiative)10 is opgezet door NGO’s in Groot-
Brittannië. Het is een door de overheid gesubsidieerd samenwerkingsverband van NGO’s,
vakbonden en ondernemingen, waarvan de gedragscode is gebaseerd op dezelfde internatio-
nale conventies als de bovenstaande normen. Het ETI richt zich hoofdzakelijk op een betere
implementatie van gedragscodes en ethische handel.

Gedragscodes, voorschriften en trends
Deze initiatieven, die aanvankelijk meer weg hadden van intentieverklaringen, hebben hun
beperkingen wel bewezen, want veel verbetering valt er nog niet te constateren in de arbeids-
omstandigheden. Dit roept dan alweer de centrale vraag op hoe deze initiatieven meer bin-
dend kunnen worden gemaakt. Want is het niet zo dat, omdat gedragscodes niet wettelijk bin-
dend zijn, de kern van het probleem van de naleving van sociale normen wordt verschoven,
als we bedrijven gaan dwingen – in plaats van overheden – om sociale rechtvaardigheid te
garanderen?

Tussen de intentie om zich aan de wet te houden en daadwerkelijke naleving ervan zit een
heel verschil. Certificeringsinitiatieven van de particuliere sector, zoals de ISO-normen (van
de International Standardisation Organisation), stellen een onderneming in staat om te laten
zien dat zij van plan is zich aan de wet te houden – als zij dat al niet deed. Dit is echter geen
exclusief criterium om de certificering te verkrijgen. Dat is een van de verschillen tussen de
ISO 14001-milieunorm en de Europese EMAS-verordening (Eco-Management and Audit
Scheme). Terwijl het ISO-systeem ervan uitgaat dat de onderneming “de intentie heeft om de
wet na te leven”, stelt het EU-systeem als voorwaarde dat de onderneming moet voldoen aan
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8 IVVV-gedragscode (www.icftu.org).

9 Schone Kleren Kampagne: www.cleanclothes.org

10 Ethical Trading Initiative (ETI): www.ethicaltrade.org



de milieuvoorschriften die in het desbetreffende
land van kracht zijn.
Een intentieverklaring is niet genoeg, noch voor
de direct betrokkenen, dat wil zeggen de arbei-
ders, die dit hebben gezegd vanaf het moment
dat de eerste code werd opgesteld (en zij bevin-
den zich in de beste positie om te beoordelen of
de resultaten in overeenstemming zijn met de
verklaring); noch voor de publieke opinie, die
deze codes ook heel belangrijk vindt. Verder is
standaardisatie van de codes absoluut noodza-
kelijk, maar dan wel binnen een kader dat voor
alle partijen transparantie en geloofwaardigheid

garandeert. Maar deze standaardisatie houdt ook wel het risico in dat meer ambitieuze initia-
tieven van ondernemingen die verder willen gaan worden afgezwakt tot een minimumniveau.

Standaardisatie van de gedragscodes
Door de sterke toename van het aantal gedragscodes en hun sterk uiteenlopende inhoud ont-
staat onvermijdelijk de behoefte aan standaardisatie, hoewel het kader daarvoor en de recht-
matigheid daarvan eerst nog vastgesteld moeten worden.
Twee voorbeelden van initiatieven die reeds zijn genomen op dit gebied:

De SA 8000-standaard – SA staat voor Social Accountability – is het ‘ethische’ equivalent van
de ISO 9000-kwaliteitsnormen en de ISO 14000-milieunormen. Het is een vrijwillige standaard
die in 1997 in de Verenigde Staten is opgesteld door de CEPAA (Council on Economic Priorities
Accreditation Agency), en die tegenwoordig bekend staat onder de naam SAI (Social
Accountability International)12. 
Deze organisatie bestaat voor het grootste deel uit ondernemers (voornamelijk van grote
bedrijven), en verder enkele leden van vakbondsgroepen en mensenrechtenorganisaties, en
academici. De gehanteerde sociale normen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de internatio-
nale IAO-conventies, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en de Conventie
voor de Rechten van het Kind. De SA 8000-standaard kan worden toegepast op alle bedrijven
in alle sectoren en in alle landen, maar geldt niet voor thuiswerkers in de informele sector.

De AA 1000-standaard werd in 1999 opgesteld door AccountAbility13, het Institute of Social
and Ethical Accountability dat is opgericht in 1996. Het is gevestigd in Groot-Brittannië maar
opereert over de hele wereld. Dit instituut legt zich toe op het bevorderen van maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid en ethisch gedrag bij zowel profit- als non-profitorganisaties. Het
biedt “niet alleen een kader dat bedrijven kunnen gebruiken om hun ethische prestaties te
verbeteren, maar ook een middel voor anderen om te beoordelen in hoeverre de ethische
beweringen van bedrijven kloppen.”

3 E T H I E K  E N  H A N D E L

56 Fair Trade Jaarboek 2001

Hoe belangrijk is een ge-
dragscode in Nicaragua?

“Het belangrijkste punt is nog steeds de im-
plementatie van de gedragscode”, aldus Jo-
seph Rivera van MEC, een NGO die steun ver-
leent aan vrouwen die in de maquilas in Nica-
ragua werken. “Dat is een stap die moet wor-
den gevolgd door juridische hervormingen.” 

(Schone Kleren Kampagne11)

11 Schone Kleren Kampagne (www.cleanclothes.org), verslag van het seminar ‘Education of workers and information
about codes of conduct’, Mülheim, Duitsland, 13-15 december 1999.

12 Norm SA 8000, Social Accountability International: www.SA-Intl.org

13 Norm AA 1000, AccountAbility (www.acountability.org.uk).



Keurmerken
Door middel van onafhankelijke controle
biedt een keurmerk de consument de ze-
kerheid dat een product of dienst aan be-
paalde criteria voldoet. Voor ondernemin-
gen is een keurmerk een instrument voor
communicatie: het verschaft informatie
over de manier waarop het product is ge-
maakt. Het keurmerk staat op het product.
Een bedrijf kan dus een keurmerk hebben
voor een van zijn producten, maar hoeft het
dan nog niet voor al zijn producten te heb-
ben.
Er zijn keurmerken die de herkomst van
producten aangeven, of die het gebruik van
een bepaald bestanddeel verbieden, of die
te maken hebben met de manier waarop
het product vervaardigd is, enz. Maar keur-
merken zijn een trend geworden en nemen
sterk in aantal toe, zodat de consument
door de bomen het bos niet meer ziet. De
klant in de winkel heeft weinig tijd en wil
dus snel toegankelijke en begrijpelijke
informatie. Het keurmerk moet hem in staat
stellen om die producten te selecteren die zo min mogelijk negatieve effecten hebben ten aan-
zien van arbeidsomstandigheden, gezondheid of milieu.

Hoe kunnen we nu tegemoetkomen aan de groeiende bezorgdheid onder consumenten over
de omstandigheden waaronder producten worden gemaakt, en aan hun roep om informatie
op basis waarvan ze een verantwoorde keuze kunnen maken? Wat sociale omstandigheden
betreft, maakt deze behoefte aan informatie het noodzakelijk om criteria te formuleren en te
bewaken, en vervolgens vast te stellen welke ondernemingen zich aan deze criteria houden.
Daarom zijn consumenten enthousiast over gedragscodes of andere initiatieven die garanties
bieden met betrekking tot de productieomstandigheden. Er zijn ook parlementaire initiatie-
ven genomen. Op Europees niveau heeft Richard Howitt een resolutie ingediend die streeft
naar het opstellen van een gedragscode voor Europese ondernemingen. In België heeft Dirk
Vander Maelen een wetsvoorstel ingediend inzake een keurmerk dat sociaal verantwoorde
productie zou belonen.
Alleen ondernemingen die een keurmerk vragen, kunnen er een krijgen. Dat betekent niet dat
bedrijven die geen keurmerk hebben, er geen hebben aangevraagd. Keurmerken maken het
moeilijk voor kleinere ondernemingen, omdat zij veel werk en geld moeten investeren in het
opstellen van de vereiste documenten. Tot nu toe bestaat er geen echte stimulans voor klei-
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De SA 8000 gezien door de
ogen van arbeiders in China

In oktober 2000 waren 61 productieplaatsen vol-
gens SA 8000 gecertificeerd en werden elke zes
maanden gecontroleerd. Na inspecties naar aanlei-
ding van klachten zijn er twee geschrapt van de lijst
van gecertificeerde productiefaciliteiten.
Uit gegevens die door de HKCIC (Hong Kong
Christian Industrial Committee) in China zijn verza-
meld, blijkt echter dat veel arbeiders denken dat
het gaat om een stel regels die ze moeten naleven;
een soort sanctiemechanisme in plaats van iets om
hen te beschermen. Arbeiders denken soms dat SA
8000 te maken heeft met gezondheid; in andere
gevallen liet het management de arbeiders weten
dat ze het werk dat ze normaal in twaalf uur deden,
voortaan in acht uur moesten doen, en dat ze op
hun loon zouden worden gekort als ze daar niet in
slaagden.

(Nieuwsbrief ‘Vêtements propres’14)

14 SA 8000: une norme sociale au bénéfice des travailleurs du Sud ou des multinationales du Nord? Alexia Zeegers.
Lettre Vêtements propres (dec. 2000), nr. 7, België.



nere ondernemingen die een keurmerk wil-
len ontvangen. Alleen de rijkere bedrijven,
die rekenen op een rendement op lange ter-
mijn van deze investering of die de voorde-
len hebben ingezien van een open commu-
nicatie met hun consumenten, gaan van
start met de procedure.

Resultaten van vrijwillige initiatie-
ven: stand van zaken

Een algemene constatering die kan worden
gedaan, is dat de arbeidsomstandigheden
niet echt zijn verbeterd. De doelmatigheid

van gedragscodes is controversieel en uit veldstudies blijkt dat er bij productieactiviteiten van
ondernemingen nog steeds sprake kan zijn van sweatshop-praktijken.

Los van bovengenoemde constatering heeft de ontwikkeling van vrijwillige initiatieven zowel
positieve als negatieve gevolgen gehad:

Positieve gevolgen: dankzij de Schone Kleren Kampagne en de netwerken van alle deelne-
mende organisaties, en dankzij de mogelijkheden van snelle communicatie via het internet,
komen er contacten tot stand tussen organisaties in Noord en Zuid. Door deze contacten kun-
nen NGO’s de controle op vrijwillige initiatieven aanscherpen en de aandacht vestigen op de

huidige zwakke punten van onafhankelijke
controle en verificatie.

Negatieve gevolgen: ondernemingen die
zich verplichten tot het naleven van een
gedragscode of een aantal IAO-conventies,
verschuiven het probleem. Dit is een indi-
rect effect waarvoor zij niet als enigen ver-
antwoordelijk zijn. Als ze bijvoorbeeld geen
kinderen meer in dienst nemen, komen
deze kinderen terecht in nog clandestienere
en gevaarlijkere activiteiten (denk aan de
voetbalproductie in Sialkot). Omdat de
ouders van deze kinderen geen leefbaar loon
(geen wettelijk minimumloon) ontvangen
voor hun arbeid, zijn ze daarom gedwongen
te accepteren dat hun kinderen tegen elke
prijs moeten werken, ook al betekent dat
werken onder nog gevaarlijkere omstandig-
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Naleving van gedragscodes
Het ETI (Ethical Trading Initiative) heeft 1.183 leve-
ranciers doorgelicht in het kader van een onder-
zoek naar de naleving van zijn eigen gedragscode
onder elf van de veertien aangesloten ondernemin-
gen. Van hen bleek 66% zich niet aan de code te
houden, vooral waar het ging om arbeidsuren, een
leefbaar minimumloon, gezondheid, veiligheid en
vrijheid van vereniging. 

(Ethical Trading Initiative15)

Weinig verbetering in
arbeidsomstandigheden

Uit een in 1998 door de overheid uitgevoerd onder-
zoek in 70 textielwerkplaatsen in de Amerikaanse
stad Los Angeles bleek dat er op het gebied van de
naleving van de belangrijkste arbeidsnormen (o.a.
kinderarbeid, minimumloon, overwerk) in zes jaar
opmerkelijk weinig was veranderd, terwijl het aan-
tal gecontroleerde ondernemingen tussen 1996 en
1998 bijna was verdubbeld en er samen met de tex-
tielindustrie een systeem was opgezet om de
implementatie van arbeidswetten binnen de
ondernemingen in deze sector te controleren. 

(Sweatshop Watch16)

15 Ethical Trading Initiative (ETI): www.ethicaltrade.org

16 Sweatshop Watch (www.sweatshopwatch.org), Sweatshop Accountability Campaign: Support the bills to stop swe-
atshops and clean up the underground economy.



heden en voor een nog lager loon.
We moeten hier ook nog een ander gevolg vermelden. Door gedragscodes opgelegd door
grote ondernemingen worden onderaannemers niet enkel geconfronteerd met vele eisen
waarop zij niet willen ingaan, maar ook met vele verschillende gedragscodes.
Een leverancier van schoenen bijvoorbeeld, kan daardoor in een situatie verzeilen waar een
aantal van zijn klanten hem zal verplichten kinderarbeid te verbieden, terwijl andere dat niet
doen.

Vooruitzichten en mogelijkheden voor verbetering
Gedragscodes moeten er niet alleen op zijn gericht om tegemoet te komen aan de ethische
eisen van de consument in het Noorden. Ze moeten worden gezien als een aanzet om onder-
nemingen aan te sporen tot actie, en niet als een alternatief voor regelgeving. De onderhan-
delingen over en de aanvaarding van de codes door de betrokken partijen moeten leiden tot
een kader waarbinnen duidelijke en allesomvattende criteria opgesteld kunnen worden. Het
is dringend noodzakelijk de toepassing ervan en de onafhankelijke controle binnen een rede-
lijke termijn te verwezenlijken, zodat er een verandering op gang komt en zodat het de codes
niet net zo vergaat als wetten en voorschriften, die pas na vele jaren onderhandelen tot stand
kwamen en nog steeds op grote schaal worden genegeerd.

Bijeenroepen van alle belanghebbenden
Handvesten, convenanten, gedragscodes of andere vrijwillige initiatieven – het klinkt alle-
maal heel mooi. Maar het blijven vrijwillige initiatieven en daarom zijn ze alleen in moreel
opzicht bindend voor de initiatiefnemers. Om los te komen van de knellende regelgeving en
om te zorgen dat deze initiatieven niet alleen maar holle frasen blijven, moeten alle belang-
hebbenden worden betrokken bij de formulering, uitvoering en bewaking ervan. 

Wat de rechten van de arbeider betreft, betekent dit dat arbeiders onderhandelingspartners
moeten zijn, gewoon omdat zij de meest direct betrokkenen zijn. Dat lijkt misschien voor de
hand te liggen, maar in de praktijk is het verre van vanzelfsprekend. Allereerst moeten arbei-
ders de gelegenheid krijgen om geïnformeerd te worden over de gedragscode. Een eenvoudige
manier is bijvoorbeeld om deze (in de taal van de arbeiders) op te hangen op de werkplek,
waar de tekst voor iedereen te lezen is. Arbeiders dienen ook over middelen te beschikken om
actie te ondernemen met betrekking tot gedragscodes. Ze moeten bijvoorbeeld de mogelijk-
heid hebben om zich te organiseren zodat ze de code kunnen bespreken. Er moeten ook struc-
turen zijn die hen toelaten binnen de onderneming een contactpersoon te hebben die naar hen
luistert en hun opmerkingen serieus neemt wanneer onderdelen van de code niet worden nage-
leefd. Arbeiders dienen eveneens op de hoogte te worden gesteld van de nationale wetgeving.

Arbeiders in het Noorden kunnen hun stem laten horen via bestaande structuren, maar in het
Zuiden moet er op dat gebied nog veel veranderen.

Meten, vergelijken, verifiëren
Er zijn meetcriteria nodig om na te gaan in hoeverre gedragscodes bijdragen tot betere
arbeidsomstandigheden, om hun doelmatigheid te vergelijken en om de naleving ervan te
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controleren. Op dit gebied wordt momenteel een aantal initiatieven ontwikkeld. Enkele voor-
beelden:

Toen het Franse instituut Arese (Analyse et Recherches Sociales et Environnementales sur les
Entresprises), opgericht in 1997 voor de evaluatie van ondernemingen voor ethische investe-
ringsfondsen, drie jaar geleden van start ging met sociaal en milieu-onderzoek, was maar
20% van de ondernemingen bereid de vragen te beantwoorden. Inmiddels is dat percentage
opgelopen tot 80%. Bedrijven beginnen het nu riskanter te vinden om de vragen niet te beant-
woorden.17

Corporate Social Responsibility (CSR Europe), het eerder genoemde Europese netwerk van
particuliere ondernemingen, propageert de invoering van de zogenaamde CSR-matrix, een
benchmarkinginstrument voor communicatie en sociale verslaglegging, om ondernemingen
te helpen hun communicatiestrategieën te baseren op maatschappelijke verantwoordelijk-
heid.
Het Global Reporting Initiative (GRI)18 is een internationaal initiatief waar verschillende par-
tijen bij zijn betrokken – ondernemingen, overheden, NGO’s. Het is gericht op het vergroten

van de vergelijkbaarheid en geloofwaardig-
heid van de methoden van verslaglegging
over de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten
in economisch, sociaal en milieuopzicht.

De rol van de overheid
De invloed van de overheid op de wet- en
regelgeving is tanende. Er zijn echter andere
manieren om de controle op initiatieven van
ondernemingen, NGO’s of vakbonden en de
implementatie van vrijwillige initiatieven te
ondersteunen of mogelijk te maken. 

Door het opstellen van een sociaal jaarver-
slag – te vergelijken met het financiële jaar-
verslag – op basis van exacte criteria (kader
en inhoud), wordt het mogelijk om bijvoor-
beeld een duidelijker beeld te krijgen van het
sociale beleid van ondernemingen en om de
maatregelen van verschillende ondernemin-
gen en de resultaten daarvan objectiever te
vergelijken. Een dergelijk verslag vooronder-
stelt natuurlijk dat er voldoende nauwkeuri-
ge indicatoren worden gedefinieerd die de
werkelijkheid weerspiegelen. Bovendien
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Hoe kunnen thuiswerkers
op de hoogte worden
gebracht van hun rechten?

Op plaatselijk niveau maken verenigingen in de
textielsector zoals AEKTA in de West-Midlands in
Groot-Brittannië gebruik van diverse kanalen –
o.a. de media, radiozenders voor minderheden,
nieuwsbrieven – om de voornamelijk vrouwelijke
werknemers van Aziatische afkomst in hun eigen
taal te informeren.
Homenet is een organisatie die zich toelegt op
het bevorderen van contacten tussen verenigin-
gen van thuiswerkers. Het startprogramma was
gebaseerd op IAO-conventies. Het internationale
netwerk is sinds 1996 uitgebreid om onderlinge
steun en informatie-uitwisseling tussen thuiswer-
kers te stimuleren. De nieuwsbrief is hun belang-
rijkste communicatiemiddel. 

(Schone Kleren Kampagne19)

17 Social-Environnement, Les entreprises au banc d’essai, Alternatives Economiques (okt. 2000), nr. 185.

18 Global Reporting Initiative (GRI) (www.globalreporting.org).

19 Schone Kleren Kampagne (www.cleanclothes.org), verslag van het seminar ‘Education of workers and information
about codes of conduct’, Mülheim, Duitsland, 13-15 december 1999.



moet het in samenwerking met de sociale partners worden opgesteld.

Naast wetten en belastingmaatregelen kunnen overheden ook andere middelen toepassen
om ondernemingen aan te moedigen om sociale standaarden en milieunormen na te leven. De
overheid zou bijvoorbeeld het goede voorbeeld kunnen geven door sociale en milieubepalin-
gen op te nemen in haar eigen contracten voor leveringen en diensten van derden.

Communicatie, informatie, scholing
Terwijl alle betrokkenen uitgenodigd moeten worden om deel te nemen aan de ontwikkeling
van dergelijke initiatieven, zullen relevante informatie en scholing over het hoe en waarom
van deze initiatieven de te verwachten resultaten alleen maar versterken.

De scholing van arbeiders in het Zuiden en de vorming over hun rechten schieten ernstig
tekort, wat gedeeltelijk – maar niet helemaal – verklaart waarom hun eisen zo zwak zijn.
In de textielsector bijvoorbeeld maakt de arbeidsorganisatie het extra moeilijk om aan deze
scholingsbehoefte te voldoen, vooral voor thuiswerkende vrouwen. Het is allerminst duidelijk
hoe de voorlichting en scholing voor een dergelijke informele sector kan worden georgani-
seerd.

Conclusie
Er bestaan tal van vrijwillige initiatieven die onderling zeer verschillend zijn, vooral wanneer
ze afkomstig zijn van ondernemingen. Maar ze nemen zelden concrete vorm aan.

Als resultaat van compromissen kunnen deze initiatieven soms ontoereikend zijn. We moeten
oppassen dat we ze niet overschatten wanneer de initiatiefnemende bedrijven alleen hun
eigen logica volgen en zich, in het beste geval, alleen houden aan wat de wet voorschrijft. We
moeten ook niet vergeten dat sommige normen ook niet veel meer zijn dan het resultaat van
compromissen.

Vrijwillige initiatieven die verder gaan dan wat wettelijk minimaal vereist is, moeten echter
worden aangemoedigd. Er bestaat immers een goede kans dat de publiciteit die ze trekken,
andere ondernemingen ertoe aanzet om het voorbeeld van zulke proactieve ondernemingen
te volgen en ook meer te doen dan het wettelijke minimum. 

Eerlijke-handelsorganisaties, mensenrechten- en consumentenorganisaties kunnen druk uit-
oefenen op bedrijven om te zorgen dat die voldoen aan bepaalde criteria die hen ter harte
gaan, maar overheden hebben krachtigere middelen om ondernemingen ter verantwoording
te roepen als het gaat om de naleving van officiële regelgeving.
NGO’s kunnen overtredingen aan de kaak stellen, maar hebben niet de macht om onderne-
mingen sancties op te leggen wanneer fundamentele rechten worden geschonden. Ze kunnen
ondernemingen alleen morele sancties opleggen, die overigens in sommige gevallen wel
effect kunnen hebben omdat ze het imago van het bedrijf aantasten. 
Ten slotte kunnen NGO’s deelnemen aan de follow-up en controle van de implementatie van
vrijwillige initiatieven voorzover hun positie duidelijk geaccepteerd en omschreven is.
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Koffie
Speelbal van speculatie

David Renkema 
Met bijdragen van Mark Huis in ’t Veld, Bart Ensing en Wendel Trio

De prijsbewuste krantenlezer zal het niet zijn ontgaan. De prijs van koffie is - na een betrek-
kelijk onverwachte stijging in 1997 - weer fors gedaald. Eind 1999 leek zich een voorzichtig
herstel af te tekenen, maar er kwam toch geen echte stijging. Integendeel, sindsdien zijn de
prijzen gezakt tot een historisch dieptepunt van 40 dollarcent per pound in oktober 2001, een
prijs die ver onder de productiekost van de koffie ligt. Dit heeft extreme gevolgen gehad voor
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miljoenen kleine koffieboeren. Velen zagen zich gedwongen hun koffiestruiken en boerderij
op te geven.
In Honduras alleen al zouden eind 2001 naar schatting 100 000 boeren hun boerderij hebben
verlaten. En de regering van Guatemala zal vermoedelijk 300 miljoen dollar inkomsten mislo-
pen tengevolge van de koffiecrisis van 2001. In de Mexicaanse deelstaat Chiapas zouden naar
verluidt elke week 500 koffieboeren naar de steden en de Verenigde Staten trekken om er een
nieuw bestaan op te bouwen. In Tanzania kunnen veel koffieboeren niet langer het schoolgeld
van hun kinderen betalen. 
Een steeds kleiner deel van de opbrengsten van de koffiehandel blijft in de producerende lan-
den. In de jaren 1980, toen de markt internationaal werd gestabiliseerd, spendeerden de con-
sumenten gemiddeld 30 miljard dollar per jaar aan koffie en kregen de producerende landen
daar 9 à10 miljard dollar van (30-33%). Vandaag wordt  elk jaar 55 miljard dollar uitgegeven
aan koffie, waarvan maar 7 miljard dollar (15 %) in de producerende landen blijft. 

Speculanten dicteren vrije koffiemarkt
Tot 1989 was de koffiemarkt relatief rustig. Weliswaar stegen de koffieprijzen in de seizoe-

K O F F I E  4

Fair Trade Jaarboek 2001 63

Sinds 1962 hebben koffieconsumerende en -pro-
ducerende landen zes keer een Internationaal
Koffie-Akkoord gesloten. De eerste vier akkoor-
den waren specifiek bedoeld om de koffieprij-
zen te stabiliseren. Dat werkte als volgt. Indien
de marktprijs beneden een vastgestelde prijs
zakte, trad een quotaregeling in werking. De
producerende landen mochten dan niet meer
koffie exporteren dan hun respectieve quota. Dit
mechanisme was een poging om een bodem in
de markt te leggen. In 1989 viel het vierde ak-
koord echter uit elkaar. De producerende lan-
den konden het niet eens worden over de ver-
deling van de quota, mede als gevolg van de
opkomst van een aantal nieuwe koffieproduce-
rende landen. Een ander probleem was dat een
deel van de koffie buiten de  voorwaarden van
het akkoord om verhandeld werd. Consume-
rende landen in Oost-Europa en het Midden-
Oosten, die geen lid waren van de Internatio-
nale Koffie-Organisatie (IKO), konden zodoende

relatief goedkope koffie importeren. De andere
consumerende landen, de IKO-leden, wensten de
situatie van twee koffiemarkten, een ‘member’
markt en een ‘non-member’ markt te beëindi-
gen. Ook wilden zij dat de quota anders over de
verschillende koffiesoorten werden verdeeld.
Dat alles werd op 4 juli 1989 de IKO te veel.
Sindsdien is er sprake van een vrije koffiemarkt.
In oktober 1994 sloten de IKO-leden weliswaar
een nieuw akkoord, maar dit vijfde akkoord kent
geen enkel instrument dat ingrijpt in de markt.
De IKO is nu een platform waar producerende en
consumerende landen elkaar kunnen ontmoe-
ten en - als zodanig - een belangrijke bron van
informatie over de ontwikkelingen op de koffie-
markt. In oktober 2000 werd een nieuw Inter-
nationaal Koffie-Akkoord onderhandeld, dat in
september 2001 van kracht werd. Ondanks de
ernstige crisis in de koffiesector, werd er tijdens
de onderhandelingen geen voorstel gedaan om
een vorm van prijsregulering in te voeren.

Het Internationaal Koffie-Akkoord



nen 1976/1977 en 1985/1986 door vorst in Brazilië tot recordhoogten, maar in de tussenlig-
gende jaren was de markt redelijk stabiel. Dat kwam met name door het Internationaal Koffie-
Akkoord dat via afgesproken exportquota de koffiemarkt in balans hield. Extreem lage prijzen
konden zodoende voorkomen worden. De  ‘onafhankelijkheidsdag’ voor de koffiemarkt viel
op 4 juli 1989. De consumerende en producerende landen konden het niet eens worden over
de voorwaarden van een nieuwe overeenkomst en de verdeling van de exportquota. Het quo-
tasysteem spatte toen uiteen. Het betekende het einde van de marktregulering: voor het eerst
in 27 jaar bepaalden de vrije krachten van vraag en aanbod de markt. De koffieproducerende
landen dumpten vrijwel onmiddellijk hun opgebouwde voorraden op de markt. Resultaat: een
vrije val van de koffieprijzen, met een dieptepunt in het najaar van 1992, toen arabica koffie
op de beurs in New York zelfs onder de 50 dollarcent per pound dook, een niveau vergelijk-

baar met dat van de jaren dertig.
Pas in de tweede helft van 1993 kwamen de prij-
zen weer uit het dal. De aanzet daartoe werd
gegeven door een exportbeperking van de
ACPC, de vereniging van koffieproducerende
landen. Toen de koffieoogsten in het seizoen
1993/1994 tegenvielen, als reactie op de lage
prijzen van de voorgaande jaren, zette de prijs-
stijging door. Twee achtereenvolgende periodes
van nachtvorst in Brazilië gooiden olie op het
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Gedwongen door het lage prijsniveau van de
voorafgaande jaren kwam een aantal exporte-
rende landen in 1993 zogenaamde vrijwillige
exportbeperkingen overeen. Deze  ‘Association
of Coffee Producing Countries’ (ACPC) telde
aanvankelijk 28 leden en vertegenwoordigde
circa 85% van de totale koffieproductie. Later
(in april 1994) trad ook ‘nieuwkomer’ Indo-
nesië toe. Niet alle koffie-exporterende landen
zijn lid van ACPC. Mexico ontbreekt bijvoor-
beeld, mede omdat handelspartner de Verenig-
de Staten fel gekant is tegen deze inbreuk op
het vrije-marktmechanisme. Sinds 1993 heeft de
ACPC verschillende keren beslist een exportbe-
perking door te voeren. Meestal, zoals in 1993,
1995 en 1996, gebeurde dat om een dalende
prijstendens te keren. Maar soms, zoals begin
1997, was dat ook om een ingezette prijsstijging

te versterken. Deskundigen twisten over het
effect van de exportbeperkingen. Want hoewel
de termijnmarkten altijd onmiddellijk reageren
wanneer er zelfs maar een exportbeperking
wordt aangekondigd, ebt het effect op termijn
meestal snel weg. Begin 2000 kwam de ACPC
als reactie op de nieuwe crisis een nieuwe
beperking overeen. Die kwam erop neer dat alle
koffieproducerende landen 20% van hun pro-
ductie van de markt weg zouden houden tot de
prijzen weer aanzienlijk gingen stijgen. Slechts
een paar landen kwamen hun beloften echt na
en nadat bijna twee jaar vergeefs was gepoogd
het systeem van beperkingen op te starten werd
het opgegeven. Het hele project is een misluk-
king voor de ACPC en kan wellicht in de nabije
toekomst leiden tot de ondergang van de orga-
nisatie.

Association of Coffee Producing Countries - ACPC 

Koffie-invoertarrieven EU (in %) 
1995 2000  

Groen 4.0 0.0  

Groen en gedecaffeïneerd 12 .2 8 .3  

Gebrand 13 .8 7 .5  

Gebrand en gedecaffeïneerd 16 .5 9 .0  

Koffiebevattende substituten 16 .9 11 .5 

Bron: Europese Commissie, DG Milieu



vuur en binnen enkele weken stegen de prijzen
tot nieuwe recordhoogten. In september 1994
overschreed arabica koffie in New York de grens
van 250 dollarcent per pond, vijf maal zo veel als
in 1992! Later op het jaar, toen duidelijk werd
dat er geen tekorten zouden ontstaan, zakte de
prijs weer ineen. Die daling van prijzen zette
zich, enkele kortstondige oplevingen uitgezon-
derd, tot 1996 door. Na de hoge prijzen van 1994
en 1995 rekende de koffiehandel op een sterk
stijgende productie en navenant dalende prij-
zen. Maar wat niemand had verwacht, gebeurde
begin 1997 toch: de koffieprijzen rezen in korte
tijd de pan uit. De aanzet werd gegeven door
speculanten op de koffiemarkt. Gelokt door de
lage prijzen van 1996 hebben beleggingsfond-
sen op grote schaal koffiecontracten gekocht.
Het bleek een ‘zichzelf vervullende profetie’,
want hun aankopen stuwden de prijzen in de
‘krappe’ koffiemarkt direct omhoog. Krap,
omdat de voorraden bij handelaars en bedrijven
sinds de hausse van 1994/1995 flink zijn geslon-
ken. Incidenten zoals tegenvallende koffieoog-
sten in de laag gelegen koffiestreken van
Midden-Amerika, een havenstaking in Colombia,
koffieland nummer 2, de aankondiging van de
ACPC om de export te beperken en een tegenvallende oogstraming in Brazilië, koffieland num-
mer 1, zorgden voor grote paniek op de koffiemarkt en extreme prijsstijgingen. Speculanten,
als altijd zeer actief in hectische markten, deden er nog een flinke schep bovenop. Prijzen gin-
gen soms als een jojo op en neer. Koffieboeren, groot en klein, raakten nerveus en wilden zo
snel mogelijk hun koffie te gelde maken. En de koffiehandel kocht iedere kilo koffie die maar
te krijgen was. In mei 1997 braken de prijzen voor arabica koffie op de termijnmarkt van New
York door de grens van 300 dollarcent, de hoogste prijs in 20 jaar en bijna het drievoudige van
de prijs van december 1996. In juni, nadat speculanten hun winsten hadden genomen, zakten
de prijzen weer onder de 200 dollarcent. Nadien bleef de markt gespannen, de prijzen schom-
melden in 1997 tussen de 150 en 200 dollarcent, nog altijd een stuk hoger dan het jaar ervoor.
Maar in 1998 en 1999 zette de prijsdaling door tot beneden de 100 dollarcent. Eind 1999 volg-
de een lichte opleving, maar eind 2001 was de prijs gezakt tot een absoluut dieptepunt: min-
der dan 50 dollarcent.

Het lijkt alsof de koffiemarkt bijna ‘van nature’ schommelingen vertoont. Hoge prijzen nodi-
gen uit tot een beter onderhoud van de koffiestruiken en tot het planten van nieuwe struiken,
althans bij boeren en plantagehouders die de financiële middelen daartoe hebben. Na enke-
le jaren leiden dergelijke investeringen weer tot een groter aanbod, waardoor de prijzen
opnieuw onder druk komen. Lage prijzen leiden op hun beurt weer tot verwaarlozing, waar-
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De koffiehandel wordt beheerst door een klein
aantal grote internationale ondernemingen.
Een elite van zo’n 20 ondernemingen heeft
inmiddels meer dan driekwart van de koffie-
handel in handen. Slechts één van hen is
afkomstig uit een productieland . De grootste
handelaren zijn Neuman Kaffee (Duitsland),
Volcafé (Zwitserland), Cargill (Verenigde
Staten), Esteve (Brazilië/Zwitserland), Aron
(Verenigde Staten), ED&F Man (Groot-
Brittannië), Dreyfus (Frankrijk) en Mitsuibishi
(Japan). Gezamenlijk hebben zij een marktaan-
deel van 56%. Daarnaast beschikken enkele
grote koffiebranders over eigen handelshui-
zen, zoals Sara Lee/DE en Nestlé. Vanaf de
oogst hebben deze ondernemingen de hele
route van de koffie tot de consument stevig in
handen met hun kennisvoorsprong, handels-
afspraken, e.d. Ze betalen vaak minder dan de
wereldmarktprijs, omdat ze via ‘special deals’
lagere prijzen kunnen bedingen. 

Handelsondernemingen



door het aanbod geleidelijk aan daalt. Dan begint de cyclus weer opnieuw. Het is echter te
simpel de prijsontwikkeling enkel toe te schrijven aan de wet van vraag en aanbod. Want, hoe-
wel aan vrijwel iedere prijsstijging of -daling een ‘fysieke’ oorzaak ten grondslag ligt, hebben
grote financiële investeerders sinds het ontstaan van de vrije markt in 1989 een toenemende
invloed op de koffieprijzen. Op het moment dat de koffieprijzen laag zijn en een tekort wordt
verwacht, zoals begin 1994 en 1997, storten beleggers zich met grote kapitalen op de kof-
fiemarkt. In de koffie zelf zijn zij niet geïnteresseerd, zij speculeren puur op de verwachting
dat zij de koffie na enige tijd met forse winst van de hand kunnen doen. Hun plotselinge grote
‘vraag’ stuwt de prijzen vanzelf omhoog. Dat duurt tot het moment dat zij besluiten hun winst
te nemen, dan zakt de prijs weer als een kaartenhuis ineen. Speculanten versterken zo de
‘natuurlijke’ prijsschommelingen, de ene keer omhoog, de andere weer omlaag. En soms,
zoals in 1994, sturen ze de prijs. Want, hoewel de prijzen op drie maanden tijd verdrievoudig-
den, was er geen sprake van een daadwerkelijk tekort aan koffie. Het wrange aan dit prijsver-
haal is dat producenten er nauwelijks wijzer van worden. En consumenten al helemaal niet.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen,
ethische handel, is een trend. Bedrijven worden
zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor
arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers en
formuleren gedragscodes. Aan de koffiesector
lijkt die trend nog voorbij te gaan. Allen een ke-
ten van koffiebars, Starbucks in de VS, heeft
onder maatschappelijke druk een soort code
opgesteld. Maar in Europa is nog weinig bewe-
ging waar te nemen.
Hier lijkt verandering in te komen. De Neder-
landse Fair Trade Organisatie heeft een onder-
zoek uitgevoerd naar de arbeidsomstandighe-
den op koffieplantages in Guatemala. Die blij-
ken nog steeds schokkend te zijn; onderbeta-
ling, zware en gevaarlijke arbeid, kinderarbeid,
een slechte woonsituatie en povere gezond-
heidszorg, geen vakbondsvrijheid. De Fair Tra-
de Organisatie startte gesprekken met koffie-
branders en -handelaren. Verschillende Neder-
landse organisaties vormden een werkgroep en
sloten zich aan. Ook de European Fair Trade
Association (EFTA) is nauw betrokken bij dit ini-
tiatief. Samen richtten zij zich met een pleidooi

tot de Europese koepel van koffiebranders en -
handelaren, de Europese Koffiefederatie (ECF).
Het gevolg is dat maatschappelijk verantwoord
ondernemen nu op de agenda staat bij de ECF
en bij de Private Sector Consultative Board
(PSCB), de vertegenwoordiging van het bedrijfs-
leven bij de Internationale Koffie-Organisatie. 
De Nederlandse  werkgroep en de EFTA zullen
de activiteiten van de koffie-ondernemers de
komende tijd kritisch volgen. Zij bepleiten een
substantiële gedragscode waarin de onderne-
mingen de grantie geven dat zij de voorwaarden
met betrekking tot de werk– en leefomstandig-
heden op de koffieplantages zullen naleven.
Het gaat niet zozeer om de code als zodanig,
maar om de inhoud van de code, om betere
omstandigheden op de plantages. Een belang-
rijke voorwaarde voor het welslagen van dit ini-
tiatief is de actieve samenwerking met vako-
bonden en maatschappelijke organisaties die
werkzaam zijn op en rond de koffieplantages.
De Nederlandse werkgroep richt zich dan ook
primair op het leggen en versterken van de con-
tacten met deze organisaties.

Een gedragscode in de koffiesector



Speculanten hebben op de kof-
fiemarkt altijd een functie
gehad. De koffiehandel en -
industrie die zich tegen prijsri-
sico’s willen indekken, hebben
immers een tegenpartij nodig
die een gokje andersom dur-
ven te wagen. Maar het heeft
er de laatste jaren alle schijn
van dat de termijnmarkt een
eigen leven is gaan leiden, het
verband met de fysieke markt
is vaak compleet zoek.
Toen de prijzen onder de 50
dollarcent zakten, werd duide-
lijk dat er iets moest gebeuren.
Verschillende NGO’s begonnen
te pleiten voor een zekere vorm
van marktinterventie, aange-
zien de vrije markt niet in staat
bleek het probleem op te los-
sen. Maar dat punt lag niet op
de onderhandelingstafel. De
Colombiaanse regering nam
toen enkele initiatieven en riep de Amerikaanse president Bush op deel te nemen aan de
onderhandelingen over een nieuw Internationaal Koffie-Akkoord. Deze oproep kreeg de steun
van 13 Latijns-Amerikaanse landen, die ter gelegenheid van de vergadering van de
Amerikaanse Vrijhandelszone FTAA in april 2001de Verklaring van Quebec ondertekenden.
Die verklaring kwam jammer genoeg niet echt aan bod tijdens de eerste Internationale
Koffieconferentie van IKO, de Internationale Koffie-Organisatie, in mei 2001. De conferentie
erkende wel dat er een probleem was, maar bood geen oplossingen op korte of langere ter-
mijn voor de koffiecrisis. Er werd alleen afgesproken dat er meer nadruk zou worden gelegd
op de productie en de verkoop van koffie van een betere kwaliteit.
Tijdens de IKO-vergadering van september 2001 mocht Oxfam International zijn voorstellen
komen toelichten. Die hadden onder andere betrekking op het opnieuw instellen van een
zekere vorm van marktregulering. Ook een Zwitserse handelaar was uitgenodigd. Hij stelde
de oprichting van een koffiefonds voor, dat zou worden gefinancierd door een vrijwillige han-
delsbelasting, te betalen door de koffiebranders, die over het algemeen dergelijke maatrege-
len afwijzen.
En toch zijn de koffiebranders de echte winnaars in de huidige koffiecrisis. Uit cijfers van UNC-
TAD blijkt dat de consumptieprijs van koffie - ondanks een prijsdaling van onbewerkte koffie
met gemiddeld 18 % tussen 1975 en 1993 - met 240 % is gestegen. De crisis in de koffieprij-
zen van de afgelopen twee jaar heeft weinig invloed gehad op de kleinhandelsprijzen van kof-
fie. Daardoor zijn de winsten van een klein aantal multinationale ondernemingen ongelooflijk
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gestegen. Naar verluidt zou de huidige koffiecrisis de koffie-industrie 8 miljard dollar hebben
opgeleverd.

Training in marktgevoeligheid
Koffie is het belangrijkste handelsgewas van de Derde Wereld. Al met al zijn meer dan 20 mil-
joen boeren en hun familie in de Derde Wereld afhankelijk van koffie. Koffie is meestal hun
enige inkomstenbron van betekenis. Die afhankelijkheid gaat ook op voor landen. Voor een
tiental landen, met name in Oost-Afrika, is koffie het belangrijkste exportproduct. Oeganda,
Burundi, Rwanda en Ethiopië spannen de kroon. Al deze landen zijn voor meer dan de helft
afhankelijk van de koffie-export. Ook in Centraal-Amerika is koffie in veel landen de levensa-
der van de economie. Een ongezonde situatie gezien het onvoorspelbare karakter van de kof-
fiemarkt. Voor enkele van de grootste koffieproducerende landen ter wereld, Brazilië en Co-
lombia is koffie, relatief gezien, van minder belang. Nog geen 10% van hun exportinkomsten
komt voor rekening van koffie. Aziatische landen zijn betrekkelijke nieuwkomers op de kof-
fiemarkt. Landen zoals Indonesië, Vietnam en India hebben een belangrijke positie verwor-
ven. Recentelijk is Vietnam zelfs de tweede grootste koffieproducent ter wereld geworden.

Hoge koffieprijzen zijn natuurlijk gunstig voor de producenten. Maar de winsten van een plot-
seling stijgende prijs komen in de eerste plaats terecht bij de handelsbedrijven of speculan-
ten die op dat moment over de koffie beschikken, fysiek of op papier. Meestal zijn dat niet de
kleine boeren en boerinnen. Door geldgebrek verkopen zij hun koffie zo snel mogelijk, soms
als de bessen nog aan de struiken hangen. Zij zijn bepaald niet in de positie om de beste prij-
zen te bedingen, laat staan te wachten op betere tijden. In geval van hoge koffieprijzen komen
zij in de verleiding hun oogst te verkopen aan particuliere opkopers, in plaats van aan hun
coöperatie. Deze particuliere handelaren betalen meteen uit. De coöperaties geven uiteinde-
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Prodecoop is een jonge koffie-export organisa-
tie in Nicaragua, die de koffieboeren toegang
biedt tot de exportmarkt. ‘Fair trade’-organisa-
ties zijn de belangrijkste afnemers van Prode-
coop. De directeur Merling Preza Ramos is dui-
delijk over het succes van zijn onderneming:
“Betere condities voor de boeren.” Toch is hij
niet tevreden: “Het is gewoon niet genoeg. Met
een betere betaling zijn we er niet. De koffie-
plantages zijn sterk verouderd.” Het opknappen
van oude plantages kost veel geld. In ieder dorp
moet een kwekerij komen, er zijn investeringen
nodig in zaaigoed, potgrond en watervoorzie-

ning. De boeren hebben training nodig. Boven-
dien betekent vernieuwing in eerste instantie
altijd een verlies aan inkomsten. Jonge koffie-
planten komen pas na enkele jaren in productie.
De orkaan Mitch leidde totaal onverwacht tot
een oplossing. Een deel van de fondsen die de
internationale gemeenschap beschikbaar had
gesteld voor het herstel kon – dankzij de bemid-
deling van Fair Trade – worden ingezet voor de
renovatie van de koffieproductie. Prodecoop
heeft samen met Fair Trade Assistance een stra-
tegie ontwikkeld. De orkaan Mitch heeft – bij
alle ellende – ook its goeds opgeleverd.

Investeren in kwaliteit



lijk misschien een hogere prijs, maar betalen deze later uit. Zijn de prijzen daarentegen laag,
dan zijn de boeren voor de afzet van hun koffie weer aangewezen op de coöperatie. Voor de
coöperaties is deze situatie niet gunstig.   

De positie van koffiecoöperaties is niet alleen afhankelijk van de min of meer toevallige koffie-
prijzen en de daarmee samenhangende afzetmogelijkheden. Zij kunnen hun positie verster-
ken door zich te richten op productieverbetering en versterking van het management. Door
goede investeringen in de verwerking van koffie en door productieverbetering  kunnen de
kwaliteit en de kwantiteit van de productie toenemen. Een gerichte training, ook op het ter-
rein van management, kan de positie van coöperaties verder versterken. Fair Trade Assistance
kan deze training verzorgen d.m.v. een ‘train-de-trainer-project’. Dit gebeurt bijvoorbeeld
voor de coöperatie Esmeralda in Guatemala. De coöperatie is in staat een deel van de kosten
voor eigen rekening te nemen. Training in marktgevoeligheid is op den duur wellicht belang-
rijker dan een goede prijs.

Gezocht: minimum voor boeren
De wereldkoffiemarkt is voor koffieboeren,  coöperaties, plantage-arbeid(st)ers en zelfs voor
de meeste koffie-exporterende landen een hard gegeven. Zij zijn niet bij machte de prijzen te
beïnvloeden, terwijl zij wel - direct en indirect - de gevolgen van prijsschommelingen onder-
vinden. In het verleden is geprobeerd de prijsbewegingen wat af te remmen. Het Internatio-
naal Koffie-Akkoord kende tot 1989 een mechanisme om te vergaande prijsdalingen te ver-
mijden. Dat was redelijk succesvol, maar het riep ook onbedoelde neveneffecten op.
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Nieuwkomers op de koffiemarkt werden ge-
weerd. Koffiebranders konden niet altijd be-
schikken over de gewenste koffiesoorten. Ten
slotte ontstonden ook twee koffiemarkten met
verschillende prijzen: een markt die onder de
bepalingen van het koffie-akkoord viel en een
markt die daar buiten valt. Al met al was de
prijsregeling niet meer houdbaar. Maar het
gevolg was wel dat de koffieprijzen dramati-
sche dieptepunten kennen. 
Deze poging om de koffieprijzen te stabilise-
ren bleek onhoudbaar. Men heeft ook wel
geprobeerd de exportopbrengsten te stabilise-
ren. De koffie-exporterende landen kunnen in
principe aanspraak maken op een financiële
compensatie als de exportopbrengsten tegen-
vallen. Het Internationaal Monetair Fonds
beschikt over een dergelijk mechanisme. De

geboden compensatie is in feite een soort betalingsbalanssteun die gekoppeld is aan de
omvang van de exporten. De armoede in het ontvangende land en de feitelijke situatie in de
sector spelen geen rol. 

De vraag is of er andere wegen zijn om de prijsschommelingen op de wereldmarkt te vermin-
deren of om te voorkomen dat koffieboeren en koffiecoöperaties de negatieve gevolgen van
deze prijsschommelingen ondervinden. Fair Trade doet dit laatste voor een beperkte groep,
maar biedt natuurlijk geen algemeen antwoord op deze uitdaging. Een ander deelantwoord,
dat vooral wordt gepropageerd door de Wereldbank, luidt dat koffieboeren en hun coöpera-
ties met behulp van andere intermediaire organisaties de prijsrisico’s afdekken door te han-
delen op de termijnmarkt (‘hedgen’).  De coöperatie Anacafé in Guatamala heeft - met een
bank als intermediaire organisatie – gekozen voor deze marktconforme weg. De meeste ana-
listen zijn het erover eens dat deze aanpak nooit enig nut zal hebben voor de meeste kleine
boeren die het hardst worden getroffen door de huidige crisis van de koffieprijzen. De vraag
blijft of daarnaast nog een politieke verantwoordelijkheid aan te wijzen is. 
De eerste politieke verantwoordelijkheid heeft betrekking op het afremmen van speculaties.
De termijnmarkt heeft speculanten nodig om prijsrisico’s af te dekken. Tegelijk kan specula-
tie zorgen voor versterkte prijsschommelingen. De gevaarlijke speculanten zijn de snelle han-
delaren die van de ene grondstof naar de andere grondstof gaan. Deze kunnen geweerd wor-
den door de zogenaamde transactiekosten voor hen te verhogen. Een relatieve kleine belas-
ting op speculatieve transacties is vaak al voldoende om de snelle in- en uitstroom van spe-
culanten te voorkomen. Vooralsnog ontbreekt de politieke wil om een speculatieheffing in te
stellen. Maar het zou wel het middel bij uitstek zijn tegen te heftige prijsfluctuaties die in geen
enkele relatie staan tot de fysieke vraag naar en het fysieke aanbod van koffie. 
De tweede verantwoordelijkheid ligt op het terrein van de wijze waarop de compensatiefond-
sen ingezet worden. Het IMF heeft middelen om tegenvallende exportopbrengsten van ont-
wikkelingslanden te compenseren. Deze fondsen komen zelden direct ten goede aan de pro-
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• rechtstreekse inkoop: alle koffie komt rechtst-
reeks van organisaties van kleine koffieboeren
• eerlijke prijs: een toeslag op de wereldmarkt-
prijs van 5 dollarcent per pound (454 gram) én
een gegarandeerde minimumprijs (voor arabica
koffie 126 dollarcent)
• voorfinanciering: krediet tot maximaal 60%
van de verkoopprijs aan het begin van de oogst
• zekerheid: jaarcontracten waarin de koffie-
inkoop wordt vastgelegd en langdurige samen-
werking

‘Fair Trade’ handelsvoor-
waarden:



ducenten, laat staan aan de armste koffieboeren.
De Europese Unie heeft het bekende Stabex-
fonds weliswaar opgeheven, maar de nieuwe
overeenkomst met de ontwikkelingslanden in
Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan (ACP) kent
ook nu nog een voorziening om steun te geven in
geval van fluctuaties in de exportopbrengsten. De
vraag is ook of het verstandig is om een land een
vergoeding te geven voor een product dat wereld-
wijd in overvloed beschikbaar is.  Dergelijke fond-
sen kunnen beter ingezet worden als rooi- en
plantpremies.  De koffieprijzen zullen altijd fluc-
tuaties kennen. Boeren en zeker kleine boeren
zullen niet snel reageren op deze prijsveranderin-
gen. Het rooien van de struiken bij lage prijzen is
onaantrekkelijk, omdat daarmee ook een inko-
mensbron voor de komende jaren opgeofferd
wordt. Geef je aan die boer een premie om die
jaren te overbruggen, dan bereik je twee dingen. Hij kan zonder gevaar voor inkomensverlies
de koffiestruiken rooien. De productie neemt zo - als reactie op de lage prijzen - werkelijk af.
Vervolgens kan hij kiezen voor een ander product (diversificatie) of voor koffie. Na enkele
jaren - als de prijzen wellicht hersteld zijn - heeft hij zijn positie dankzij de jonge struiken ver-
beterd.  In Thailand heeft men al zeer goede ervaringen opgedaan met dergelijke premies in
de rubbersector.  De gevolgen van extreem lage exportopbrengsten zijn hiermee niet uitge-
bannen, wel worden de aanwezige  compensatiefondsen zodoende ingezet ten gunste van de
producenten zelf.

Eerlijke koffie
Koffie is sinds jaar en dag het belangrijkste ‘fair trade’-product. In 1973 importeerde Fair
Trade Organisatie in Nederland de eerste koffie tegen eerlijke voorwaarden, afkomstig van
coöperaties van kleine boeren in Guatemala. 25 Jaar later is ‘fair trade’-koffie een begrip.
Honderdduizenden koffieboeren en -boerinnen profiteren inmiddels van de eerlijke handel in
koffie. Steeds meer consumenten in Europa drinken eerlijke koffie. 

De eerlijke handel komt op voor de belangen van kleine koffieboeren. Naast de plantage-
arbeiders vormen zij de zwakste partij in de koffie-sector. Zij hebben nauwelijks greep op
marktontwikkelingen, noch lokaal, waar ze afhankelijk zijn van de tussenhandel, noch inter-
nationaal, waar ze afhankelijk zijn van de prijsvorming op de wereldmarkt. Op beide terreinen
biedt de eerlijke handel de boeren een alternatief, met als uiteindelijk doel dat boeren zelf-
standig kunnen opereren op de markt. Door de koffie rechtstreeks bij boerenorganisaties in
te kopen, omzeilt de eerlijke handel de lokale tussenhandelaren, die nogal eens misbruik
maken van hun sterke positie tegenover koffieboeren. Dankzij rechtstreekse inkoop krijgen
de boeren uiteindelijk een hoger bedrag in handen. Bovendien komen zij nu zelf in aanraking
met de koffie-export, en krijgen al doende een betere kijk op de hele koffiehandel. Met het
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De Colombiaanse koffiecoöperatie Expocafé
heeft het idee voor een koffiebar nieuwe-stijl
gelanceerd. Waarom zouden koffieboeren
niet in de hele keten kunnen zitten, van kof-
fieboon tot kopje koffie? Een viertal coöpera-
ties is mede-eigenaar van de koffiebar ‘The
smell of coffee’ in Rotterdam. Zij hebben
zodoende alle gelegenheid zich met hun
eigen koffie te profileren bij koopkrachtige en
kritische westerse consumenten. De initiatief-
nemers zijn ambitieus. In tien jaar tijd willen
zij zo’n 50 koffiebars in Europa openen.

‘The Smell of Coffee’



betalen van een eerlijke prijs haalt fair trade de angel uit de afhankelijkheid van de prijsvor-
ming op de wereldmarkt. Want naast een meerprijs van 5 dollarcent per pound op de wereld-
marktprijs kunnen koffieboeren altijd rekenen op een gegarandeerde minimumprijs. 
De bewuste keuze voor producenten met een ontwikkelingsachterstand maakt extra assis-
tentie soms noodzakelijk, met name bij jonge boerenorganisaties zonder exportervaring. Er
zijn heel veel vormen van bijstand. De ene keer gaat het om technische assistentie om de kwa-
liteit van de koffie te verhogen of om de versterking van boerenorganisaties. Een zeer belang-
rijke vorm van assistentie is kredietverlening. Organisaties van kleine boeren kunnen slechts
zelden terecht bij lokale banken voor leningen. Voor investeringen in bijvoorbeeld een nieu-
we koffieverwerkingsinstallatie of een nieuwe vrachtwagen kunnen boerenorganisaties ook
bij terecht bij de eerlijke handel. Sommige eerlijke-handelsorganisaties hebben voor deze
assistentie een apart programma in het leven geroepen, zoals Traidcraft Exchange in Groot-
Brittannië en Fair Trade Assistance in Nederland.

Een belangrijke impuls voor de eerlijke handel in koffie was de ontwikkeling van keurmerken.
Keurmerken maken het mogelijk dat naast de eerlijke-handelsorganisaties en wereldwinkels
ook de reguliere handel, koffiebranders en supermarkten, deelnemen aan de eerlijke-koffie-
handel. Iedere koffie-importeur of -brander die voldoet aan de vastgestelde normen, zoals
prijs en voorfinanciering, mag het keurmerk voeren. Het keurmerk op de verpakking maakt de
consumenten duidelijk welke koffie in het schap eerlijk is ingekocht. De keurmerkorganisatie
controleert of de importeur en de brander zich aan de voorwaarden houden. In 1988 werd in
Nederland het eerste keurmerk voor koffie geïntroduceerd: Max Havelaar. Later kende dit
voorbeeld navolging in tal van Europese en niet-Europese landen, zowel onder de naam Max
Havelaar als onder andere namen als Transfair en Fair Trade Mark.

Na een stormachtige groei in de eerste helft van de jaren negentig lijkt de opmars van ‘fair
trade’-koffie nu in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen. De uitdaging bestaat er nu in
de omzet en het marktaandeel ook de komende jaren verder te laten groeien. 

BRONNEN
Controlling the Coffee Supply Chain? Outline for the Discussion on the Development of a Sectoral Code on
Behalf of the Fair Trade Organisation, Foodworld R&C (Adelien Van De Kasteele) en Somo (Ineke Zeldenrust),
Amsterdam, 2000 

Fair Trade Jaarboek 1995

Fair Trade Jaarboek 1998-2000 

Handelskrant, Fair Trade Organisatie, Culemborg

The Courier. Africa - Caribbean - The Pacific - The European Union, Brussels.

HTTP://WWW.ICO.ORG/
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Thee - een eerlijk kopje?
Keith Stamp / Bewerking: Claudia Grözinger

In de theehandel worden zulke grote hoeveelheden verhandeld dat het wel en wee van de sec-
tor niet alleen gevolgen heeft voor individuele boeren maar ook voor hele economieën, met
name in landen die sterk afhankelijk zijn van de export van thee. 

Productie en wereldhandel
Thee groeit aan een altijdgroene struik, die het best gedijt op vrij grote hoogte in de nattere
delen van de tropen en de subtropen. Op basis van de verwerkingsmethode wordt thee inge-
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deeld in drie soorten: zwarte thee (na het pluk-
ken gefermenteerd), groene thee (niet gefer-
menteerd) en zogenaamde ‘oolong’-thee (half
gefermenteerd).
Thee is oorspronkelijk afkomstig uit China,
maar wordt inmiddels verbouwd in grote delen
van Azië en Afrika. Op dit moment zijn India,
China, Kenia, Sri Lanka, Turkije, Indonesië,
Japan, Iran, Bangladesh, Vietnam en Malawi de
belangrijkste theeproducenten. De thee uit de
relatief ‘jonge’ theelanden in Afrika is vaak van
goede kwaliteit en kan de concurrentie met de
traditionele theelanden doorstaan. 
In 1999 was de wereldtheeproductie toegeno-
men tot 2,848 miljoen ton, tegenover 2,497
miljoen ton in 1995. De ontwikkelingen ver-
schillen echter sterk van land tot land. Oost-
Afrika, met name Kenia, kende bijvoorbeeld
een snelle productiestijging. De Keniaanse
productie steeg tussen 1985 en 1995 met 66%
tot 246.000 ton. Intussen hadden kleinere pro-
ductielanden de grootste moeite het hoofd
boven water te houden (op Mauritius is in 1997
de laatste theefabriek gesloten). De Keniaanse
theeproductie bereikte in 1998 een hoogte-
punt van 294.000 ton, die overigens in 1999
weer werd gevolgd door een daling.

Export
Omdat sommige producerende landen zelf een
hoge theeconsumptie kennen, zijn de grootste
producenten niet per definitie ook de grootste
exporteurs. In 1999 werd 44,7% van de wereld-
productie geëxporteerd – een lichte stijging
ten opzichte van 1998. De Aziatische uitvoer
bleef min of meer stabiel, er was in 1999 wel

sprake van een kleine daling in India, Sri Lanka en China. De export vanuit Afrika nam opnieuw
toe, maar minder snel dan in 1994 en 1995. 
De thee voor de export is gewoonlijk van betere kwaliteit dan de thee voor de binnenlandse
markt en gevoeliger voor schommelingen in de marktprijs. Daardoor zijn de risico’s voor zowel
de boer als de exporteur groter. 
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 China  676  

 Sri Lanka 284  

 Kenia 249  

 Turkije 171  
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 Japan 89  

 Argentinië      50  

 Vietnam      49  

 Bangladesh      47  

 Malawi     38  

 Oeganda   25  

Wereldproductie van thee 1999 
(x 1000 ton)
Totaal 2.848
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 Sri Lanka 263  

 Kenia 242  

 India 210  

 China 200  

 Indonesië 98  

 Argentinië 52  

 Malawi 43  

 Vietnam      30  

 Oeganda      22  

 Bangladesh      15  

 Turkije     5  

 Japan    1 

Wereldexport van thee 1999 
(x 1000 ton)
Totaal wereld 1.272

Bron: International Tea Committee, Annual Bulletin of Statistics
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Prijzen
Door de verschillen in kwaliteit bestaan er ook grote verschillen in de prijzen die voor thee
worden betaald. In tegenstelling tot koffie is er geen sprake van één wereldmarktprijs voor
thee. Bovendien zijn de prijzen onderhevig aan sterke schommelingen. 
In 1998 nam India 30% van de wereldproductie voor zijn rekening. Men zou denken dat dit
land hiermee een sleutelpositie vervult bij de bepaling van de theeprijzen, maar hoewel de
omvang en de kwaliteit van de Indiase theeoogst wel enige invloed hebben op de theeprijzen,
is die invloed beperkt. De economische verhoudingen tussen Zuid en Noord en de macht van
transnationale ondernemingen spelen een veel belangrijkere rol (zie kader).
In de beginfase van economische ontwikkeling is export essentieel om aan buitenlandse valu-
ta te komen. Ontwikkelingslanden zijn immers afhankelijk van deviezen voor het financieren
van economische en technische ontwikkelingen en voor het terugbetalen van kredieten. Hoe
afhankelijker een theeproducerend land is van de opbrengsten van de thee-export, hoe meer
invloed de theeprijzen hebben op de toekomstmogelijkheden van dat land. Sinds het eind van
de jaren zeventig zijn de theeprijzen nauwelijks veranderd; in feite is de prijs dus gedaald. In
F.O. Lichts World Tea Markets monthly van december 1999 wordt gesteld dat het ‘drie-veilin-
gen-gemiddelde’ (Colombo, Calcutta en Mombasa) tussen 1970 en 1998 effectief met 41% is
gedaald. Vooral landen als Rwanda, dat meer dan 60% van zijn deviezen uit de export van
thee en koffie haalt, zijn zwaar gedupeerd. Uiteindelijk zijn het altijd de zwakkere sociale
groepen in een land die de consequenties van lagere theeprijzen ondervinden in de vorm van
lagere lonen en hoge inflatie.
Ter compensatie van de dalende exportopbrengsten en de daardoor verminderde koopkracht
gaan veel landen hun landbouwareaal uitbreiden en hun exportvolume vergroten. Hierdoor
nam de theeproductie tussen 1980 en 1990 wereldwijd met meer dan 40% toe, maar die groei
is nu tot staan gekomen. 
Grote theeproducenten als India, Kenia, Malawi en Tanzania hebben de afgelopen jaren hun
theeproductie uitgebreid, maar de minder belangrijke theeproducerende landen konden de
concurrentie niet aan. Sinds de opkomst van de Afrikaanse thee-industrie in de jaren zestig is
de concurrentie sterker geworden.
Thee wordt meestal in een relatief vroeg stadium van de productie geëxporteerd. Het meest
lucratieve deel van de theehandel, het mengen en verpakken, gebeurt meestal door de thee-
concerns in de importerende landen. De hieruit voortvloeiende winst komt dus niet in de thee-
producerende landen terecht; het grote geld wordt in het buitenland verdiend. In Europa gaat
30 tot 50% van de consumptieprijs naar het mengen en verpakken en naar verpakkingsmate-
riaal en reclame. Veel producenten hebben weliswaar geprobeerd verwerkte thee te verkopen
in de vorm van theezakjes of kleine pakjes, maar de export van gebruiksklare thee wordt vaak
bemoeilijkt door slechte marktinformatie en gebrek aan kapitaal voor kostbare marketings-
trategieën.

Eigendomsverhoudingen
Thee is een typisch koloniaal product. Dat blijkt nog steeds uit het feit dat de productie gro-
tendeels in buitenlandse handen is. Na de onafhankelijkheid kwamen de theeplantages in



sommige landen in handen van de staat, maar veel van deze staatsbedrijven worden nu weer
geprivatiseerd en soms zelfs terugverkocht aan ondernemingen in het voormalige moeder-
land. 
Net als voor veel andere grondstoffen geldt voor thee dat de sector in hoge mate is gecon-
centreerd in handen van een heel klein aantal bedrijven. De voornaamste spelers op de thee-
markt zijn Unilever, Hillsdown Holdings, Allied Lyons, Co-operative Wholesale Society, James
Finlay en Associated British Foods. Ter illustratie van de concentratie in de theesector: de drie
grootste bedrijven bezitten samen 60% van de Britse markt, 9% van de Franse, 67% van de
Duitse en 66% van de Italiaanse markt.
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De prijs van thee wordt in belangrijke mate
bepaald door vraag en aanbod. Theeconcerns
als Brooke-Bond Lipton Ltd (Unilever), Lyons,
Tetley en Premier Brands hebben echter een
aanzienlijke invloed op de vraag en het aanbod
en daarmee op het proces van prijsbepaling. 
Er is sprake van een enorme marktconcentratie:
90% van de westerse theehandel is in handen
van zeven transnationale ondernemingen en
85% van de wereldproductie wordt verkocht
door TNO’s. Op de theeveilingen is hun markt-
invloed een bepalende factor. Met hun inkoop-
beleid hebben deze concerns een sterke invloed
op de prijsontwikkeling en de vraag naar
bepaalde kwaliteiten. Door hun zogenaamde
verticale integratie bezitten ze niet alleen plan-
tages en verwerkingsfabrieken, maar controle-
ren ze onder meer ook vervoerbedrijven en
scheepsbevrachters. Deze concentratie van
macht, waarbij concerns soms het gehele pro-
ductieproces van theestruik tot theezakje be-
heersen, verschaft alle gelegenheid voor mani-
pulatie. 
Een voorbeeld is wat er in het midden van de
jaren tachtig gebeurde toen de oogst in de voor-
malige Sovjet-Unie mislukte en het land grote
hoeveelheden thee uit India opkocht, juist op
een moment dat de binnenlandse consumptie in

India eveneens toenam. Deze toegenomen vraag
veroorzaakte een fikse stijging in de prijs van de
Indiase thee, maar de hoge prijs daalde weer
toen de TNO’s de Indiase thee tijdelijk boycot-
ten. 
Uit angst voor tekorten op de lokale markt
trachtte de Indiase regering tot twee keer toe
controle op de markt te krijgen door het instel-
len van een exportbeperking. Ook werd een
minimumexportprijs vastgesteld om de prijs op
een rendabel niveau te houden. 
De grote theeconcerns besloten toen zich geza-
menlijk terug te trekken van de Indiase markt,
waadoor er helemaal niets meer geëxporteerd
kon worden. Uiteindelijk zag de Indiase rege-
ring zich genoodzaakt de maatregelen weer in
te trekken. 
Vanwege hun grote mate van flexibiliteit, buf-
fervoorraden en speculatieve transacties kun-
nen transnationale ondernemingen zich derge-
lijke acties veroorloven. De flexibiliteit van de
bedrijven wordt vergroot door een bewuste
kwaliteitsvervlakking. Afgezien van enkele kwa-
liteitsbewuste consumptielanden is in de hele
wereld een voortdurende verslechtering en aan-
passing van theekwaliteiten vast te stellen. Veel
theekwaliteiten zijn uitwisselbaar geworden en
worden ingekocht waar ze het goedkoopst zijn. 

Grote theeconcerns – 
de transnationale ondernemingen (TNO’s)
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De productie van thee
Thee is nog altijd een typisch plantageproduct, hoewel theeplantages naast agrarische ook
industriële kenmerken bezitten. Het werk op de theeplantages is in essentie agrarisch en
arbeidsintensief van aard. Het aanplanten, het onderhoud en de oogst gebeuren handmatig.
In tropische gebieden kan de thee het hele jaar door geplukt worden. Dat gebeurt meestal
door vrouwen. De bladeren van de jonge loten van de theestruiken gaan in manden of zakken,
die de pluksters op hun rug dragen. De volle manden en zakken worden naar een verzamel-
punt gebracht, gewogen en dan snel afgevoerd naar een nabijgelegen grootschalige en indus-
triële verwerkingsfabriek. De thee moet op de dag van de oogst verwerkt worden. In de fabriek
ondergaat de thee vijf verschillende bewerkingen: verflensen, rollen, fermenteren, drogen en
sorteren. Deze verwerking is grotendeels gemechaniseerd en levert slechts zo’n 10% van de
werkgelegenheid in de theesector. 

Plantagearbeid
De economische situatie van de plantagearbeid(st)ers kan zowel tussen als binnen landen
verschillen. Over het algemeen geldt echter dat theeproducenten – of dat nu plantages of
staatsondernemingen zijn – bij lage theeprijzen alleen het hoofd boven water kunnen houden
als de lonen eveneens laag zijn. De toepassing uitvoering van arbeidswetten en minimumlo-
nen, als deze al bestaan, laat vaak veel te wensen over. In India bijvoorbeeld is de plantage-
sector na de onafhankelijkheid hervormd en zijn er wetten ter bescherming van de arbeiders
aangenomen, zoals de Labour Plantation Act. Het ontbreekt echter aan controle op de uitvoe-
ring ervan, en de sancties op overtredingen zijn zo minimaal dat ze de plantage-eigenaars niet
echt raken. Het naleven van de wet wordt over het algemeen overgelaten aan de werkgevers,
voor wie de verbetering van de arbeidsomstandigheden nu eenmaal niet de hoogste prioriteit
is. In Zuid-India, rondom de steden en op de grotere plantages, is de situatie relatief goed,
maar in het noorden en noordoosten van het land moeten veel theearbeid(st)ers nog altijd in
erbarmelijke omstandigheden werken en wonen.
De arbeid(st)ers in de Indiase theesector zijn in hoge mate georganiseerd. Op de theeplanta-
ges ziet men echter dat de verschillende bonden elkaar sterk beconcurreren en dat de
arbeidsonrust die zo ontstaat veelal in het nadeel is van de werknemers en in het voordeel van
het management. De ‘gekozen’ kaderleden van de bonden behartigen niet altijd de belangen
van de arbeid(st)ers op de plantages. De arbeidskrachten – voor een groot deel vrouwen en
Adivasi (inheemse bewoners) – behoren vaak tot de laagste sociaal-economische klasse, ter-
wijl de vakbondsleiders dikwijls buitenstaanders uit de middenklasse zijn. Sommigen zijn
onverschillig of zelfs bevooroordeeld ten opzichte van vrouwen, inheemse bewoners en onge-
schoolde arbeiders. 

Kleine theeboeren
Hoewel thee van oudsher een plantageproduct is, wordt thee in veel landen ook verbouwd op
kleinschalige bedrijfjes. In Kenia komt ongeveer 60% van de thee van kleine theeboeren. De
teelt van thee is aantrekkelijk: thee levert het hele jaar werk en inkomen, vergt relatief lage



investeringen en het risico dat een hele
oogst mislukt is gering. 
Kleine boeren kunnen hun oogst verkopen
aan tussenhandelaars, plantages of ‘bought
leaf factories’ (fabrieken die groene thee
opkopen, verwerken en doorverkopen). De
prijzen die voor de groene theebladeren
worden betaald, liggen doorgaans laag. De
prijs voor thee van kleine boeren wordt
soms nog verder gedrukt door de slechte
naam die deze – soms terecht – heeft: hun
thee zou kwalitatief minder goed zijn dan de
oogst van de plantages; kleine boeren zou-
den de nodige kennis missen omtrent de
pluk en de opslag van de bladeren, de ver-
zorging van de struiken en de juiste behan-
deling van de grond; ze zouden niet genoeg
geld hebben om de vereiste technische
input te bekostigen; en door gebrekkig ver-
voer zou het te lang duren voordat de thee
de fabriek bereikt. 

Eerlijke handel
Thee maakt al geruime tijd deel uit van het
assortiment van de eerlijke-handelsorgani-
saties in Europa. De leden van de European
Fair Trade Association (EFTA) importeren
thee van 27 partners in Azië and Afrika. Dat
zijn voor het grootste deel particuliere on-
dernemingen, waaronder bijvoorbeeld Stas-
sen in Sri Lanka, maar ook kleine boeren,
bijvoorbeeld in Kenia en Zimbabwe. 
Sinds 1994 zijn er drie keurmerken voor eer-
lijk verhandelde thee in omloop, die overi-
gens onlangs hun registers hebben samen-
gevoegd en gezamenlijke criteria hebben
opgesteld.
Transfair voert het theekeurmerk in Duits-
land, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland
en Japan, terwijl het Fairtrade Mark te vin-
den is op de Britse markt. In Nederland en
Zwitserland wordt het Max Havelaar-keur-
merk gebruikt. Geen van de theekeurmer-
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Eerlijke prijs. 
De prijzen die voor thee worden betaald, moeten
ten minste de productiekosten dekken en daar-
naast een extra marge bieden voor de verbetering
van de arbeids- en levensomstandigheden en
investeringen in de toekomst. Te denken valt aan
omschakeling op biologische teelt of onderwijs
en voorlichting aan kleine boeren. 

Langdurige samenwerking. 
Producenten zijn sterk afhankelijk van de grillige
bewegingen van de internationale theemarkt.
Eerlijke-handelsorganisaties gaan in principe
handelsrelaties aan voor een langere periode,
waardoor de producenten meer zekerheid heb-
ben en kunnen denken aan sociale ontwikke-
lingsprojecten of aan doelstellingen die alleen op
lange termijn realiseerbaar zijn, zoals een
omschakeling op ecologische teelt. 

Vooruitbetaling. 
Op verzoek van de producent kan een deel van de
productwaarde vooruitbetaald worden. Dit moet
voorkomen dat producenten in de schulden raken
voordat ze hun oogst hebben binnengehaald.
Kleine boeren kunnen dit geld bijvoorbeeld
gebruiken om de opbrengst van hun land te ver-
hogen en de kwaliteit van hun thee te verbeteren. 

Verpakking. 
Thee dient bij voorkeur te worden verpakt in de
producerende landen, zodat de meerwaarde ten
goede komt aan de producenten en de werkgele-
genheid toeneemt. Dit is met name van belang
voor producenten die meer willen zijn dan louter
leveranciers van een product dat is voorbestemd
om elders te worden verwerkt, gemengd en ver-
pakt. 

Voorwaarden van de 
eerlijke handel
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ken beperkt zich tot kleine boeren. In de praktijk zijn het met name grote plantages die in de
producentenregisters zijn opgenomen. Die plantages moeten in ieder geval voldoen aan de
eisen die de lokale wetgeving stelt aan arbeidsvoorwaarden als minimumloon, huisvesting en
gezondheidszorg. 

Geen van de keurmerksystemen hanteert een minimumprijs. Er wordt een meerprijs betaald
boven op de marktprijs (die ten minste de productiekosten moet dekken). De meerprijs komt
in een fonds ten behoeve van de arbeid(st)ers. Hoe het geld wordt besteed, beslist een over-
legorgaan waarin zowel de werknemers als de werkgever zijn vertegenwoordigd. De onder-
linge verhouding tussen de werknemers en het management is dus van cruciaal belang. 

Op de theeplantages, waar wereldwijd miljoenen mensen werken, laten de arbeidsomstan-
digheden vaak veel te wensen over. Het zijn juist de zwakste producenten die het meeste

De thee uit Darjeeling is over de hele wereld be-
kend. In 1990 huurde het privé-bedrijf Tea Promo-
ters India (TPI) hier een zwaar verwaarloosde
plantage van de Indiase regering. De arbeiders
hadden kunnen overleven door voedingsgewas-
sen te verbouwen en door handmatig gerolde
thee te verkopen. In de loop van deze moeilijke
periode was er op de plantage een hechte ge-
meenschap ontstaan. Brij Mohan, directeur van
TPI en voormalig manager van een theeplanta-
ge, achtte dit een goede kans om in Darjeeling
met iets nieuws te beginnen: biologische thee-
productie en sociale ontwikkeling. En dit diende
niet voor maar met de arbeiders te gebeuren. De
verwaarloosde plantage leende zich uitstekend
voor biologische teelt, want er waren al jaren
geen chemicaliën gebruikt. Ook aan sociale ont-
wikkeling, met name onderwijs voor de kinde-
ren, bestond grote behoefte. Bij gebrek aan een
eigenaar of manager hadden de arbeiders een
‘bestuur’ opgericht. Samen met de nieuwe
manager van TPI boog dit bestuur zich over de
vraag wat er op de plantage moest gebeuren.
Dit eerste bestuur van Samabeong stond model

voor de samenwerking met Transfair. 
De eerlijke handel heeft tot veel veranderingen
geleid op deze plantage. Er is nu een gemeen-
schapscentrum waar de arbeiders kunnen lezen
in de bibliotheek of televisie kunnen kijken en
waar vakbondsvergaderingen worden gehou-
den. Aanvankelijk fungeerde het centrum ook
als school, maar inmiddels is er op de plantage
een echte middelbare school gebouwd, waar
niet alleen de kinderen van de arbeiders maar
ook die uit de omliggende dorpen terechtkun-
nen. Dankzij de professionele leerkrachten die
worden aangetrokken, krijgen de bewoners van
Samabeong nu gedegen onderwijs. Naast alle
sociale verbeteringen die er zijn doorgevoerd,
zijn er ook een groot aantal nieuwe theestruiken
en 20.000 bomen aangeplant; die laatste moe-
ten zorgen voor brandhout en voor bescher-
ming van de bodem. Momenteel wordt er een
biogasfabriek gebouwd. In de fabriek wordt de
thee nu verwerkt en verpakt in verpakkingen
voor eindverbruikers, wat werk biedt aan vie-
rentwintig vrouwen. Deze hele transformatie
heeft zich in minder dan tien jaar voltrokken. 

Tea Promoters India: tien jaar eerlijke handel en 
biologische productie



voordeel hebben bij de eerlijke handel. Bovendien kan eerlijke handel met plantages waar de
theearbeid(st)ers goed betaald en behandeld worden, een wezenlijke bijdrage leveren aan
een structurele armoedebestrijding. 
Langdurige samenwerking tussen de eerlijke handel en welwillende plantage-eigenaars
maakt veranderingen in de werk- en levensomstandigheden op de plantages mogelijk.
Onderwijs voor de kinderen van de arbeid(st)ers vergroot hun kansen op ander werk, wat mis-
schien wel de meest effectieve manier is om de cyclus te doorbreken van families die genera-
tie na generatie op de theeplantages werken. 

Eerlijke handel met kleine boeren
Toch blijft ook eerlijke handel met kleine boeren een belangrijke optie, aangezien dat de
beste kansen biedt voor de emancipatie van de theeproducenten. Een probleem daarbij is dat
kleine boeren voor de verwerking van hun thee zijn aangewezen op particuliere fabrieken,
tenzij ze in de gelukkige omstandigheid verkeren dat ze zijn aangesloten bij een van de wei-
nige coöperaties met een eigen fabriek. Maar gezien de aanzienlijke investeringen die daar-
mee gemoeid zijn, is dat laatste een zeldzaamheid. 
Een ander probleem is dat de kwaliteit van de thee van kleine boeren gewoonlijk niet goed
genoeg wordt geacht voor de export. In zowel Afrika als Azië zijn er wel voorbeelden van klei-
ne boeren die zich hebben georganiseerd om deze kwaliteitsproblemen aan te pakken. 
In het Indiase district Darjeeling krijgen kleine producenten ondersteuning van het particulie-
re bedrijf Tea Promoters India (TPI). Het verstrekt theestruiken en geeft voorlichting over bio-
logische landbouw, waardoor de boeren al snel in staat zijn thee van een betere kwaliteit te
produceren. Als de tijd rijp is, zal TPI ook zijn verwerkingsfaciliteiten aan de boeren ter
beschikking stellen. 

Er zijn ook signalen dat ten minste een deel van de reguliere markt ethische aspecten in over-
weging neemt bij het inkopen van thee, hoewel dat veeleer gebeurt met het oog op een bete-
re kwaliteit dan vanuit een gevoel van rechtvaardigheid. Of dit daadwerkelijk iets oplevert of
slechts een PR-stunt is, zal nog moeten blijken. 

Biologische thee en het biotheeproject van Stassen
De markt voor biologische thee kent een sterke groei, en eerlijke-handelsorganisaties ver-
richten pionierswerk op het gebied van milieuvriendelijke productie- en teeltmethoden, die
zowel de consument als de producent ten goede komen. Voor de plantagearbeider of boer is
met name het gezondheidseffect van belang, maar daarnaast heeft de biologische teelt op
lange termijn ook een gunstige invloed op de vruchtbaarheid van de bodem. Het register van
FLO (Fair Trade Labelling Organizations) omvat al verscheidene biologische theeleveranciers. 
In 1987 gaven de Duitse eerlijke-handelsorganisatie Gepa en haar Sri Lankaanse handels-
partner Stassen de aanzet tot de productie van biologische thee. Met steun van Naturland,
een Duitse organisatie die actief is op het vlak van de certificering van biologische producten,
zijn zeven theeplantages nabij Haldumulla op Sri Lanka overgeschakeld op deze productie-
methode. Hoewel het land nog altijd eigendom is van de individuele eigenaars, is de leiding
in handen van Stassen. De biologische theeproductie heeft aanzienlijke veranderingen
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teweeggebracht op de plantages. Stassen is overgestapt van kunstmest op compost, en som-
mige theearbeiders zijn koeien gaan houden en verkopen de mest aan het biotheeproject. Er
zijn rijen bomen en struiken aangeplant om de theestruiken tegen de hitte te beschermen en
om bij zware regens de bodem vast te houden. Ook worden er planten verbouwd om compost
van te maken. Naturland staat slechts een zeer beperkt aantal bestrijdingsmiddelen toe (zoals
koper tegen schimmels). De biologische landbouw is niet alleen gezonder voor de theearbei-
ders en hun gezinnen, maar levert ook extra banen op. Het biotheeproject van Stassen heeft
50% meer mensen in dienst dan een gewone plantage van dezelfde omvang. In 1990 startte
Gepa een vergelijkbaar project in Darjeeling, waar Tea Promoters India (TPI) de theeplantage
in Samabeong van de Indiase overheid huurde en er een biologisch en sociaal proefproject
van maakte. In 2000 werkte TPI samen met nog vijf andere theeplantages, waarvan drie in
Darjeeling, een in Doars en een in Assam. Beide eerlijke-handelspartners, Stassen en TPI, pro-
duceren nu thee die als 100% biologisch is gecertificeerd en via de eerlijke handel wordt ver-
kocht. 

Verpakken levert banen op
In Sri Lanka heeft het verpakken van ‘fair trade’-thee ongeveer 2000 vrouwen aan een baan
geholpen. In 1985 ging een verpakkingsproject van start in de streek van Dambadeniya,
120 kilometer van Colombo, waar grote werkloosheid heerst. Hier vlechten de vrouwen rieten
mandjes voor de thee, zodat het gehele verpakkingsproces plaatsvindt in het land van her-
komst. De vrouwen ontvangen een stukprijs en verdienen daarmee tussen de 2.000 en 3.000
roepie per maand. Op het platteland van Sri Lanka is dit een heel behoorlijk loon, en doordat
hun families meer geld te spenderen hebben, profiteren ook ambachtslui en winkeliers mee.
Tot het midden van de jaren negentig waren de mandjes voor de Europese consumenten een
extra reden om de thee te kopen. Eerlijke thee uit Sri Lanka was alleen goed als hij was ver-
pakt in rieten mandjes uit Dambadeniya. Voor ieder mandje betaalde de eerlijke handel een
bonus aan een stichting in Dambadeniya die ontwikkelings- en scholingsprogramma’s ver-
zorgt. In het zuiden van het land, een van de armste delen van Sri Lanka, zette Stassen een
soortgelijk project op, maar eind jaren negentig wilden de klanten liever thee in kartonnen
doosjes en nam de verkoop van de mandjes af. Daarom moedigt de eerlijke handel de vrou-
wen van Dambadeniya en Tissamaharama nu aan om mandjes te ontwerpen en te produceren
voor andere doeleinden. Inmiddels worden er al cashewnoten en kruiden in verpakt en is de
verkoop weer gestegen. In 2000 werden er in Europa 90.000 van deze mandjes per maand
geïmporteerd. 

Trends en ontwikkelingen op de markt
Op de Russische Federatie na is Groot-Brittannië de grootste importeur van thee. In 1999 voer-
de het Verenigd Koninkrijk 137.000 ton in (ongeveer 11% van de totale wereldexport). Dat is
meer dan de rest van Europa bij elkaar. Veranderingen op de Britse markt hebben daarom
meteen gevolgen voor de producenten. Nu is het zo dat deze van oudsher stabiele markt
momenteel aanzienlijk aan het veranderen is. Omdat de mensen meer overschakelen op kof-
fie en frisdrank, loopt de vraag naar thee langzaam maar zeker terug. Desondanks is thee nog



steeds de favoriete drank van de Britten, en de marktleiders spannen zich tot het uiterste in
om hun marktaandeel te behouden en de vraag te stimuleren. Met hun innovaties en tactie-
ken schieten de producenten echter niets op. 
Om de opbrengst te vergroten, komt de nadruk namelijk steeds meer te liggen op hoger
geprijsde producten van topkwaliteit. Ondanks de teruglopende hoeveelheden zijn de
opbrengsten hierdoor toch gestegen. Dit zorgt voor hogere prijzen voor de fabrieken die aan
de hoge eisen kunnen voldoen. Maar voor producenten van mindere theekwaliteiten, die toch
al zijn getroffen door de lagere prijzen, wordt het leven nog moeilijker. Zij kunnen er boven-
dien weinig aan veranderen, omdat de kwaliteit grotendeels wordt bepaald door klimaat en
hoogteligging. 
De hogere kwaliteit van het product gaat gepaard met meer aandacht voor speciale verpak-
kingen. Het accent komt te liggen op imago en versheid, waarbij folieverpakkingen en fraai
bedrukte pakjes de norm worden. De steeds specialere en duurdere verpakkingen zetten de
kosten van de thee zelf onder druk en maken het moeilijker om nog waarde toe te voegen in
het land van herkomst. Intussen gaat een nog hoger percentage van de verkoopwaarde van
het eindproduct naar de verkoopmaatschappij en niet naar de boer. 
Productinnovatie is een ander belangrijk kenmerk van de huidige Britse markt, waar de grote
merken in een concurrentieslag verwikkeld zijn om hun marktpositie te handhaven. Hoewel
het momenteel slechts om een klein deel van de markt gaat, zien we in een aantal sectoren
een snelle groei. Instantthee, ijsthee, cafeïnevrije thee en gearomatiseerde thee doen het
allemaal goed, mede dankzij enorme reclamebudgetten. 
In Duitsland, waar koffie nog altijd populairder is dan thee, ziet de theemarkt er heel anders
uit dan in Groot-Brittannië. De Britten nuttigen gemiddeld 2,51 kilo per persoon per jaar, de
Duitsers gebruiken daarentegen slechts 250 gram – wat in 2000 goed was voor een import
van 19.760 ton. Toch is dit een belangrijke toename ten opzichte van 1997, toen het nog om
respectievelijk 220 gram en 18.330 ton ging. De consument is zeer kwaliteitsbewust en geeft
de voorkeur aan zwarte thee, bijvoorbeeld uit Darjeeling. In 1999 importeerde Duitsland voor-
namelijk thee uit China, India en Sri Lanka. In Duitsland speelt Afrikaanse thee een vergelijk-
bare rol als in Groot-Brittannië. 

Groene thee en kruidenthee
De toenemende vraag naar thee is in belangrijke mate het gevolg van een nieuwe trend om
groene thee te drinken. Doordat de consument tegenwoordig deze traditioneel verwerkte
thee verkiest, is de verkoop hiervan tussen 1997 en 1998 verdubbeld. Gepa, die in 1996 zes
ton groene thee verkocht, zag de verkoop in 1999 oplopen tot ruim 30 ton. Biologische groe-
ne thee, ook geproduceerd door TPI en Stassen, vindt gretig aftrek bij consumenten van eer-
lijke-handelsproducten. 
Naast groene en zwarte thee wordt in Duitsland ook steeds meer kruiden- en vruchtenthee
gedronken. Ook van deze theesoorten brengt de eerlijke handel een breed assortiment op de
markt, afkomstig uit alle delen van de wereld en deels biologisch geteeld. 

5 T H E E

82 Fair Trade Jaarboek 2001



T H E E  5

Fair Trade Jaarboek 2001 83

BELANGRIJKSTE BRONNEN
Keith Stamp, Thee: de twee kanten van de medaille. In: Fair Trade Jaarboek 1998-2000.

Claudia Grözinger, Travel report 1993. Gepa, Schwelm (ongepubliceerd document).

Claudia Grözinger, Travel report. Gepa, Schwelm (ongepubliceerd document).

Deutscher Teeverband e.V., Hamburg, ‘Tee als Wirtschaftsfaktor – Aktuelles Zahlenmaterial’, mei 2000.

Gepa, ‘Das Tee-Sortiment’, 2000.

Gepa homepage, www.gepa3.de, 2000 (Tee).

Gepa, Handelspartner-Manual 4. Over de handelspartners van Gepa, hoofdstukken over Stassen, Sri Lanka en
Tea Promoters India, India, beide 1997.

Stassen, rapporten over sociale ontwikkeling (interne documenten), 1995 t/m 2000.

Tea Promoters India, ongepubliceerd verslag, Calcutta, India 2000.

Deutscher Teeverband, homepage www.teeverband.de, januari 2000, met name: ‘Wirtschaftsfaktor Tee’, ‘Tee-
lefax’, ‘Der deutsche Markt’, ‘Die wichtigsten Tee-Erzeuger’ en ‘Der internationale Markt’.

International Tea Committee Book, 1999.

F.O. Licht, ‘World Tea Markets monthly’, Tunbridge Wells, U.K., nummers van december 1999 en februari 2000.

Elisabeth Piras, Fair Data System Profile (FDS-Profile) van EFTA, over Banaspaty Tea Estate, Assam en Selimbong
Tea Estate, Darjeeling, India, 1999.

Gepa-dia’s: ‘Die Teehandelspartner der Gepa’, 1997.

Gepa-dia’s: ‘Teeverarbeitung’, 1997.



84 Fair Trade Jaarboek 2001

Cacao
Cacao op zijn diepste punt 
in 27 jaar

Marc Maes met bijdragen van Wendel Trio

6
© Magasins du Monde Oxfam



In het voorjaar van 2000 viel uiteindelijk de beslissing over het gebruik van cacaoboterver-
vangende vetten in chocolade. Wat 27 jaar geleden als een tijdelijke uitzondering was toege-
laten, is uiteindelijk de regel geworden: cacaoboter mag worden vervangen door andere
plantaardige vetten met een maximum van 5% van het chocoladegewicht.
De beslissing viel net op het diepste punt van de ergste crisis die de wereld van de cacao ooit
doormaakte. In februari 2000 werd amper 735 dollar geboden voor een ton cacao: de laagste
prijs in 27 jaar. Eigenaardig genoeg deed deze crisis zich voor op een ogenblik dat de choco-
lade-industrie zich zorgen maakte over de duurzaamheid van haar bevoorrading en plannen
ontwierp om een duurzame cacaoteelt te bevorderen. Hogere en stabiele prijzen maken even-
wel geen deel uit van deze plannen. Integendeel, marktregulerende instrumenten komen niet
meer voor in het nieuwe Internationale Cacao-Akkoord en de liberalisering van de cacaohan-
del gaat gestaag verder in West-Afrika, de grootste cacaoproducerende regio ter wereld.

Vervanging van cacaoboter
In maart 2000 viel uiteindelijk het doek over een kwestie die al 27 jaar aansleepte. De Euro-
pese Unie heeft altijd het gebruik van cacaobotervervangende vetten verboden. Toen Groot-
Brittannië, Ierland en Denemarken, die dergelijke vetten wel toelaten, in 1973 tot de Europese
Gemeenschap toetraden, werd voor hen voorlopig een uitzondering op deze algemene regel
toegestaan (Europese Richtlijn, 73/241/EEG). Nadien werden nog drie andere landen, die het
gebruik van vervangende vetten toelaten, lid van de unie: Zweden, Finland en Oostenrijk.
Portugal veranderde zijn wetgeving, om ook dergelijke vetten toe te laten, na toetreding. In
elk van deze vier gevallen werd de Europese regelgeving dus eigenlijk overtreden. Intussen
kent de Europese Unie sinds 1 januari 1993 de eenheidsmarkt. De situatie waarin acht landen
(71% van de chocoladeproductie) de vetten verbieden, drie landen de vetten mogen gebrui-
ken en vier landen dit doen zonder het te mogen, vroeg om dringende maatregelen. 
Met het oog op de komst van de eenheidsmarkt gaf de Europese Top van Edinburg de
Europese Commissie in 1992 de opdracht een voorstel uit te werken voor de harmonisering
van de Europese chocolademarkt. De Commissie maakte pas in april 1996 haar voorstel
bekend om het verbod op cacaobotervervangende vetten op te heffen. Het Europees
Parlement bracht in oktober 1998 tal van amendementen aan die het gebruik van vervangen-
de vetten sterk inperkte. De Raad van de Europese Unie verwierp de meeste van deze amen-
dementen in oktober 1999. In maart 2000 werd in het Europees Parlement vervolgens geen
voldoende meerderheid gevonden om het standpunt van de Raad in belangrijke mate te wij-
zigen en de amendementen van 1997 in een tweede lezing te bevestigen. Daarmee was de
strijd gestreden: cacaobotervervangende vetten zijn voortaan toegelaten in heel de Europese
Unie. De lidstaten krijgen tot 2003 de tijd om hun wetgeving aan te passen.

Het gebruik van andere plantaardige vetten in chocolade brengt het probleem met zich mee
dat het de vraag naar cacao kan verminderen. Indien alle landen in de Europese Unie inder-
daad de toegelaten 5% van het chocoladegewicht aan cacaoboter vervangen, betekent dit vol-
gens een berekening uit 1998 een afname van de vraag naar cacao met 124.610 tot 200.000
ton cacaobonen. Als de Verenigde Staten bovendien het voorbeeld van Europa zouden volgen,
wat te vrezen valt, kan het verlies van de cacaoproducerende landen oplopen tot 208.410 à
324.000 ton. De Internationale Cacao-Organisatie in Londen berekende dat elke vermindering
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van de vraag met 10.000 ton overeenkomt met een inkomensverlies van 1% voor de cacao-
producerende landen overeenkomt. 

De landen die voorheen al cacaobotervervangende vetten toelieten, waren evenwel niet
geneigd op hun schreden terug te keren. De plantaardige-vettenindustrie én de chocolade-
industrie hebben hard gelobbyd voor een harmonisering op 5%. De eerste hoopte op een
nieuwe afzetmarkt, de andere op goedkopere grondstoffen. Bovendien maakt de mogelijk-
heid om andere vetten dan cacaoboter te gebruiken de chocoladeproducenten minder afhan-
kelijk van cacao, waardoor hun greep op de sector vergroot.

De nieuwe richtlijn laat in heel de Europese Unie het gebruik toe van cacaobotervervangende
vetten met een maximum van 5% van het totale chocoladegewicht (wat neerkomt op één
zesde van het cacaogehalte en één derde van het cacaobotergehalte). De enige troost voor de
cacaoproducerende landen is dat er drie jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn een stu-
die moet worden uitgevoerd om de impact van de richtlijn op hun economieën te meten. De
aanwezigheid van vervangende vetten moet ook afzonderlijk worden vermeld op de chocola-
deverpakking, maar enkel in de buurt van de ingrediëntenlijst, dat wil zeggen aan de achter-
kant, waar ze vrijwel geen ontradend effect zal hebben. Uiteindelijk beschermt de nieuwe
richtlijn, naast de vetten- en de chocolade-industrie, nog het meest de belangen van de leve-
ranciers van cacaoboterequivalenten. De richtlijn beperkt het aantal toegelaten vetten tot zes
tropische vetten waaronder de veel gebruikte boter van karité- of shea-noten uit West-Afrika,
die ook voorkomen in een aantal cacaoproducerende landen. Voor de cacaoboeren levert dit
echter geen enkele compensatie op en aangezien shea-noten veel minder waard zijn dan
cacao, zal de regio er in haar geheel op achteruitgaan. 

Omdat deze zaak zo belangrijk is voor de cacaoproducerende landen, mag het niet verwon-
deren dat de Europese Fair Trade Association (EFTA) jarenlang campagne heeft gevoerd tegen
het gebruik van cacaobotervervangende vetten in chocolade. EFTA heeft samen met andere
‘fair trade’-organisaties, ontwikkelingsorganisaties en andere betrokken groepen campagne
gevoerd tegen de aanvaarding van de voorgestelde richtlijn door petitie- en postkaartacties te
organiseren, demonstraties te houden, debatten en persconferenties te beleggen, politici te
informeren en hen te betrekken in het debat. Door de campagne veranderde de vettenkwes-
tie van een technische aangelegenheid in een belangrijk politiek debat. Mede daardoor wer-
den in 1998 in het Europees Parlement beperkende amendementen aanvaard. Maar tijdens de
minder toegankelijk besluitvormingfase voorafgaand aan het besluit van de Europese Raad,
heeft het lobbywerk van de chocolade-industrie opnieuw de bovenhand gehaald. De cacao-
producerende landen zullen het slachtoffer worden van een Europese eenmaking die maar al
te vaak kiest voor een harmonisering naar het laagste niveau.
En de situatie zal nog verergeren. Het Europese voorbeeld zal elders in de wereld navolging
vinden. In november 2000 is het debat over de vervangende vetten opnieuw geopend in de
gezamenlijke Codex Alimentarius-commissie van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisa-
tie van de Verenigde Naties en de WGO, de Wereldgezondheidsorganisatie. De Codex Alimen-
tarius bepaalt de wereldwijde standaard voor voedingsmiddelen. En het nieuwe Internationa-
le Cacao-Akkoord (aanvaard in maart 2001) erkent weliswaar de mogelijk negatieve invloed
van het gebruik van plantaardige vetten in chocolade, maar staat het gebruik ervan toch toe
(wat niet het geval was in het vorige akkoord).
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Lage prijzen en geringe 
kansen op de cacaomarkt
De Europese beslissing om cacaovervangers
toe te laten, kwam er op een ogenblik dat de
prijzen voor cacao uitzonderlijk laag zijn. In
februari 2000 werd op een bepaald ogenblik
slechts 735 dollar voor een ton cacao be-
taald: de laagste prijs in 27 jaar. Tenminste,
in nominale termen. De grafiek toont de ont-
wikkeling van de cacaoprijzen sinds 1960-
61, zowel van de nominale prijzen als van de
reële prijzen, die rekening houden met de
inflatie. Het is duidelijk dat het huidige prijs-
niveau in reële termen al sinds het midden
van de jaren 1980 ver onder de laagste prij-
zen uit de jaren 1960 en 1970 blijft! Twintig,
dertig jaar geleden was er met de teelt van
cacao heel wat meer te verdienen dan nu.

Dat de prijzen zo laag zijn, is op het eerste
gezicht eigenaardig. Sinds 1991-92 zijn er
immers al zes seizoenen geweest waarbij de
productie van cacao kleiner was dan de
vraag. Als de vraag groter is dan het aanbod,
zou je normaal verwachten dat de prijzen
hoog zijn. Maar tussen vraag en aanbod zit-
ten de voorraden. De hoeveelheid cacao die in voorraden opgeslagen ligt, is groot: meer dan
1,3 miljoen ton of maar liefst om en bij 45% van de vraag, genoeg om vijf en een halve maand
te overbruggen. Zolang de voorraad zo groot blijft, blijft de prijs laag. 
Deze grote voorraden zijn opgebouwd in de jaren 1980. Toen was de oogst lange tijd groter
dan de vraag. De prijzen daalden sterk en de overschotten kwamen tegen een lage prijs
terecht in de magazijnen van de cacaohandelaars, -verwerkers en chocoladefabrikanten.

De afwisseling van periodes van overschot en tekort is typisch voor een boomvrucht als cacao.
De cacao-oogst kan niet zomaar worden uitgebreid of ingekrompen. Als vraag en prijs goed
zijn, kunnen de boeren op korte termijn uitsluitend reageren door meer zorg te besteden aan
hun velden. Als de vraag aanhoudt, zullen ze cacaobomen bijplanten. Pas na enkele jaren dra-
gen deze nieuwe planten vruchten. Dan ontstaan al vlug overschotten, die op korte termijn
niet verminderd kunnen worden, maar intussen de prijzen onderuit halen. Door de lage prij-
zen zullen de boeren weer minder zorg aan hun velden besteden en oude bomen niet vervan-
gen. Daardoor ontstaan uiteindelijk weer tekorten.
Dit is precies wat er gebeurd is in de jaren 1970-1980. Hoge prijzen in het midden van de jaren
1970 leidden tot een productiestijging in het begin van de jaren 1980. De prijzen daalden tot
ze de productie ondermijnden en in 1991-92 uiteindelijk weer tekorten veroorzaakten. In de
cyclus van overschotten en tekorten trekken de cacaoproducerende landen aan het kortste

In november 2000 kondigde de Belgische regering
een nieuw internationaal kwaliteitslabel voor cho-
colade aan: Ambao. Het Ambao-keurmerk garan-
deert dat geen andere plantaardige vetten dan
cacaoboter zijn gebruikt bij de bereiding van de
chocolade. Het label mag enkel worden verleend
als de gebruikte hoeveelheid cacao hoger ligt dan
het wettelijke minimum. België staat bekend om
zijn chocolade van hoge kwaliteit en heeft zich
daarom altijd verzet tegen de Europese plannen
om het gebruik van cacaobotervervangende vet-
ten toe te laten in chocolade. Jammer genoeg heeft
het Ambao-keurmerk niet veel respons gekregen
vanuit de industrie en het is nog niet duidelijk of
het ook echt invloed zal hebben.

AMBAO: gegarandeerd
alleen maar met cacaoboter



eind. Ze kunnen niet snel genoeg reageren op hogere prijzen en te weinig doen om dalende
prijzen af te remmen

De producentenlanden kunnen namelijk niet wat de consumentenlanden wel kunnen: voorra-
den opslaan. Daarvoor is het in de productiegebieden te warm en te vochtig en bovendien ont-
breekt het kapitaal om de voorraad te financieren. De grote voorraden zijn dus machtsinstru-
menten van het cacaoconsumerende Noorden en niet van het cacaoproducerende Zuiden (zie
ook verder in dit hoofdstuk bij het deel over het Internationale Cacao-Akkoord).  
Een andere mogelijkheid om sterker te staan op de markt is de cacao zelf te verwerken. Maar
ook dat heeft zijn beperkingen. Niet alleen is daar heel wat knowhow voor nodig en moet er
op voldoende grote schaal geproduceerd worden, maar bovendien hangt de verwerking ter
plaatse af van het lokale aanbod aan cacao. Dat aanbod is seizoensgebonden wegens gebrek
aan opslagmogelijkheid en eenzijdig van kwaliteit (verwerkers in het Noorden kunnen ver-
schillende soorten mengen). En dan zijn er nog de afstand tot de klant - letterlijk en figuurlijk
- en de marktbeschermende maatregelen van de geïndustrialiseerde landen (zie verder).
Bovendien is de cacaomarkt geen vrije maar een gesloten markt die wordt gecontroleerd door
enkele zeer grote bedrijven. Daar raak je als kleine producent niet zomaar tussen. Cacao ver-
werken is één zaak, klanten vinden voor verwerkte cacao is iets helemaal anders.
Nochtans zit er de jongste tijd wat meer dynamiek in de plaatselijke verwerking. De handel is
vrijer geworden en de cacaoproducerende landen laten cacao-import uit andere landen toe.
De grote internationale cacaoverwerkers bouwen fabrieken in de cacaoproducerende landen,
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kopen fabrieken op of gaan joint ventures aan. Vaak gebeurt ter plekke enkel een eerste ruwe
verwerking tot cacaomassa, -boter en -poeder, en gebeurt de meer gesofisticeerde afwerking
in het Noorden.

De verwerking van cacao in de cacaoproducerende landen bleef sinds de jaren 1970 hangen
op ongeveer 30% van de oogst. De jongste jaren steeg dit aandeel tot 35%. Vooral in
Ivoorkust is er een sterke groei. In 2000 nam Ivoorkust met 230.000 ton de plaats in van
Duitsland als derde grootste cacaoverwerkend land ter wereld (na Nederland en de VS).
Andere belangrijke cacaoverwerkende oorspronglanden landen zijn Brazilië met ongeveer
190.000 ton, Maleisië met 100.000 ton, Indonesië met 75.000 ton en Ghana met 65.000 ton.

Prijsschommelingen en speculatie op de beurs
Vraag, aanbod, en stocks zijn niet de enige elementen die de evolutie van de cacaoprijs bepa-
len. Dat is de laatste jaren maar al te duidelijk gebleken. Cacao wordt verhandeld op de beurs

De hele cacaosector wordt gekenmerkt door
een hoge graad van concentratie. Zeven landen
vertegenwoordigen 85% van de cacaoproduc-
tie, vijf bedrijven beheersen 80% van de cacao-
handel, vijf bedrijven zijn goed voor 70% van
de cacaoverwerking en zes chocolademultina-
tionals controleren 80% van de chocolade-
markt.
Van die zes chocolademultinationals zijn er drie
Amerikaanse bedrijven: Hershey, Mars en Philip
Morris (eigenaar van Kraft-Jakobs-Suchard-Côte
d’Or) en drie Europese: Nestlé (Zwitserland),
Cadbury-Schweppes (Groot-Brittannië) en
Ferrerro (Italië). Deze transnationale onderne-
mingen (TNO’s) staan voortdurend met elkaar
in concurrentie om nieuwe producten te maken
met nieuwe vormen en smaken om hiermee
nieuwe afzetkanalen aan te boren. De overname
van kleinere bedrijven en hun merken is een
andere strategie om hun marktaandeel uit te
breiden.
In heel de cacaoketen staan de chocoladema-
kers eigenlijk het sterkst. Zij voelen de schom-
melingen van de markt het minst omdat ze zo

een grote variëteit aan producten maken, en
omdat cacao maar één van hun ingrediënten is
(nu ze cacaoboter bovendien mogen vervangen
door andere vetten, versterken ze hun positie
nog meer).
Bovendien besteden de grote chocolatiers zulke
grote bedragen aan publiciteit en naambekend-
heid dat ze ook de distributieketens aan zich
hebben onderworpen. Welke supermarktketen
kan het zich permitteren om geen Mars, Galak,
Cadburry of Ferrero in de rekken te hebben? De
fabrikanten hebben deze sterke positie weten te
verzilveren in grotere winstmarges. 
Het concentratieproces in de cacaosector werd
grotendeels op gang gebracht door de concen-
tratie onder de chocoladefabrikanten; ze heb-
ben grote volumes cacao nodig van hoge kwali-
teit en ze hebben behoefte aan scherpe prijzen
om hun merkproducten te kunnen maken.
Handelaars en verwerkers hebben zich aan die
vraag moeten aanpassen door ook hun schaal
te vergroten.
(naar ‘The cocoa and Chocolate Market’,
Rabobank). 

Concentratie en macht in de cacaosector



(in het bijzonder in Londen en New York), en beursspeculanten laten zich niet alleen leiden
door cijfers over de productie en consumptie van cacao en chocolade, maar ook door overwe-
gingen die niets met cacao te maken hebben, zoals de algemene trend van de grondstoffen-
prijzen, de algemene economische toestand, of winstverwachtingen in andere beleggingen.
Op de beurs veranderen cacaocontracten voortdurend van eigenaar: de totale verhandelbare
hoeveelheid cacao wordt er 14 maal verkocht. De aanwezigheid van speculanten op de grond-
stoffenbeurzen (pensioenfondsen en investeringsfondsen horen daar tegenwoordig ook bij),
versterkt de tendensen die zich voordoen in effectieve cacaohandel: zo kunnen tekorten, of
verwachtingen omtrent tekorten leidden tot buitensporig hoge prijzen en (verwachtingen
omtrent) overschotten tot buitensporig lage prijzen, enz. Op die manier steeg de cacaoprijs in
1997 van ongeveer 1250 dollar tot meer dan 1800 dollar. Verschillende berichten lagen aan de
basis van die steile klim: nieuws over een tegenvallende Ivoriaanse oogst en over slechte
vooruitzichten voor het volgende seizoen; over het natuurfenomeen El Niño dat droogte of
wateroverlast kan veroorzaken in het zuidelijk halfrond en eventueel ook kan leiden tot een
sterke vermindering van de cacaoproductie; over de enorme voorraad van 500.000 ton cacao
die grondstoffenhandelaar Phibro zou opgebouwd hebben en in hoeverre Phibro daarmee de
prijzen kon beïnvloeden. Dit bleek een ideale cocktail voor beleggingsfondsen die grote
bedragen verhuisden van de dalende koffiemarkt naar de aantrekkende cacaomarkt. El Niño
leidde inderdaad tot een daling van de cacao-oogst. Het seizoen 1997-98 sloot af met een
tekort van 142.000 ton (oogst 2.675.000 ton, verwerking 2.790.000 ton). Maar de daling was
niet zo groot als sommigen op een gegeven ogenblik hadden gevreesd (450.000 ton!). Vooral
Ecuador en Indonesië hadden te lijden gekregen onder het natuurfenomeen, de West-
Afrikaanse regio bleef gespaard.  
Toen El Niño, Phibro en de jaarlijkse speculatie over de grootte van de Ivoriaanse oogst van
de baan waren, begon de prijs vanaf mei 1998 weer te dalen. Niets ongewoons. Maar toen in
september 1998 de prijs in Londen onder de magische grens van 1000 Britse pond per ton
zakte, sprak de Financial Times van paniek. Niemand had dit verwacht, een analyse van vraag
en aanbod leidde immers tot de conclusie dat het seizoen 1998-99 opnieuw zou afsluiten met
een tekort van om en bij de 150.000 ton. De oorzaak van de daling moest dus gezocht buiten
de cacaomarkt: bij de financiële crises in Azië en Rusland en de algemene verslechtering van
de grondstoffenmarkt. Maar gezien het te verwachten tekort, zou de prijsdaling niet van lange
duur zijn. De daling bleef echter aanhouden en de vooruitzichten verslechterden zienderogen.
De Aziatische crisis verslechterde de globale economische vooruitzichting en het pessimisme
op de beurs werd nog versterkt door een vertraging van de consumptie. De schattingen over
de cacao-oogst werden almaar hoger, het tekort slonk naar 120.000 ton in februari 1999 en
65.000 ton in april. In juni bleek dat de consumptie niet enkel vertraagde maar voor het eerst
sinds 1991-92 ook werkelijk daalde. In november 1999 werd het tekort geschat op 50.000 ton,
in maart 2000 op nog slechts15.000 ton. Ondertussen voorspelden de vooruitzichten voor het
volgende seizoen, 1999-2000, nog minder goeds: na drie opeenvolgende tekorten zou er in
het nieuwe seizoen opnieuw een overschot zijn. In maart 2000 werd dit surplus geschat op
50.000 ton. Bovendien was de verwachting dat de vraag pas in 2002-2003 weer groter zou zijn
dan het aanbod. In die context vestigde de cacaoprijs voortdurend nieuwe diepterecords. In
september 1999 daalde de prijs onder de 1000 dollar, in februari 2000 werd dus nog amper
735 dollar genoteerd. 
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Voor de cacaoboeren en de cacaoproducerende landen is de historisch lage prijs een ware
ramp. In oktober 1999 werd in Londen evenveel betaald voor een kilo cacao als de boeren in
Ivoorkust het jaar voordien in de brousse kregen (575FCFA – 0,87 euro). In 1999 bedroeg de
prijs aan de boer maar 225 à 250 FCFA (0,34-0,38 euro): 30% minder dan de kostprijs! In 1998-
99 bedroeg het totale inkomen van de cacaoboeren in Ivoorkust 682 miljard FCFA (1,03 mil-
jard euro), in 1999-2000 slechts 421 miljard FCFA (0,6 miljard euro): een verlies van 261 mil-
jard FCFA (0,40 miljard euro) op één jaar tijd.

Duurzame cacaoteelt
Ondanks de verwachte overschotten aan cacao voor de jaren 2000-2003, blijven de extreem
lage prijzen verwonderen. De chocolade-industrie maakt zich, op iets langere termijn, immers
zorgen over haar bevoorrading. De industrie gaat daarbij uit van de volgende vaststellingen.
De wereldwijde cacaoproductie heeft op dit ogenblik een zeer nauwe geografische basis:
maar liefst 70% van de productie gebeurt in West-Afrika. Meer dan 80% van de productie is in
handen van kleine familiale bedrijven met een oppervlakte van minder dan 5 ha. Door de ver-
oudering van de cacaovelden, het gebrekkige onderhoud en de geringe resistentie van de
gebruikte cacaosoorten, zijn ziekten, schimmels en insecten jaarlijks verantwoordelijk voor
een productieverlies van 30 tot 40%. 
Om over tien jaar een duurzame bevoorrading te verzekeren, acht de industrie dringend maat-
regelen nodig. ACRI, de onderzoeksafdeling van de Amerikaanse vereniging van de chocola-
de-industrie, heeft daartoe in 1998 een uitgebreid onderzoeksprogramma uitgewerkt, het
zogenaamde Duurzame Cacao-Programma. Dit programma wil fundamenteel ecologisch
onderzoek doen; integrale technieken voor pestmanagement en efficiënte goedkope teeltme-
thodes ontwerpen voor kleine boeren; de cacaoproductie op gang brengen in nieuwe of sla-
pende teeltgebieden (met name Vietnam, Peru en Panama) en met de modernste biotechno-
logische middelen, inclusief genetische modificatie, betere cacaovariëteiten ontwikkelen.

Tijdens een internationale studiedag op 1 maart 1999 hebben vijftien vertegenwoordigers van
uiteenlopende instanties uit de cacao- en chocoladesector een intentieverklaring over het
Duurzame Cacao-Programma. Het programma heeft nochtans ook al heel wat tegenwind
gekregen en wordt verschillend geïnterpreteerd. Ondersteuning en betere technieken voor
kleine boeren zijn natuurlijk een goede zaak, maar de zoektocht naar genetisch gemanipu-
leerde cacaosoorten die buiten het huidige teeltgebied zouden gedijen, leidt uiteraard tot
nieuwe en versterkte concurrentie, en een verdere neerwaartse druk op de prijzen. In het pro-
gramma is geen sprake van de markt en de prijs, laat staan dat de sociale en ecologische kos-
ten mee zouden worden verrekend. Een eerlijke prijs aan de boer is nochtans een noodzake-
lijke voorwaarde voor een duurzame cacaoteelt. Maar voor maatregelen die ingrijpen in de
markt is er in de heersende opvattingen geen plaats, integendeel.

Het Internationale Cacao-Akkoord en marktinterventie
In principe hebben zowel producenten als consumenten baat bij stabiele prijzen. Vandaar dat
er sinds 1972 een reeks Internationale Cacao-Akkoorden (ICCA) tot stand konden komen die
vooral de bedoeling hadden de prijzen te stabiliseren. De akkoorden legden exportquota of



productiebeperkingen op en creëerden een buffervoorraad, beheerd door de Internationale
Cacao-Organisatie (ICCO). Wanneer de prijzen te sterk zouden dalen of stijgen, zou men de
buffervoorraad cacao vergroten of verkleinen door aan- of verkoop. De buffer werd gefinan-
cierd door de consumerende en producerende landen.
In de jaren 1980 kwam het stabilisatiesysteem echter onder een dermate grote druk te staan
dat het in het Internationale Cacao-Akkoord van 1993 werd opgegeven. In de jaren 1980 kel-
derden namelijk de cacaoprijzen onder druk van een aanhoudend productieoverschot. De
snelle groeiers, Ivoorkust, en later Maleisië en Indonesië, deden niet mee aan het systeem. De
middelen die ter beschikking werden gesteld voor de buffervoorraad waren te beperkt. De
voorraad kon daarom slechts 250.000 ton opnemen, te weinig om de aanhoudende prijsda-
ling te stoppen. De privé-handelaars bleken intussen wél over voldoende middelen te be-
schikken: hun voorraden zwollen aan tot 1,328 miljoen ton in 1990/91of 67% van de vraag!
Deze reusachtige voorraden wegen nu nog altijd op het prijsniveau. Om de cacaoprijzen te
controleren, moet er een beter zicht komen op de grootte van de voorraden, de kwaliteit, de
eigenaars, de mobiliteit ervan, enz. Alle bekende cijfers over de voorraden zijn grove schat-
tingen, de eigenaars laten niet in hun kaarten kijken.

Het Internationale Cacao-Akkoord van 1993 was een flauwe afspiegeling van wat de akkoor-
den ooit waren geweest. De consumentenlanden beloofden enkel de consumptie te bevorde-
ren (géén vervangende vetten dus!); de producenten moesten maar zelf proberen iets te doen
aan de prijs door minder te produceren. Maleisië trad toe tot het Akkoord, Indonesië deed (en
doet) niet mee.
Het Internationale Cacao-Akkoord liep normaal af in 1998, maar het is met twee jaar verlengd.
In november 2000 was er in Genève een Internationale Cacao-Conferentie, georganiseerd
door UNCTAD, de conferentie over Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties. De on-
derhandelaars slaagden er niet in een overeenkomst te bereiken over al de artikels. Ten slot-
te kwam er in maart 2001 een eind aan de onderhandelingen en werd er een nieuw akkoord
afgesloten, waarin evenwel geen verwijzingen staan naar een stabilisering van de prijzen. 

Ondertussen kondigden vier West-Afrikaanse landen - Ivoorkust, Ghana, Nigeria en Kameroen
– aan daadwerkelijk hun productie te beperken om zo de cacaoprijs te doen stijgen. Sterker,
ze namen zich voor om tijdens het seizoen 2000-2001 250.000 ton cacao te vernietigen. De
financiering van dit plan moet komen van een verhoging van de exporttaks op cacao, iets wat
op zich al een verhoging van de prijs kan veroorzaken. Het plan is evenwel niet uitgevoerd,
wegens een tekort aan financiële middelen.

Liberalisering van de cacaomarkt in Ivoorkust en Ghana
Sinds de koloniale tijd is de cacaohandel in Afrika altijd sterk gecontroleerd geweest door de
staat. Er bestonden twee modellen van staatsinterventie: in het Ghanese model hadden
staatsmaatschappijen, overkoepeld door de Cocoa Marketing Board (‘Cocobod’) het monopo-
lie op de volledige vermarkting en export van cacao. In het Ivoriaanse model legde de staat
via de Caisse de Stabilisation (‘Caistab’) alle prijzen vast, maar liet zij andere marktdeelne-
mers toe onder strikte voorwaarden en licenties. In beide gevallen bezorgde de staat de boe-
ren gesubsidieerde teeltbenodigdheden, vorming, begeleiding enz. Het staatsoptreden liet
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ook toe het grootste gedeelte van oogst vooruit te verkopen, zodat alle stroomopwaarts prij-
zen en marges voor een lange periode konden worden gewaarborgd. Op die manier kon een
vaste prijs aan de boer worden gegarandeerd. Het systeem bood ook de internationale han-
delaars zekerheid: de staat stond niet alleen borg voor de toegezegde contracten, maar ook
voor de goede kwaliteit.
Aangezien Ivoorkust en Ghana samen goed zijn voor ongeveer 55% van de mondiale cacao-
productie, was het staatsoptreden in beide landen een factor van stabiliteit. Het waren dan
ook niet de cacaohandelaars die aandrongen op liberalisering. De druk om te liberaliseren
kwam van het IMF en de Wereldbank in het kader van de schuldenproblematiek en de struc-
turele aanpassingsprogramma’s.
IMF en Wereldbank voerden aan dat Cocobod en Caistab logge, dure, ondoorzichtige, zelfs
corrupte bureaucratieën waren die bovendien hun rol niet echt waarmaakten. In de praktijk
gaven zij de boeren maar weinig ondersteuning, en roomden ze door lage binnenlandse prij-
zen het inkomen van de boeren af ten voordele van de staat. In de redenering van de Wereld-
bank moest de liberalisering van de cacaohandel vooral de boeren ten goede komen. Door de
afschaffing van de staatsinterventie zouden zij een veel groter deel van de wereldmarktprijs
krijgen. Dat is ongetwijfeld waar, maar doordat er niets gedaan wordt aan de lage en schom-
melende prijzen, is de boer daar dikwijls niet veel mee geholpen. Bovendien hebben de struc-
turele aanpassingsprogramma’s niet alleen de overheidstussenkomst in de cacaohandel
gedereguleerd: het toegenomen deel van de wereldmarktprijs volstaat niet om de stijging van
de kosten voor landbouwbenodigdheden, onderwijs, gezondheidszorg, kleding en transport
te compenseren. 

In Kameroen en Nigeria had de bruuske afschaffing van de staatscacaomaatschappijen in
1986 overigens al geleid tot grote chaos en een sterke achteruitgang van de kwaliteit, met alle
economische en sociale gevolgen vandien. Vandaar dat de liberalisering in de twee grootste
cacaoproducerende landen in fasen werd aangepakt.
In Ivoorkust is de binnenlandse cacaohandel vrij sinds 1995. De prijzen die Caistab sindsdien
publiceerde, waren enkel nog indicatief. In 1999 volgde de liberalisering van de export. In
januari werd Caistab afgeschaft en vervangen door de Nouvelle Caistab, die beheerd wordt
door alle marktdeelnemers en enkel nog statistieken verzamelt en informatie verstrekt. In juni
werd de kwaliteitscontrole uitbesteed aan het Franse bedrijf SGS en het Nederlandse Cornel-
der. Op 12 augustus 1999 werd de Ivoriaanse cacaohandel volledig vrij gegeven. Ondertussen
tuimelde de wereldmarktprijs verder naar beneden. De liberalisering, die de boeren een bete-
re prijs zou moeten bieden, kwam wel op een bijzonder slecht moment. De staat had net alle
instrumenten uit handen gegeven om de boeren te beschermen tegen de vrije val. De boeren
voelden zich helemaal in de steek gelaten. Eind november riep een coalitie van boerenorga-
nisaties op tot een staking, de eerste cacaostaking in de geschiedenis van Ivoorkust. De boe-
ren weigerden nog langer hun cacao te verkopen, terwijl ze her en der opslagplaatsen en caca-
otransporten blokkeerden en er zelfs mee dreigden 20.000 ton cacao te verbranden. De acties
leidden al snel tot tekorten in de warenhuizen aan de havens en tot een lichte opleving van de
cacaoprijzen. Helaas hielden de boerenorganisaties hun protest niet langer vol dan negen
dagen.
Ondertussen hadden ook de andere actoren in de Ivoriaanse cacaosector alle reden tot kla-
gen. Toen Caistab nog de uitvoerprijs bepaalde, bestond er geen twijfel over de waarde van



de cacao-oogst. Banken konden met een gerust hart kredieten verlenen. Die zekerheid viel nu
weg en bovendien bleef de wereldmarktprijs maar dalen. De organisatie van het krediet aan
de cacaosector is alvast één zaak die door de organisatoren van de liberalisering onvoldoen-
de is aangepakt. Het (verwachte) resultaat is dan ook dat enkel kopers met internationale
contacten erin slagen krediet te bemachtigen. Door onzekerheid en gebrek aan financiële
middelen is het aantal spelers op de Ivoriaanse cacaomarkt sterk gedaald. In 1998 waren er
bijvoorbeeld nog een veertigtal exporteurs, eind 1999 was dit aantal teruggevallen op 6 à 7,
waaronder enkele internationale giganten: Archer-Daniels-Midland (ADM), Cargill en Barry-
Callebaut. Mars werd op verkenning gesignaleerd. De onzekerheid veroorzaakt door de libe-
ralisering leidt de cacaomultinationals er immers ook toe zich ter plaatse te komen bevoorra-
den. ADM legt beslag op 30% van de Ivoriaanse oogst, Barry-Callebaut op 20%. 

Ondertussen biedt Ghana meer weerstand aan de druk van de internationale financiële instel-
lingen en gaat het liberaliseringstempo er een stuk trager. In 1992 liet Ghana voor het eerst
privé-maatschappijen toe op de binnenlandse cacaomarkt. In 1999 waren zo 19 bedrijven
geregistreerd, waarvan er echter maar 10 operationeel zijn. Samen nemen ze 40% van de bin-
nenlandse handel voor hun rekening. De Produce Buying Company (PBC), een dochtermaat-
schappij van Cocobod, brengt nog steeds 60% van de Ghanese cacao-oogst naar de havens.
In 2000 stelde Cocobod 35% van PBC in kleine aandelen van 500 cedi (0,15 euro) te koop op
de nationale aandelenbeurs; 20% zou in handen van Cocobod blijven, 20% zou verkocht wor-
den aan de Social Security and National Insurance Trust, 20% aan de Vereniging van Cacao-,
Koffie- en Sheanutproducenten en 5% aan het personeel van PBC.
De geregistreerde binnenlandse cacaohandelaars, die meer dan 10.000 ton omzetten, mogen
vanaf 2002 30% van hun lokale aankopen zelf exporteren. Voor het overige blijft Cocobod de
export beheren en al de prijzen vastleggen, en dus ook de marges van de handelaars en de
prijs aan de boer. Daardoor kon Cocobod in 1999 de Ghanese cacaoboeren afschermen van de
rampzalige evolutie op de wereldmarkt. In oktober 1999 kondigde Cocobod aan dat de prijs
aan de boer voor het seizoen 1999-2000 dezelfde zou blijven als voor het vorige seizoen,
namelijk 2250 cedi/kilo (0,76 euro). Op die manier hoopt Cocobod de Ghanese productie ver-
der op te drijven en de doelstellingen te halen die ze in mei 1999 heeft aangekondigd, namelijk
een productie van 500.000 ton tegen 2005 en 700.000 ton tegen 2010. Ondertussen krijgt
Ghana wel af te rekenen met smokkel van cacao uit Ivoorkust waar de prijzen veel lager zijn.
Dat is een merkwaardige omkering van de geschiedenis (in de jaren 1970-80 ging de smokkel
in de andere richting) én van de voorspellingen van de Wereldbank, die Ghana er altijd voor
gewaarschuwd heeft dat zijn cacao naar Ivoorkust zou worden gesmokkeld als het zijn caca-
omarkt niet snel liberaliseerde. De smokkel vanuit Ivoorkust is overigens geen goede zaak
voor Ghana. Ivoriaanse cacao is van mindere kwaliteit en Ghana wil de meerprijs van 50 tot 70
dollar/ton niet mislopen die het altijd krijgt omwille van zijn goede reputatie op het vlak van
kwaliteit.
Door de extreme inflatie waarmee Ghana heeft af te rekenen, heeft de vaste cacaoprijs echter
veel van zijn reële waarde verloren, zodat tegen het einde van het seizoen de smokkel toch
een korte tijd richting Ivoorkust ging. De Ghanese overheid reageerde door de prijs aan de
boeren tweemaal per jaar vast te leggen en in oktober 2000 werd de prijs fors verhoogd tot
3475 cedi/kg (0,62 euro). Volgens het Amerikaanse Ministerie van landbouw (USDA) mocht
Ghana in 2000-2001 een smokkel van ongeveer 30.000 ton cacao verwachten.
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Overzicht van de cacaoproductie 
De cacaoplant heeft vocht, warmte en schaduw nodig, tropisch bos dus. Cacao groeit in de
tropen op drie continenten. Latijns-Amerika, waar de cacao oorspronkelijk vandaan komt, is
nog slechts goed voor 13% van de wereldproductie. West-Afrika, waar sinds het einde van de
negentiende eeuw cacao wordt geteeld, is de belangrijkste cacaoregio, goed voor 70% van de
wereldproductie. De jongste regio is Zuidoost-Azië, dat in de jaren 1980 op korte tijd 20% van
de cacaomarkt inpikte, maar sindsdien is gestagneerd op ongeveer 17%.

Met een productie van om en bij 1,2 miljoen ton cacaobonen is Ivoorkust de belangrijkste
cacaoproducent ter wereld, op grote afstand gevolgd door Ghana, Indonesië, Nigeria, Brazilië,
Kameroen, Ecuador en Maleisië. Deze acht landen produceren samen 90% van alle cacao ter
wereld. Ondanks deze sterke concentratie zijn de cacaoproducerende landen de zwakste par-
tij in de hele cacaosector. Dat komt omdat opslag en verwerking ter plaatse zo moeilijk zijn,
zodat de producerende landen alleen via een beperking van de productie enige greep op de
markt kunnen uitoefenen. Helaas hebben de landen met de sterkste groeimogelijkheden
altijd geweigerd om gezamenlijk productiebeperkingen af te spreken (Ivoorkust en Maleisië
hebben in het verleden deze rol gespeeld, op dit ogenblik blijft Indonesië afzijdig).

West-Afrika
Voor Ivoorkust en Ghana is cacao van het allergrootste belang. Beide landen zijn sterk afhan-
kelijk van cacao voor hun deviezen. De opbrengst van cacao is nog altijd goed voor een derde
van de totale exportinkomsten van Ghana en voor 40% van de totale exportinkomsten van
Ivoorkust. Die sterke afhankelijkheid van één product maakt hun economie bijzonder kwets-
baar. Volgens het Cocoa Research Institute in Ghana telt het land ongeveer 350.000 cacao-
bedrijven met een gemiddelde oppervlakte van 3,5 ha. Eén derde van de bedrijven is kleiner
dan 1 ha., twee derde is kleiner dan 8 ha. De gemiddelde oogst per hectare is laag (420 kg),
voornamelijk omdat de cacaobomen oud zijn en de boeren weinig bestrijdingsmiddelen
gebruiken. Naast de 350.000 boerengezinnen zijn naar schatting nog eens het dubbele aan-
tal gezinnen rechtstreeks afhankelijk van de cacaoteelt, met name de gezinnen van de ‘care-
takers’ die doorgaans voor een deel van de oogst op de cacaovelden werken. 

Het aantal cacaoboeren in Ivoorkust wordt op 500.000 geschat. De bedrijven zijn er gemid-
deld 4 ha. groot. De opbrengst per ha. ligt veel hoger dan in Ghana, namelijk op 870 kg/ha.,
dankzij de introductie van productievere hybride cacaovariëteiten.
Een groot deel van de arbeiders in de cacaosector in Ivoorkust zijn migranten uit het naburi-
ge Burkina Faso. Zij zijn in toenemende mate het slachtoffer van vijandigheid jegens vreem-
delingen. 
In maart 2001 vroegen verschillende artikelen in de Amerikaanse en Britse media aandacht
voor het lot van de kindslaven die werkzaam zijn op de cacaoplantages in Ivoorkust. Tot
15.000 kinderen tussen 9 en 12 jaar zouden naar verluidt als slaven op de cacaoplantages wer-
ken. Naar aanleiding daarvan is een wetsvoorstel ingediend in het Congres en de Senaat in de
VS. Dat voorstel eist dat alle chocolade die in de VS wordt verkocht vrij moet zijn van slaven-
arbeid door kinderen. Nadat het voorstel was aanvaard in het Congres, kwam de Amerikaanse
chocolade-industrie in actie. Zij slaagde erin het wetsvoorstel te kelderen door een vrijwillig



akkoord te tekenen dat was opgesteld na onderhandelingen met de IAO, USAID, de regering
van Ivoorkust, vakbonden en NGO’s zoals Anti Slavery International. In dat akkoord belooft de
chocolade-industrie vóór juli 2005 een keurmerk- en controlesysteem te ontwikkelen, dat kan
garanderen dat er geen gebruik wordt gemaakt van kindslaven. 

In Nigeria is de cacaoteelt lange tijd sterk verwaarloosd geweest omdat alle aandacht uitging
naar de oliewinning. Cacao blijft nochtans het tweede exportproduct voor dit land. Recentelijk
is een programma gestart om nieuw hybride plantgoed te verdelen onder de boeren. Zoals in
Ghana zijn de cacaovelden in Nigeria sterk verouderd. De gemiddelde opbrengst per ha.
bedraagt ongeveer 400 kg. 

Azië
In Maleisië en Indonesië is de cacaoproductie van vrij recente datum. De hoge prijzen in de
jaren zeventig hadden tot gevolg dat deze landen hun productie gingen opvoeren, en nu beho-
ren ze tot de belangrijkste cacaoproducenten. Cacao vertegenwoordigt voor Maleisië en
Indonesië evenwel minder dan 1% van hun exportinkomen.

Maleisië was in de jaren 1980 de snelst groeiende producent. Sinds het begin van de jaren
1990 neemt de productie er af. Dalende prijzen en stijgende lonen hebben de productie er
onrendabel gemaakt. De Maleisische oogst is teruggelopen van 243.000 ton in 1989-90 tot
naar schatting 70.000 ton in 1998-99. Op de grote plantages is cacao vervangen door oliepal-
men, waarvan de teelt minder arbeidsintensief is. Door het verdwijnen van de cacaoplantages
is de cacaoproductie nu ook in Maleisië vooral in handen van kleine bedrijven (voor 60%). De
gemiddelde opbrengst bedraagt ongeveer 750 kg/ha.
Sinds 1995 importeert Maleisië cacao, vooral uit Indonesië, om zijn verwerkende industrie,
met een capaciteit van 145.000 ton, van grondstoffen te voorzien.

In Indonesië liggen de lonen een stuk lager dan in Maleisië. Indonesië beschikt over de juiste
combinatie van de drie factoren die historisch gezien bepalend zijn voor een bloeiende caca-
oteelt: maagdelijk regenwoud, een migrerende bevolking (vanuit het overbevolkte Java) en
(daarmee samenhangend) mensen die vrede moeten nemen met een laag inkomen.
In Sulawesi wordt nog altijd oerwoud gekapt om nieuwkomers de gelegenheid te geven cacao
te gaan verbouwen. In Indonesië zijn nu volgens Amerikaanse schattingen (USDA) 530.000
ha. met cacao beplant, waarvan 360.000 ha. worden geoogst, dat wil zeggen dat weldra nog
eens 70.000 ha. in productie zullen komen. De verwachting is dan ook dat de Indonesische
productie nog sterk zal toenemen. 
82% van de oogst is afkomstig van ongeveer 150.000 kleine boeren die elk gemiddeld slechts
2 ha. bewerken. Hun productiviteit per hectare is hoog, 900 à 1000 kg per ha., dat is beter dan
de staatsbedrijven en de privé-plantages die respectievelijk 11% en 7% van de productie voor
hun rekening nemen. De Indonesische cacao is wel van een veel lagere kwaliteit dan de
Afrikaanse of Latijns-Amerikaanse.

Latijns-Amerika
Het aandeel van Latijns-Amerika in de cacao gaat voortdurend achteruit. In 1989-90 bedroeg
het nog 27%, nu nog slechts 13%. Dat verlies is vooral toe te schrijven aan Brazilië, waar de
cacaoproductie over dezelfde periode terugviel van 350.000 ton naar 133.000 ton. Brazilië

6 C A C A O

96 Fair Trade Jaarboek 2001



C A C A O  6

Fair Trade Jaarboek 2001 97

kent dezelfde problemen als Maleisië. Lage prijzen en hogere lonen maken de teelt er onren-
dabel. De verwaarlozing van de velden die daaruit voortvloeide, heeft bovendien geleid tot een
sterke verspreiding van de heksenbezemziekte. Grote gedeelten van het cacaoareaal zijn aan-
getast. De productiviteit bedraagt nog slechts ongeveer 280 kg/ha. In november 1999 opende
de provincie Bahia, die sterk afhankelijk is van cacao, een cacaokwekerij die tegen 2002 meer
dan 7 miljoen verbeterde plantjes en 42 miljoen entstokken moet produceren. Om de verwer-
kingsindustrie van cacao te voorzien, voert Brazilië tegenwoordig cacao in, net zoals Maleisië. 
In Brazilië wordt cacao vooral geteeld op plantages. De teloorgang van de sector is vooral een
drama voor de landarbeiders. In de provincie Bahia zijn meer dan 250.000 banen verloren
gegaan.

Andere belangrijke producenten in Latijns-Amerika zijn Ecuador, Colombia, Mexico en de
Dominicaanse Republiek. De teelt is er voornamelijk in handen van kleine producenten. 

Eerlijke handel
In de commerciële cacaohandel gaat ongeveer 70% van de chocoladeprijs naar de handelsor-
ganisaties en de chocolade-industrie, de cacaoboeren - die gewoonlijk geen andere bron van
inkomsten hebben – krijgen vaak niet eens 5%. De Europese eerlijke-handelsorganisaties
betalen eerlijke prijzen en ondersteunen een duurzame productie door contact te leggen met
producenten in de ontwikkelingslanden. De verkoop van eerlijke producten zorgt ook voor
een verbinding tussen producenten en consumenten. Als
consumenten zich meer bewust worden van de problemen
van het Zuiden in het algemeen, zijn ze sneller bereid een
eerlijke prijs te betalen. De minimumprijs die de Europese
‘fair trade’-organisaties betalen is 1600 dollar per ton ver-
meerderd met een premie van 150 dollar. Voor biologische
cacao komt daar nog eens 200 dollar bovenop. Is de
marktprijs hoger dan 1600 dollar, dan is de ‘fair trade’-
prijs gelijk aan deze marktprijs plus 150 dollar.

El Ceibo, een Boliviaanse cacaocoöperatie, zocht in 1985
contact met de Zwitserse organisatie Claro (voorheen
OS3). Nu wordt een deel van de cacao van El Ceibo recht-
streeks door Claro op de Europese markt verkocht.
Tussenhandelaren worden omzeild en de eerste stappen
in de verwerking worden in Bolivia uitgevoerd. El Ceibo
produceert in zijn verwerkingsfabriek zowel cacaoboter
als cacaopoeder. In 1991 bracht Claro de eerste ‘eerlijke’
chocolade, gemaakt door een Zwitsers fabrikant, op de
Europese markt onder de naam ‘Mascao’. Momenteel zijn
alle Mascao-chocoladeproducten volledig biologisch. Ze
worden gemaakt met mascobadosuiker van Alter Trade uit
de Filipijnen en cacao van El Ceibo en van Conacado uit de
Dominicaanse Republiek. 

Duizend ton

Ivoorkust .................................................................... 1.300  
Ghana .................................................................................. 445  
Indonesië ...................................................................... 420  
Nigeria ................................................................................ 165  
Brazilië ................................................................................ 130  
Kameroen ...................................................................... 120  
Ecuador .................................................................................. 95  
Maleisië ................................................................................ 80  
Dominicaanse Republiek ...................... 47  
Colombia ............................................................................ 40  
Papoea-Nieuw-Guinea .............................. 37  
Mexico .................................................................................... 35  

Schattingen voor 1999-2000 van de
Internationale Cacao-Organisatie

De belangrijkste
cacaoproducerende
landen



Naast Mascao verdelen verscheidene EFTA-leden nu ook ander chocolades en chocoladepro-
ducten: chocoladerepen, gewone en instant cacaopoeder, chocopasta, hagelslag, chocolade-
noten, chocoladerozijnen, pralines, enz.

Sinds 1993 bestaat er in Nederland en Zwitserland bovendien een keurmerk voor eerlijke cho-
colade en andere cacaoproducten. Inmiddels bestaat zo een keurmerk in tien landen. In 1999
lag de verkoop rond de 1000 ton. Engeland, Zwitserland en Nederland zijn vooralsnog de
belangrijkste ‘fair trade’-cacaoconsumenten, maar op het vlak van consumptie per hoofd van
de bevolking steekt Luxemburg met kop en schouders boven alle anderen uit. De keurmerk-
organisaties zijn allemaal aangesloten bij de koepelorganisatie FLO-International, die in 1997
is opgericht en waarbij inmiddels 17 nationale ‘fair trade’-keurmerkorganisaties zijn aange-
sloten.

Chocoladeproducenten en cacaoverwerkers die cacao importeren volgens de criteria van de
eerlijke handel mogen hun producten verkopen met een ‘fair trade’-keurmerk, zoals Max
Havelaar in Nederland, Zwitserland en Denemarken, TransFair in Duitsland, Luxemburg,
Oostenrijk en Italië, of het Fairtrade Mark in Engeland en het Raettvisemark in Zweden. Veel
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De handelsbelemmeringen vormen één van de
redenen waarom cacaoproducerende landen
voornamelijk cacaobonen exporteren. De cacao-
consumerende landen, dat zijn de geïndustriali-
seerde landen, beschermen hun markten tegen
de invoer van verwerkte producten door een ho-
ger invoertarief te heffen op producten die meer
bewerkingen hebben ondergaan of die concur-
rerend zijn. Tot voor kort hanteerde de Europese
Unie een tarief van slechts 3% op de invoer van
cacaobonen, maar een tarief van 12% voor
cacaoboter, 15% voor cacaomassa en 16% voor
cacaopoeder - cacaoboter en cacaopoeder zijn
verder verwerkt dan cacaomassa, maar de Euro-
pese behoefte aan poeder is kleiner. Producten
uit ACP-landen (Afrika, de Cariben en de Stille
Oceaan) mochten vrij worden ingevoerd. An-
dere ontwikkelingslanden kwamen volgens het
Algemeen Preferentiestelsel (GSP) in aanmer-
king voor een preferentieel tarief van 3% voor
cacaobonen, 11% voor cacaomassa, 8% voor
cacaoboter en 9% voor cacaopoeder. 

De multilaterale handelsakkoorden van 1994
(GATT/WTO) leidden tot nieuwe, lagere tarie-
ven. Het standaardtarief is nu: 1,5% voor bonen,
12% voor cacaomassa, 9% voor cacaoboter en
12% voor cacaopoeder. Het preferentieel tarief
voor ontwikkelingslanden is nu gedifferentieerd
volgens de zogenaamde ‘ontwikkelingsgraad’
van de betrokken landen. Ecuador en Bolivia
mogen hun cacaoproducten vrij invoeren, voor
Maleisië en Indonesië gelden tarieven van
respectievelijk 0%, 8,4%, 6,3% en 4,2%; voor
Brazilië zijn de tarieven 0,7% voor cacaobonen,
10,2% voor cacaomassa, 7,6% voor cacaoboter
en 8,1% voor cacaopoeder. Opvallend bij de
huidige tarieven is dat een steeds groter aantal
landen het volledige nultarief toegekend krijgt:
naast de ACP-landen ook verscheidene landen
uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Oost-
Europa (uitzondering: 1,5% voor cacaobonen).
Met andere woorden het voordeel voor de ACP-
landen wordt alsmaar kleiner, hun toegang tot
de markt alsmaar moeilijker.

Handelsbelemmeringen: internationale en Europese 
regelgeving
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supermarkten verkopen behalve koffie, thee en bananen ook cacaoproducten en chocolade
met zo’n keurmerk. Op de markt voor eerlijke cacao is een duidelijke trend te bespeuren naar
de combinatie tussen ‘fair trade’ en biologisch. ‘Eerlijke’ cacaoboter wordt ook verwerkt in
alle cosmeticaproducten van de Bodyshop die cacaoboter bevatten.

De cacaobonen en cacaoboter voor de producten met een keurmerk van FLO-International zijn
afkomstig van El Ceibo (Bolivia), Kuapa Kokoo (Ghana), Conacado (Dominicaanse Republiek),
MCCH (Ecuador), MACEFCOOP (Kameroen) en TCGA (Belize). Ook APPTA (Costa Rica) zal cacao
gaan afzetten op de ‘fair trade’-markt. In 2000 is de cacaoproductie van vier van de zeven
geregistreerde producentenorganisaties ook biologisch gecertificeerd. Bij twee andere lopen
biologische proefprojecten.

Kuapa Kokoo betekent ‘goede cacaoboeren’.
Het is de naam van een vereniging van cacao-
boeren in Ghana. Toen Ghana in 1992 onder druk
van IMF en Wereldbank de binnenlandse cacao-
markt liberaliseerde, besloten enkele boerenlei-
ders een eigen cacaohandelsmaatschappij op te
richten. Al te lang waren cacaoboeren bedrogen
geweest door corrupte ambtenaren. Zij hadden
geen zin om dit soort ambtenaren te ruilen voor
misschien nog een erger soort tussenhandelaars.
De handelsmaatschappij Kuapa Kokoo Ltd. is
eigendom van de vereniging Kuapa Kokoo
Union. In elk dorp stellen de boeren die aan
Kuapa Kokoo leveren een eigen bestuur aan en
kiezen ze ook vertegenwoordigers voor de be-
stuursorganen van Kuapa. Voor het eerst sinds
lang hebben cacaoboeren in Ghana greep op de
verhandeling van hun broodwinning. Bij Kuapa
hanteren de boeren zelf de weegschaal. Meer
nog dan de prijs is deze invloed voor de boeren
het symbool van eerlijke handel. De boeren krij-
gen een vergoeding voor het inzamelen, wegen
en verpakken van de cacao. Ze worden betrok-
ken bij het beleid van Kuapa. Ze krijgen vorming,
kunnen rekenen op een prompte betaling en
een bonus op het einde van het seizoen. Kuapa
is de best draaiende organisatie op de Ghanese
binnenlandse cacaomarkt. Meer en meer boeren
willen zich bij Kuapa aansluiten. De organisatie

is uitgegroeid van 22 dorpsverenigingen in 1993
tot 684 dorpsverenigingen of 35.000 leden in
2001.

Sinds 1998 lopen bij Kuapa Kokoo een gender-
project en een bioproject. De genderverant-
woordelijke organiseert vorming en werkt aan
spaarprogramma’s. De meeste cacaoboerinnen
is zijn vooral bekommerd om het levensonder-
houd van hun gezin. Ze proberen zelf wat geld
te verdienen, bijvoorbeeld door groenten te
telen, brood te bakken of zeep te maken van de
schillen van de cacaovruchten. 
Ondertussen krijgen cacaoboeren in een aantal
dorpsverenigingen van Kuapa een training in de
biologische cacaoteelt georganiseerd door
Conservation International. De bedoeling is om
binnen enkele jaren een biocertificaat te verkrij-
gen en te gaan leveren aan de kleine maar
lucratieve biomarkt.

Kuapa Kokoo is sinds oktober 1998 ook aan-
deelhouder van een Brits chocoladebedrijf! De
‘Day Chocolate Company’ is genoemd naar Ri-
chard Day, een overleden medewerker van de
Britse ‘fair trade’-organisatie TWIN, die Kuapa
vanaf haar ontstaan met raad en daad heeft bij-
gestaan. De chocolade die het bedrijf op de
markt brengt, heet ‘Divine’, ‘een hemelse
melkchocolade met een hart’.

Kuapa Kokoo, Ghana
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American Cocoa Research Institute, 
ACRI, www.acri-cocoa.org

Africa News Online, 
www.africanews.org (or AllAfrica.com)

CIRAD, www.cirad.fr

E.D & F Man Cocoa, 
is www.edfman.com/cocoa 

EFTA Cocoa Newsletters

Financial Times Globalarchive, 
www.globalarchive.ft.com

International Cocoa Organisation,  
www.icco.org

Jeune Afrique Economique (maandblad)

Marchés tropicaux et méditerranéens (weekblad)

Smithsonian Institute, 
www.si.edu/smbc (or natzoo.si.edu/smbc/cacao.htm)

Solagral, www.solagral.org

Reuters, www.commods.reuters.com

The Cocoa and Chocolate Market, Rabobank 

United States Department of Agriculture; 
Foreign Agricultural Service, Attaché Reports: www.fas.usda.gov

UNCTAD, www.unctad.org
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Suiker
Meer bitter dan zoet
Astrid Engel 
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7 S U I K E R

Suiker is een product dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld cacao, koffie of bananen, overal ter
wereld kan worden geproduceerd, waardoor er sprake is van directe concurrentie tussen
Noord en Zuid. Tot voor kort was de Europese Unie met haar almaar toenemende suikerex-
porten de grootste ‘onruststoker’ op de wereldmarkt. Maar de laatste jaren zijn daar andere
belangrijke producerende landen met een steeds groeiend overschot bijgekomen. Hierdoor
bleven de prijzen dalen. Een (eerste?) dieptepunt werd medio 1999 bereikt. De prijzen tui-
melden toen werkelijk naar beneden. Zelfs de landbouwovereenkomst van de Wereldhandels-
organisatie (WTO) kon geen verbetering brengen in de miserabele situatie waarin de wereld-
markt verkeerde, omdat afspraken ten aanzien van de vermindering van exportsubsidies of

invoertarieven niet werden nagekomen. 
De slachtoffers van deze permanente cri-
sis zijn vooral de kleine suikerboeren en
suikerrietsnijders in het Zuiden: hun
arbeidsomstandigheden zijn steeds ver-
der verslechterd en velen van hen hebben
zich gedwongen gezien om met de pro-
ductie te stoppen. 

Dit hoofdstuk belicht enkele aspecten van
de wereldsuikermarkt: Waarom is de situ-
atie zo moeilijk? Welke ontwikkelingen
zijn er? Welke rol speelt de EU en wat is de
positie van de producenten? Tot slot wordt
toegelicht wat eerlijke-handelsorganisa-
ties doen om suikerproducenten in het
Zuiden te steunen.

De wereldsuikermarkt
Er zijn ongeveer 127 landen waar suiker
wordt geproduceerd. Van de circa 135 mil-
joen ton die in 1999/2000 werd gepro-
duceerd, was het grootste deel afkomstig
uit de dichtbevolkte Aziatische landen.
Met bijna 21 miljoen ton was Brazilië de
grootste producent, gevolgd door de EU
met 18 miljoen ton, India met 17 miljoen

ton, China met ongeveer 9 miljoen ton en Thailand met 5,5 miljoen ton.1 Zo’n 90 miljoen ton,
oftewel twee derde van de totale productie, is afkomstig uit ontwikkelingslanden. Ongeveer
70% is rietsuiker, de rest is bietsuiker. Omdat de productie van rietsuiker gestaag toeneemt
en die van bietsuiker stagneert, wordt rietsuiker naar verhouding steeds belangrijker.2

In de meeste landen is het merendeel van de geproduceerde suiker bestemd voor binnen-
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Cuba

Fiji

Belize

Guyana

Mauritius

Dominicaanse republiek

69%

40%

39%

36%

28%

24%

Het belang van de suikerexport voor een
aantal ontwikkelingslanden in 1993
Suikerexport als % van de totale exportwaarde

% van de suikerexport verkocht op de wereldmarkt

Cuba

Fiji

Belize

Guyana

Mauritius

Dominicaanse republiek

25%

56%

10%

7%

93%

Bron: UNCTAD (1996) and Taschenbuch der Zuckerwirtschaft

1 Faostat, Statistical Database 200l; http://www.apps.fao.org.

2 Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (1995): Jahresbericht für das Wirtschaftsjahr 1994/95.
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landse consumptie. China en India, bijvoorbeeld, exporteren nauwelijks suiker. Nog geen 30%
van de totale suikerproductie wordt internationaal verhandeld. Sinds 1995 is Brazilië de
grootste exporteur met een marktaandeel van inmiddels meer dan 22%, waarmee het de EU
(15% excl. EU-interne handel), die jarenlang de eerste plaats bekleedde, heeft ingehaald.
Andere belangrijke exporterende landen zijn Australië (12,6%), Cuba (7,2%), Thailand (7,1%),
Guatemala (3,8%) en Zuid-Afrika (3,1%).3 Deze zeven landen nemen samen bijna 70% van alle
op de wereldmarkt verkochte suiker voor hun rekening. De ontwikkelingslanden hebben
samen een wereldmarktaandeel van 60 à 70%.4 Hoewel de hier niet genoemde exporterende
landen slechts een gering aandeel in de wereldmarkt hebben, is suiker voor veel van die lan-
den wel een belangrijke bron van deviezen.

De nationale en internationale suikermarkten worden gestuurd door grootschalige over-
heidsinterventie. Met behulp van hoge tarieven en andere protectionistische maatregelen
schermen de meeste suikerproducerende landen hun eigen markt af van de wereldmarkt, om
zodoende hun eigen binnenlandse suikerproductie te vergroten of zelfs mogelijk te maken.
Binnenlandse producenten kunnen daardoor prijzen hanteren die hoger liggen dan op de
wereldmarkt. Dit geldt evenzeer voor de belangrijkste industrielanden als voor de ontwikke-
lingslanden. Op die manier zijn India, China, de Verenigde Staten en Japan grotendeels of vol-
ledig zelfvoorzienend, terwijl de Europese Unie tot de grootste exporteurs behoort. Ook op de
nationale markt van minder belangrijke suikerproducerende landen is sprake van omvangrij-
ke interventie. Slechts zeer weinig landen – vooral Australië, Canada, Singapore en sinds kort
Cuba – stellen hun suikerhandel bloot aan de ‘vrije’ markt.5

Zelfs de suiker die wel voor de internationale markt is bestemd, wordt vaak niet op de vrije
markt verkocht maar via handelsovereenkomsten tussen regeringen. Dit geldt met name voor
de voormalige socialistische landen. Maar ook de Europese Unie en de Verenigde Staten heb-
ben overeenkomsten met verschillende ontwikkelingslanden, op grond waarvan ze een
bepaalde hoeveelheid suiker invoeren tegen dezelfde prijs die binnenlandse producenten
ontvangen.6 Hierdoor is de paradoxale situatie ontstaan dat veel ontwikkelingslanden, waar-
voor suiker een groot deel van hun exportinkomsten oplevert, absoluut geen concurrerende
positie kunnen innemen op de vrije markt. Hun uitvoermogelijkheden zijn totaal afhankelijk
van het protectionisme van de geïndustrialiseerde landen en van hun preferentiële toegang
tot de markt van die landen waarmee ze handelsakkoorden hebben gesloten. Zo hebben
Mauritius en Guyana preferentiële toegang tot de Europese markt op grond van de
Suikerovereenkomst en mogen de Filippijnen en de Dominicaanse Republiek suiker tegen ver-
laagde tarieven naar de Verenigde Staten exporteren.

De prijzen op de wereldmarkt 
Als gevolg van het machtige protectionisme dat de wereldsuikermarkt kenmerkt, zijn de sui-
kerprijzen meestal laag en onstabiel. 

3 Faostat, Statistical Database 2000; http://www.apps.fao.org.

4 Ibid

5 UNCTAD (1996): Prospects for the world sugar economy in the light of the Uruguay Round Agreements, Genève, p. 8.

6 Ibid, p. 10 en 12.



Laag zijn de prijzen omdat ze voor veel suikerproducenten de productiekosten niet volledig
hoeven te dekken. Zij kunnen hun vaste kosten (machines, raffinaderijen, enz.) financieren via
hun inkomsten van binnenlandse of preferentiële markten waar de prijzen hoger liggen. De
wereldmarktprijzen hoeven dus alleen maar de variabele kosten (lonen, huur, energiekosten,
enz.) van de overproductie te dekken om aantrekkelijk te zijn. Bovendien zijn er regeringen
die de suikerexport subsidiëren om een concurrerende positie voor hun suiker te behouden.
Hierdoor zijn de prijzen op de wereldmarkt lager dan de productiekosten van de meeste pro-
ducerende en zelfs exporterende landen.
De prijzen zijn instabiel omdat de wereldsuikermarkt slechts een relatief klein aantal kopers
en verkopers kent. Een verandering in de productie van een of twee grote exporteurs kan
daardoor een sterke weerslag hebben op de prijs. Bovendien is de internationale suikermarkt
een typische ‘restmarkt’: veel landen gebruiken de suikermarkt om hun overschotten – die ze
in jaren met gunstige weersomstandigheden hebben geproduceerd – af te zetten, ongeacht
de prijs. Dit betekent echter ook dat misoogsten in landen die normaal gesproken zelfvoor-
zienend zijn, kunnen leiden tot een plotselinge stijging van de vraag naar geïmporteerde sui-
ker. Van alle belangrijke internationaal verhandelde landbouwproducten was suiker daardoor
in de jaren zeventig en tachtig het sterkst aan prijsschommelingen onderhevig. 

De prijsevolutie sinds de jaren tachtig
Sinds de jaren tachtig heeft het wereldaanbod van suiker bijna steeds de totale vraag over-
troffen. Dat had te maken met een toenemende uitvoer uit de Europese Gemeenschap in de
jaren tachtig, de opkomst van andere grote suikerexporteurs zoals Brazilië en Thailand in de
jaren negentig, een productiestijging in landen als India en China die vroeger belangrijke
importeurs van suiker waren, en een steeds verdere verschuiving naar alternatieve zoetstof-
fen, met name in de Verenigde Staten en Japan. Als gevolg van stijgende exportcijfers en een
continue daling van de vraag naar geïmporteerde suiker, kwam de wereldmarktprijs perma-
nent onder druk te staan, op enkele korte periodes na. Maar de schommelingen lijken nu wat
minder uitgesproken. Volgens deskundigen heeft dit te maken met het feit dat de geïndus-
trialiseerde landen (vooral Japan) minder suiker zijn gaan importeren: terwijl deze landen
bereid waren ‘elke’ prijs te betalen om aan de vraag te voldoen, proberen andere landen prijs-
stijgingen eerder op te vangen door een lagere consumptie.

In de jaren negentig bleef de situatie vrijwel ongewijzigd. In 1995 leidde de productiedaling in
Oost-Europa en Cuba – als gevolg van de instorting van de socialistische economieën – tot een
tijdelijk tekort op de wereldmarkt en tot een prijsstijging naar meer dan 15 dollarcent per
pond. Maar daarna zorgden grote oogsten in belangrijke suikerproducerende landen als
Brazilië, Thailand, Australië en India al in 1996 weer voor een prijsdaling. Vanaf dat ogenblik
nam de wereldsuikerproductie jaar na jaar toe – men sprak telkens van een ‘recordoogst’ –
zonder dat de vraag naar suiker evenredig steeg. In 1998 voelde men vooral het effect van de
economische crisis in Azië omdat daardoor de vraag naar suiker in deze regio drastisch afnam.
Na een kortstondige verbetering begin 1999 zakten de prijzen enkele weken later plotseling
tot onder de 5 dollarcent per pond, het laagste niveau in 13 jaar.7 Brazilië speelde hierin een
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7 Vgl. Sommer, U., Der Markt für Zucker. In: Agrarwirtschaft 49 (2000), Braunschweig, p. 30.
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sleutelrol omdat het land eerst zijn munt met 30% devalueerde en vervolgens eind 1998 liet
vlotten, waardoor het zijn suiker tegen veel gunstigere voorwaarden kon aanbieden. In die
periode werden ook de subsidies op het gebruik van brandstof op alcoholbasis (d.w.z. op
basis van suiker) drastisch teruggeschroefd, waardoor de vraag naar suiker daalde. Als gevolg
daarvan werd suikerriet niet langer tot alcohol maar weer gewoon tot suiker verwerkt, waar-
door het overschot nog meer toenam. Maar op de wereldmarkt stond tegenover het toegeno-
men aanbod van Brazilië slechts een geringe vraag, vooral omdat China en Rusland veel min-
der aankochten dan verwacht.8 Ook het feit dat verschillende belangrijke marktdeelnemers –
vooral de Verenigde Staten en de Europese Unie – niet op de prijssignalen reageerden, terwijl
de wereldmarkt vijf jaar lang onafgebroken verslechterde, had een negatieve invloed: ze ble-
ven hun eigen markt beschermen of hun eigen export opvoeren. Intussen steeg de wereldsui-
kervoorraad tot bijna 50% van de jaarlijkse wereldwijde vraag, vergeleken met slechts onge-
veer een derde aan het begin van de jaren negentig.

In 1999 steeg de productie tot een recordhoogte van 135 miljoen ton – maar de vraag was heel
laag. Sinds half 2000 hebben de prijzen zich een beetje hersteld, maar een duurzaam herstel
van de wereldmarktprijzen valt niet te verwachten. De toekomst van de wereldmartk voor sui-
ker lijkt erg moeilijk te voorspellen. De toekomstige ontwikkelingen zullen afhangen van de
vraag of Brazilië zijn productie zal verminderen of niet. Andere bepalende factoren zijn de ont-
wikkelingen in Australië, in de grote Aziatische producentenlanden en in de landen die deel
uitmaken van NAFTA, het Noord-Atlantisch Vrijhandelsakkoord.

Kortom, de ervaring van de afgelopen jaren leert dat aanhoudend lage wereldmarktprijzen
voor de voornaamste exporterende landen geen reden zijn om hun productie aanzienlijk te
beperken, en dat ze evenmin in de importerende landen de vraag doen toenemen. Sterker
nog, het niet te stuiten optimisme van de exporteurs geeft juist aanleiding tot een permanen-
te productieverhoging, terwijl de importeurs steeds meer de neiging vertonen om hun eigen
markt tegen goedkope importen te beschermen. Echt doeltreffende internationale afspraken
over suiker zijn er dus nog nooit geweest en lijken ook nog niet in het verschiet te liggen. Met
andere woorden, er zijn nog geen stappen gezet in de richting van een duurzame oplossing
voor de kritieke situatie waarin de wereldsuikermarkt zich bevindt.

Nieuw is echter het feit dat de hopeloze toestand op de wereldsuikermarkt, niet langer uit-
sluitend te wijten is aan de overheersing van de geïndustrialiseerde landen op de landen van
het Zuiden, zoals in de jaren tachtig het geval was. Sterke exporteurs uit het Zuiden hebben
steeds meer invloed gekregen op de wereldmarkt omdat ze met de EU gingen concurreren en,
vooral, met andere ontwikkelingslanden. Hierbij denken we in de eerste plaats aan Brazilië,
dat zijn productie sinds begin 1990 met meer dan 11 miljoen ton heeft opgedreven.9 Brazilië
is er met zijn agressieve exportbeleid in geslaagd om de EU bepaalde afzetmarkten af te trog-
gelen. Daarnaast hebben veel andere exporterende landen – waaronder sterke concurrenten
als Australië en Thailand – te lijden onder de dumpingpraktijken van Brazilië die hun afzet-
mogelijkheden beperken. Ondertussen zijn de landen in het Zuiden verwikkeld geraakt in een
genadeloze concurrentiestrijd.

8 Ibid.

9 Vgl. s.n. (2000): Zweite Schätzung der Weltzuckererzeugung 1999/2000. In: F.O. Lichts Europäisches Zuckerjournal,
jaargang 139, nr. 5/2000, p. 75.



Het suikerbeleid van de EU
Alhoewel de EU niet langer nummer één staat op de lijst van suikerexporteurs, zoals tot enke-
le jaren geleden, is de EU wel nog steeds de grootste exporteur van witte suiker. En dat ter-
wijl de Europese Gemeenschap nog maar vijfentwintig jaar geleden één van de belangrijkste
importeurs was! Deze verandering is het gevolg van een suikerbeleid dat – onder druk van een
sterke suikerlobby – tot enorme productiestijgingen heeft geleid.

Het Europese suikerbeleid is gebaseerd op het zogenaamde Suikerregime (de ‘gemeen-
schappelijke marktordening voor suiker’), dat steunt op de volgende drie pijlers:
1. Doeltreffende bescherming tegen internationale concurrentie door extreem hoge invoer-

rechten. Hierdoor wordt suiker van buiten de EU dermate duur dat er in de praktijk eigen-
lijk sprake is van een importverbod.

2. Gegarandeerde minimumprijzen voor producenten. Meestal liggen deze minimumprijzen
veel hoger dan de wereldmarktprijzen. Tegenwoordig is de suikerprijs in de EU ongeveer
drie keer zo hoog als de wereldmarktprijs.10 Weliswaar gelden deze minimumprijzen alleen
voor een bepaalde hoeveelheid oftewel ‘quotum’ (momenteel ongeveer 14,5 miljoen ton
witte suiker), maar deze hoeveelheid heeft altijd ruimschoots de Europese behoefte aan
suiker gedekt. Bovendien is de winst die de boeren voor dit quotum opstrijken, een stimu-
lans om nog meer suiker te produceren en vervolgens tegen wereldmarktprijzen uit te voe-
ren. Hierdoor is de EU al jarenlang gedwongen ongeveer een derde tot een vierde van haar
suikerproductie te exporteren (bijna 6 miljoen ton in het boekjaar 1998/199911).

3. Aanzienlijke exportsubsidies om suikeroverschotten te kunnen afzetten op de wereldmarkt.

Een sterke suikerlobby – die zowel de bietenproducenten als de hele suikereconomie en de
suikerhandel vertegenwoordigt – heeft tot nu toe elke wijziging van dit suikerbeleid weten
tegen te houden. Steeds opnieuw is het Suikerregime, dat oorspronkelijk als tijdelijk was
bedoeld, ongewijzigd verlengd. In mei 2000 is dat voor het laatst gebeurd. Ondanks de
inspanningen van Landbouwcommissaris Fischler – die met het oog op de komende uitbrei-
ding van de Europese Unie naar het oosten en de lopende WTO-onderhandelingen over land-
bouw hervomingen dringend nodig acht – zijn toch alleen maar enkele onbelangrijke veran-
deringen goedgekeurd. De huidige regeling loopt tot 2006.

Deze weerstand tegen elke vorm van verandering is des te opmerkelijker omdat de EU inmid-
dels twee omvangrijke pakketten hervormingsmaatregelen heeft goedgekeurd om het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in overeenstemming te brengen met de WTO-regels.
Centraal in deze hervormingen staat een drastische prijsverlaging van alle belangrijke land-
bouwproducten, op één uitzondering na: suiker. De mogelijkheden om de suikerprijzen op
dezelfde manier te verlagen, zijn beperkt omdat daarvoor compensatievergoedingen vereist
zouden zijn (zoals die ook voor andere landbouwproducten worden toegekend), wat het EU-
budget nog meer zou belasten. Ommwille van de recentelijk opgelegde begrotingsbeperkin-
gen, is dat op dit moment politiek niet haalbaar. Dat draagt verder bij tot de bestaande dis-
crepantie tussen de prijs van suiker en die van andere landbouwproducten. Toch lijkt de druk
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10 Vgl. s.n. (1999): Kontroverse um die EU-Zuckermarktordnung. In: Agra Europe 17/99, Europa-Nachrichten, p. 5.

11 Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (1999): Zucker in Zahlen: 8.
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ook voor suiker weer toe te nemen – de Commissie moet ten minste begin 2003 een rapport
opstellen en, indien nodig, verdere voorstellen voor hervorming doen.

Het is ook opmerkelijk dat de suikersector grotendeels buiten beschouwing is gelaten in de
WTO-bepaling ten aanzien van de liberalisering van de wereldhandel (zie paragraaf ‘De land-
bouwovereenkomst van de Wereldhandelsorganisatie’), waardoor de suikerproductie binnen de
EU onverminderd is blijven toenemen, en dat de tolmuur als bescherming tegen ongewenste
importen nog steeds overeind staat. Door de aanzienlijke prijsdaling van andere landbouw-
producten (zoals granen) was het niet nodig om ook voor suiker een verlaging van de gega-
randeerde prijs door te voeren. Tot voor kort was het evenmin nodig de exportsubsidies te ver-
lagen. Door een slimme keuze van de referentieperiode (1986-1990) die als basis dient voor de
reductie, was het oorspronkelijke quotum zo hoog dat er tot op heden geen aanpassing nodig
is geweest. Maar in 2000 veranderde dat voor het eerst: de WTO-voorwaarden zijn nu volledig
van toepassing en de exportsubsidies zijn omwille van de permanent lage wereldmarktprijzen
een vrij aanzienlijke kostenpost gaan vormen. Als gevolg daarvan zijn de quota tijdelijk ver-
laagd met bijna 500.000 ton. Dit is de enige opmerkelijke wijziging in de nieuwe regulering
van de suikermarkt: de permanente reductie van de totale quota met 115.000 ton.12 Maar: de
suiker die buiten dit quotum wordt geproduceerd, wordt door deze daling niet beïnvloed.

De gevolgen van het Europese suikerbeleid voor de landen in
het Zuiden
Ieder jaar brengt de EU miljoenen tonnen gesubsidieerde – en dus goedkopere – suiker op de
wereldmarkt. Door deze suikerexport van de EU worden de wereldmarktprijzen gedrukt en
lopen de ontwikkelingslanden een aanzienlijk marktaandeel en de zo noodzakelijke deviezen
mis. De snelle groei van de suikerexport van de Europese Gemeenschap begin jaren tachtig
heeft sterk bijgedragen tot de instorting van de wereldsuikerprijzen na 1979/1980. Door de
gesubsidieerde suikerexport zijn de wereldmarktprijzen naar schatting met zo’n 12% gedaald.
In een onderzoek van de Wereldbank worden de jaarlijkse kosten geraamd op 160 miljoen dol-
lar voor Australië en Brazilië, 72 miljoen voor Thailand, 50 miljoen voor de Filippijnen en Zuid-
Afrika en 20 miljoen voor de Dominicaanse Republiek.
Vanwege de dramatische daling van de prijzen heeft men in sommige regio’s de suikerpro-
ductie moeten staken – de suikerboeren konden niet meer in hun levensonderhoud voorzien
en de arbeiders kwamen zonder werk te zitten. Wie zijn baan niet kwijtraakte, zag zijn ellen-
dige werkomstandigheden nog verder verslechteren.

Internationale overeenkomsten
De Internationale Suikerovereenkomst
Sinds 1953 zijn er diverse pogingen gedaan om de wereldsuikerprijzen door middel van inter-
nationale overeenkomsten te verhogen en te stabiliseren. De laatste overeenkomst, van 1977,
omvatte afspraken over exportquota voor de deelnemende landen en over interventievoorra-
den om suiker van de markt te kunnen halen wanneer de prijs laag was. Net als de meeste

12 Vgl. s.n. (2000): Die Zuckermarktordnung sollte fortgeführt werden. In: Agra Europe, 5/00, Kurzmeldungen, p. 34.



voorafgaande werd ook deze overeenkomst een mislukking. Dat was deels te wijten aan het
feit dat de Europese Gemeenschap – een van de grootste exporteurs – weigerde de overeen-
komst te ondertekenen, en handig gebruik maakte van de uitvoerbeperkingen van andere
deelnemers om haar eigen wereldmarktaandeel te vergroten. De overeenkomst liep in 1984 af
en sindsdien is er geen nieuw akkoord over prijsstabiliserende maatregelen bereikt. Alle latere
overeenkomsten beperkten zich in het algemeen tot marktonderzoek en informatie-uitwisse-
ling, en de Internationale Suikerorganisatie verkeert momenteel in ernstige financiële problemen.

De landbouwovereenkomst van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO)
De Uruguay-ronde van het Algemeen Akkoord over Tarieven en Handel (GATT) voorzag niet
alleen de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, maar ook de verdere liberalisering van
de handel. Voor het eerst ging het daarbij ook om de handel in landbouwproducten, inclusief
suiker. Theoretisch gezien had dit belangrijk kunnen zijn voor de wereldsuikermarkt omdat
94% van de export afkomstig is uit lidstaten van de WTO.13 Er waren afspraken over export-
subsidies, marktrestricties en interne prijsstabiliseringsprogramma’s. De industrielanden
kregen tot het jaar 2000 de tijd om de overeenkomst uit te voeren, en de ontwikkelingslanden
tot 2004. De Minst Ontwikkelde Landen (MOL’s) werden niet verplicht tot liberalisering14,
maar nemen ook geen erg belangrijke positie in op de suikermarkt15. 

Enkele specifieke onderdelen van de overeenkomst:

• Verlaging van exportsubsidies
De overheidsuitgaven voor exportsubsidies in de geïndustrialiseerde landen moeten met 36%
omlaag en de omvang van de gesubsidieerde export met 21%. Voor de ontwikkelingslanden
zijn deze cijfers respectievelijk 24% en 12%. Door de toepassing van deze regel daalde de
omvang van de gesubsidieerde uitvoer van 1,62 miljoen ton (1986-1990) tot 1,27 miljoen ton
in het jaar 2000. 

• Betere toegang tot de markt
Alle bestaande toegangsbeperkingen, zoals variabele invoerrechten of quotastelsels, dienen
te worden afgeschaft of omgezet in vaste heffingen. Die moeten vervolgens worden verlaagd
met – gemiddeld voor alle producten – 36% in de geïndustrialiseerde landen en 24% in de
ontwikkelingslanden. Indien het gemiddelde van de tariefverlagingen niet wordt gehaald,
hoeft de heffing voor een bepaald product maar met 15% te worden verlaagd. Omdat de
bescherming altijd zo hoog is geweest en omdat tal van landen gebruik maakten van de moge-
lijkheid van tariefverlaging voor suiker onder het gemiddelde niveau, zullen de tarieven in het
begin vrij hoog liggen en ook na de geplande daling hoog blijven.

• Verlaging van binnenlandse subsidies
Binnenlandse subsidies in de agrarische sector moeten over het algemeen met 20% worden
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13 UNCTAD (1996): p. 5.

14 UNCTAD (1996): p. 16.

15 Ibid, p. 5.
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verlaagd. De verlaging hoeft echter niet gelij-
kelijk over alle producten te worden ver-
deeld.16 De meeste landen benutten deze
speelruimte om de suikersector te blijven
steunen en andere sectoren verder te libera-
liseren.

De WTO-overeenkomsten voorzien al dat er
vijf jaar na het in voege treden nieuwe onder-
handelingen nodig zullen zijn over een verde-
re liberalisering van de agrarische markten.
Ondanks de mislukking van de WTO-minis-
terconferentie in Seattle in 1999, zijn de voor-
bereidingen voor gesprekken over de land-
bouw begin 2000 toch van start gegaan. Het
is nog niet duidelijk in hoeverre het deze keer
zal lukken om beschermde sectoren zoals
suiker echt te liberaliseren, aangezien noch
de Europese Unie noch de Verenigde Staten
hiervoor tot op heden veel belangstelling hebben getoond.

Een initiatief van de EU is het vermelden waard. Het werd onder andere ook opgestart om
bondgenoten te vinden in de WTO-onderhandelingen over landbouw: het zogenaamde ‘ever-
ything but arms’-initiatief van 20 september 2000. Dat voorziet dat vanaf 1 januari 2001 alle
Minst Ontwikkelde Landen (MOL’s) vrije toegang krijgen tot de EU-markt voor alle goederen
behalve wapens. Maar natuurlijk zijn er ook hier weer uitzonderingen: voor zogenaamd
‘gevoelige’ producten – zoals bananen, rijst en natuurlijk ook suiker – werd een heel lange
overgansperiode voorzien. Na massaal protest vanwege de suikerlobby mag suiker uit de
MOL-landen niet vrij worden ingevoerd vóór het boekjaar 2008/2009. Als de suikerlobby al
voor dergelijke kleine en economisch onbelangrijke beslissingen op de barrikaden gaat staan,
hoe groot zal dan de weerstand niet zijn tegen de vrijmaking van de suikersector in het kader
van de WTO-onderhandelingen.

De gevolgen voor de ontwikkelingslanden
Tot dusver hebben de afspraken over liberalisering in het kader van de landbouwovereen-
komst van de WTO maar weinig effect gehad op de wereldsuikermarkt. Niet alleen heeft zich
geen enkele prijsstijging voorgedaan – waar tal van landen in het Zuiden naar hadden uitge-
zien – maar de tendens heeft zich zelfs in omgekeerde richting doorgezet.
Zoals uit de tabel is op te maken, zijn de meeste toegestane tarieven in de meeste geïndus-
trialiseerde landen zo hoog dat de invoer van producten uit het buitenland een verliesgeven-
de zaak is. In de praktijk hanteert de meerderheid van de landen tarieven die lager liggen dan
die welke de WTO voorschrijft, zodat ze indien nodig nog kunnen worden verhoogd. Zo kan er
in feite een systeem van variabele tarieven worden toegepast, ook al is dat verboden. Ook op

16 Ibid, p. 24.
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het punt van prijsondersteuning en directe subsidiëring zag de politiek machtige suikersector
kans om bijna integraal aan de voorgestelde beperkingen te ontsnappen.17 Verder werden de
maatregelen om de exportsubsidies te reduceren zo ruim geïnterpreteerd dat de EU tot 1999
ongeveer dezelfde hoeveelheid suiker kon uitvoeren als vóór de WTO-verdragen. Het is op dit
moment nog moeilijk te voorspellen in welke mate de recentelijk besliste quotaverminderin-
gen zullen leiden tot een daling van de productie (en dus ook van de uitvoer) – maar een
daling is veeleer onwaarschijnlijk.

Mochten de nog lopende WTO-onderhandelingen over de landbouw echter daadwerkelijk tot
een openstelling van de suikermarkt leiden, dan zal dat heel wat ophef veroorzaken. Naast de
producenten in het Noorden zouden vooral de ontwikkelingslanden hierdoor worden getrof-
fen. Hoewel hun productiekosten hoger liggen dan de wereldmarktprijs, zijn deze landen –
vanwege hun eigen importbeschermingsmaatregelen en vanwege hun toegang tot de markt
van geïndustrialiseerde landen via speciale voorkeurs- en quotaregelingen – toch belangrijke
producenten en exporteurs van suiker. Daarom staan deze landen nogal afkerig tegenover de
liberalisering van de wereldsuikermarkt zoals de WTO die voorstelt en tonen ze evenmin
belangstelling voor een grondige hervorming van de Europese regelgeving voor de suiker-
markt.

De positie van de producenten
In veel ontwikkelingslanden zijn de inkomsten van kleine suikerrietboeren en de lonen en
arbeidsomstandigheden van werknemers op de suikerplantages zeer slecht. Suikerriet wordt
vaak verbouwd op grote plantages, waarvan de eigenaars veelal geen vakbonden erkennen.
Vooral de situatie van de seizoenarbeiders, die speciaal tijdens de oogst worden aangetrok-
ken, is schrijnend. Zij krijgen een stukloon en verdienen meestal nog minder dan de vaste
werknemers.

Het noordoosten van Brazilië, bijvoorbeeld, is niet alleen de belangrijkste suikerproduceren-
de regio en maar ook veruit de armste regio van het land. Omdat de stukprijs zo laag ligt, zijn
de suikerarbeiders meestal gedwongen om hun kinderen te laten meewerken, puur om
genoeg te verdienen om te kunnen overleven.18 Vanwege hun gebrek aan onderwijs, en door
hun lichamelijke en geestelijke achterstand als gevolg van het harde werk en de ondervoe-
ding, hebben deze kinderen praktisch geen andere optie dan later zelf ook in de suikerindus-
trie te gaan werken.

Ook in de Dominicaanse Republiek zijn de omstandigheden van de suikerrietsnijders, die meest-
al uit het naburige Haïti komen, erbarmelijk. Ze wonen in kampen (de zogenaamde batays)
dichtbij de suikerrietvelden, soms met zijn zevenen in één kamer, zonder water of elektriciteit.
Noch de grondbezitters noch de suikercorporatie van de overheid, de CEA, bieden behoorlij-
ke gezondheidszorg, zodat er onnodig veel kinderen sterven aan ziekten die gemakkelijk te
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17 Binswanger, H. en Lutz, E. (2000): Agricultural Trade Barriers, Trade Negotiations and the interests of Developing
Countries; paper prepared for the High Level Round Table on trade and development, United Nations Conference on
Trade and Development, 10th session, Bangkok, TD(X)/RT.1/8.

18 Trajtenberg, M. (1998): Brazil works with IPEC to put child labourers back in school and on playgrounds. In: World of
Work – The magazine of the ILO, nr. 23, februari.
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voorkomen zijn. In tegenstelling tot wat de regering beweert, komt het ook nog steeds voor
dat arbeiders gedwongen te werk worden gesteld of dat ze de plantages niet mogen verlaten.

In Thailand daarentegen zorgt de suiker al een aantal jaren voor een goed en stabiel inkomen
voor de boeren. Suiker wordt voornamelijk geproduceerd door kleine boeren (de gemiddelde
bedrijfsoppervlakte is ongeveer 6,2 hectare), en hun belangen zijn sinds de jaren zestig zeer
goed behartigd door de boerenorganisaties. Sinds 1970 hebben deze organisaties voor iede-
re seizoensoogst een vaste prijs bedongen bij de rietsuikerfabrikanten, en in 1984 heeft het
parlement een wet goedgekeurd die bepaalt dat de jaarlijkse totale inkomsten uit de suiker-
verkoop moeten worden verdeeld tussen boeren en fabrikanten in een verhouding van 70:30.
Zo hebben de boeren sinds het begin van de jaren tachtig kunnen meeprofiteren van de toe-
nemende suikeruitvoer. Gunstige natuurlijke omstandigheden, een goed klimaat, een vrucht-
bare bodem en een goedkope, moderne verwerkingsindustrie zijn de voornaamste redenen
voor het succes van deze bedrijfstak. Maar het inzakken van de wereldmarktprijzen voor sui-
ker de afgelopen twee jaar heeft ook de Thaise suikerboeren ernstig in de problemen
gebracht. De huidige wereldmarktprijs van net boven de 6 dollarcent per pond ligt ongeveer
30% onder de productiekosten. Naar aanleiding daarvan heeft de Thaise regering de suiker-
industrie een lening gegeven om de boeren een prijs voor hun suikerriet te betalen die de pro-
ductiekosten dekt. Het verschil wordt echter als een lening aan de boeren verstrekt, en het
geld moet dus later worden terugbetaald.19

Nationaal beleid en wereldmarktprijzen
Het is dus duidelijk dat het beleid en de prioriteiten van een land zeer veel invloed hebben op
de situatie van de suikerboeren en -arbeiders. Ook als de suikerprijs op de wereldmarkt hoog
is, hebben de arbeiders in de Dominicaanse Republiek, de Filippijnen en Brazilië daar weinig
aan. Zelfs in Thailand zijn de sociale omstandigheden van de seizoenarbeiders uit het arme
noorden verre van goed. Zij zijn degenen die het zwaarst worden getroffen wanneer de indus-
trie door dalende prijzen in moeilijkheden komt. Vaste werknemers worden ontslagen en veel
seizoenarbeiders worden niet meer aangenomen. De lonen dalen tot onder het bestaansmi-
nimum of worden gewoon niet meer uitbetaald, zoals momenteel het geval is voor de vaste
suikerarbeiders in Brazilië.20

Hogere wereldmarktprijzen betekenen in elk geval werkgelegenheid en een kans op een
hoger inkomen. Dat bewijzen de ACP-landen (zie kader), die een goede prijs krijgen voor de
suiker die ze naar de EU uitvoeren. Zelfs in ACP-landen waar de suikerindustrie door een
slecht overheidsbeleid in verval is geraakt, zoals in Guyana in de jaren tachtig, is de situatie
van de arbeiders niet vergelijkbaar met die in bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek. In
andere ACP-landen worden de opbrengsten uit de suikerindustrie gebruikt voor pensioenen,
betere huisvesting en gezondheidszorg voor de suikerarbeiders. 

19 Chaitron, W. (1999): Cabinet rejects hike in sugar prices. In: The Nation, 24.11, Bangkok.

20 NN (2000): Brazil: FETAPE mobilises against non-payments to workers. In: The sugar worker – Information and
Analysis for unions in the sugar sector, vol. 2, nr. 1, januari, p. 1.



Eerlijke suikerhandel
Een van de problemen ten aanzien van eerlijke handel in suiker is dat suiker, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld koffie en cacao, ook in de importerende landen zelf kan worden geprodu-
ceerd. Er bestaat dus een directe concurrentie tussen Noord en Zuid, en zoals gezegd bescher-
men veel landen hun eigen producenten door middel van hoge tarieven. De invoerrechten van
de EU zijn veel hoger dan de minimumprijs die in de EU geldt. Als gevolg van dit beleid zijn
‘fair trade’-importen tamelijk duur en bedraagt de prijs van 1 ton eerlijk verhandelde witte sui-
ker 520 dollar.22 Invoerrechten voor goederen van buiten de EU bedragen tegenwoordig 450
dollar, terwijl de prijzen op de interne markt in de EU bijna tweemaal zo hoog liggen.

Een ander probleem is dat suikerriet onmiddellijk na de oogst tot ruwe suiker moet worden
verwerkt en dat suikermolens duur zijn. Bovendien wordt suiker meestal in geraffineerde
vorm uitgevoerd en ook de daarvoor vereiste technologie is tamelijk kapitaalintensief.
Daardoor zijn er, opnieuw in tegenstelling tot koffie en cacao, zeer weinig coöperaties van
kleine boeren in het Zuiden die suiker van exportkwaliteit kunnen produceren.
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Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot hal-
verwege de jaren zeventig exporteerden de
Filippijnen, op grond van een speciale overeen-
komst, nagenoeg al hun suiker naar de Verenigde
Staten. In 1970 zorgde suiker voor ongeveer 18%
van de totale exportopbrengsten van het land.
Maar vanaf medio jaren zeventig werd de toe-
gang tot de Amerikaanse markt steeds verder
beperkt en groeide de export naar andere landen,
maar dan tegen wereldmarktprijzen. Begin jaren
tachtig leidde een combinatie van twee factoren
tot de instorting van de Filippijnse suikerindus-
trie. Ten eerste maakten de Verenigde Staten
definitief een einde aan de quotaovereenkomst,
enerzijds om druk uit te oefenen op het regime
van Marcos en anderzijds als reactie op de ver-
minderde vraag naar suiker van de frisdrankin-
dustrie, die was overgestapt op het gebruik van
maïsstroop als zoetmiddel. Tegelijkertijd daalde
de wereldmarktprijs voor suiker drastisch, tot ver
onder de Filippijnse productieprijs.21 De gevol-
gen waren massale ontslagen en hongersnood,

vooral op het eiland Negros, dat bijna volledig
afhankelijk was van de suikerproductie. Wanho-
pige suikerarbeiders probeerden het land te
bebouwen dat de eigenaars van de suikerplanta-
ges om financiële redenen braak lieten liggen.
Maar dit werd hun onmogelijk gemaakt door de
privé-legers van de plantages. In de jaren daarna
konden de suikerarbeiders en hun vakbonden
enkele verbeteringen afdwingen, ondanks het
koppige verzet van veel grondbezitters. Op veel
plantages mogen de arbeiders nu voedselgewas-
sen verbouwen voor eigen verbruik. Dat hebben
ze bereikt door het land te bezetten of door de
onderhandelingen van hun vakbond, de Nationa-
le Federatie van Suikerarbeiders, met de grond-
bezitters. Maar de omstandigheden van de sui-
kerarbeiders zijn nog altijd slecht. Zelfs volgens
de officiële statistieken, die een erg laag inko-
mensniveau als bestaansminimum hanteren,
leeft 41% van de bevolking van Negros onder de
armoedegrens. Zelfs arbeiders in vaste dienst
krijgen meestal minder dan het officiële mini-

De Filippijnen

21 NN (1999): Impact of the GATT on the Philippine sugar industry; IBON special release, nr. 45, juni, p. 4.

22 Fairtrade Labelling Organizations International: Criteria and Conditions for fairly traded Cane Sugar, januari 1995.



Ondanks deze problemen is er in Europa sinds medio jaren tachtig toch een bepaalde hoe-
veelheid suiker eerlijk verhandeld. De geïmporteerde hoeveelheden zijn langzaam maar zeker
toegenomen. In 2000 kon de keurmerk-organisatie FLO (Fair Trade Labelling Organization)
haar keurmerk toekennen aan meer dan 800 ton suiker. Momenteel omvat het register van
FLO tien producentenorganisaties, merendeels in Midden- en Zuid-Amerika, die suiker van
allerlei kwaliteiten aanbieden: volle rietsuiker, geraffineerde witte suiker, biologisch of con-
ventioneel geproduceerd. Ter illustratie volgt hieronder een schets van twee van deze organi-
saties.

Sinds 1991 importeren eerlijke-handelsorganisaties ongeraffineerde volle rietsuiker, masco-
bado, van het Filippijnse eiland Negros. De Filippijnse handelsorganisatie Alter Trade koopt
het suikerriet tegen een vaste prijs van de kleine boeren en coöperaties. De prijs ligt niet
alleen hoger dan de prijs die de commerciële ‘suikercentrales’ betalen, maar Alter Trade komt
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mumloon van ongeveer 90 pesos per dag. Sei-
zoenarbeiders werken voor een stukloon en ver-
dienen tussen 10 en 30 pesos per dag.23 Maar
voor veel van de inwoners van Negros die geen of
weinig land bezitten, is werken op de suikerplan-
tages nog steeds de enige mogelijkheid om ten
minste zeker te zijn van een minimaal inkomen.

Sinds het begin van de jaren negentig heeft de
Filippijnse suikerindustrie zich hersteld, dankzij
de hogere wereldmarktprijzen en dankzij de
opnieuw verbeterde toegang tot de Amerikaanse
markt.24 In 1994 waren er 413.000 mensen werk-
zaam als boer of als arbeider op suikerboerderij-
en, op plantages of in suikerfabrieken. In 1997
waren er nog altijd meer dan 200.000 suikerriet-
producerende bedrijven en bedrijfjes. Hoewel
70% van alle boerenbedrijven minder dan 5 ha
beslaat, is slechts 7% van hun oppervlakte be-
stemd voor de verbouw van suikerriet. Daaren-
tegen is meer dan de helft van de oppervlakte
voor de suikerrietteelt in handen van 4% van de

bedrijven met meer dan 50 ha grond.25 Een even-
tuele liberalisering van de wereldsuikermarkt be-
dreigt de Filippijnse suikersector op twee manie-
ren: wanneer de Verenigde Staten hun suiker-
markt liberaliseren, zal de suiker die altijd via het
systeem van preferentiële quota uit de Filippijnen
werd ingevoerd, voortaan uit concurrerende lan-
den als Brazilië, Thailand en Australië worden ge-
ïmporteerd. En wanneer de tarieven dalen, zou-
den die producenten ook op de binnenlandse
markt de plaats van de Filippijnse suikerprodu-
centen kunnen gaan innemen. Nu al voeren de
Filippijnen meer dan 70.000 ton suiker in.26 Ook
al voorziet men dat een daadwerkelijke liberalise-
ring van de suikermarkt de wereldmarktprijs
lichtjes zou doen stijgen, dan nog zal de Filippijn-
se suikerindustrie veel efficiënter moeten worden
om concurrerend te kunnen zijn op de wereld-
markt.27 Vooral de kleine productie-eenheden,
die noch de grond noch het kapitaal hebben voor
verdere mechanisering, zullen gedwongen zijn te
sluiten.

23 Ibid, p. 22 e.v.

24 Ibid, p. 6.

25 Ibid, p. 18.

26 Ibid, p 8.

27 Ibid, p. 22 e.v.



het suikerriet ook meteen na het oogsten ophalen, waar de producenten het transport anders
zelf zouden moeten regelen en betalen. Romeo Malalay, voorzitter van één van de coöpera-
ties die aan Alter Trade leveren, zegt: “Onder de landheren waren we gewoon arbeiders die
suikerriet verbouwden en oogstten. We verdienden net genoeg om rond te komen, maar zon-
der enige marge. Bij de coöperatie delen we al onze inkomsten. Nu hebben we de speelruim-
te om te besluiten wat we met het geld willen doen.” Met de hogere prijzen en de adviezen
van diverse Europese eerlijke-handelsorganisaties was het mogelijk om gedeeltelijk over te
schakelen op biologische teelt. Overigens werd mascobado gebruikt in de eerste ‘fair trade’-
chocolade ter wereld: Mascao. Intussen zijn er al verschillende – vooral Zwitserse – choco-
lademerken die hoofdzakelijk ‘eerlijke’ ingrediënten bevatten.

De coöperatie Coopeagri in Costa Rica is heel anders dan Alter Trade, niet alleen qua organi-
satiestructuur maar vooral qua productiecapaciteit. Coopeagri is een grote coöperatie met
zo’n 5000 leden, van wie er 670 suikerriet verbouwen. Het is een van de weinige coöperaties
met een eigen raffinaderij, zodat er witte suiker kan worden geproduceerd. De coöperatie telt
30 vaste en 95 tijdelijke werknemers en bezit een finca (boerderij) met 49 vaste arbeiders. Alle
werknemers hebben recht op sociale voorzieningen en een ziekteverzekering. Suiker levert
ongeveer 25% van de inkomsten van de coöperatie en is, na koffie (37%), haar belangrijkste
product. Coopeagri kan momenteel 5600 ton witte suiker produceren. Ook al kan slechts een
gering gedeelte van de totale oogst via de eerlijke handel worden geëxporteerd (160 ton in
1998), de hogere opbrengsten ervan maken het toch mogelijk om flink te investeren in tech-
nologie en sociale zekerheid.
De totale hoeveelheid suiker die via de eerlijke handel op de markt komt, is nog steeds heel
gering. Maar het volume neemt toe en die tendens zet door, hoofdzakelijk omdat er nieuwe
samengestelde producten worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht. Hopelijk kan
deze suiker op zijn minst een discussie uitlokken over de onrechtvaardige situatie op de
wereldmarkt en – belangrijker nog – over de mogelijkheid en de noodzaak van een hervorming
van het Europese suikerregime, zodat dit aan iedereen ten goede komt en niet alleen aan de
suikerbietentelers en vooral de suikerindustrie in het Noorden.
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In 1975 sloot de Europese Gemeenschap het
Verdrag van Lomé met 68 (nu 71) landen in
Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan
(de zogeheten ACP-landen, allemaal voormali-
ge kolonies). Dit verdrag, dat nog steeds van
kracht is, regelt de handelsbetrekkingen en de
ontwikkelingssamenwerking tussen de EU en
haar voormalige koloniën. Het verdrag zou eind
februari 2000 aflopen. Vlak voor die datum wer-
den de onderhandelingen over een nieuw ver-
drag afgerond: na veel discussie werden de be-
trokken partijen het op 4 februari eens over een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een
looptijd van twintig jaar. Dit verdrag werd op 23
juni ondertekend en zal van kracht worden
zodra de ratificatie rond is, naar verwachting in
september 2002. Om het vernieuwde karakter
van het verdrag te benadrukken, werd de naam
gewijzigd van ‘Verdrag van Lomé’ in ‘Verdrag
van Cotonou’.

Geschiedenis
Sinds het verdrag in werking trad, is keer op
keer de nadruk gelegd op de basisgedachte er-
van, nl. een positieve regeling van de betrekkin-
gen tussen Noord en Zuid. De relatie die in het
verdrag is vastgelegd en die nog steeds van
toepassing is, wordt enerzijds gekenmerkt door
een sterke behoefte aan partnerschap en ander-
zijds door een combinatie van ontwikkelingssa-
menwerking en handelsafspraken (volgens het
principe van ‘trade not aid’). Belangrijke ele-
menten uit het verdrag zijn ten eerste de unila-
terale handelsvoordelen voor ontwikkelingslan-
den – die erop neerkomen dat ACP-producten
bijna vrij van tarieven en heffingen naar de EU
kunnen worden uitgevoerd – en ten tweede het
programma voor de stabilisering van de export-
opbrengsten van grondstoffen (STABEX). Dat
laatste gaat ervan uit dat een uitgesproken ver-

schil in het ontwikkelingspeil van economieën
moet meespelen bij het bepalen van de han-
delsrelaties. 
Binnen de EU is de samenwerking tussen de
ACP-landen en de EU de afgelopen jaren steeds
scherper bekritiseerd. Gezien de toenemende
marginalisering van bepaalde landen – vooral in
Zwart Afrika – op de wereldmarkt, zijn er vraag-
tekens geplaatst bij de doeltreffendheid van de
genomen maatregelen. Bovendien heeft de EU
herhaaldelijk gewezen op het gebrek aan confor-
miteit met de WTO-regels: er zou sprake zijn van
schending van het preferentiebeginsel, op grond
waarvan de preferenties die aan één WTO-lid
worden toegekend, ook aan alle andere moeten
worden toegekend. Daarom heeft de EU aan het
begin van de onderhandelingen over een nieuw
verdrag voorstellen gedaan voor een grondige
hervorming van de betrekkingen. Volgens de EU
zou de vrije toegang tot de EU-markt moeten
worden verbonden met de voorwaarde dat de
ACP-landen hun markt ook openstellen voor EU-
producten (zogenaamde wederzijdse openstel-
ling), en zou de nog bestaande overeenkomst
moeten worden vervangen door regionale vrij-
handelsovereenkomsten, zogenaamde regionale
partnerschapsovereenkomsten, met als doel de
ACP-landen te zijner tijd volledig op te nemen in
het internationale economische systeem. Het ar-
gument dat het verdrag niet in overeenstemming
zou zijn met de WTO-bepalingen, zoals de EU
steeds naar voren bracht, is in feite een voor-
wendsel. Uiteindelijk weerspiegelt de houding
van de EU de gewijzigde belangenconstellatie
die al jaren geleden is ontstaan: de ACP-landen,
die ooit strategisch en economisch interessant
waren, zijn inmiddels een last geworden waar
men zo snel mogelijk van af wil. En verder wil de
EU die hervorming gebruiken om toegang te
krijgen tot afzetmarkten in de ACP-landen.

De ACP-landen
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De ACP-landen hebben zich tot het einde toe
hevig verzet tegen vastomlijnde handelsakkoor-
den zoals de EU voor ogen had. Volgens hen zou
een vrijhandelsakkoord tussen totaal verschillen-
de marktpartners een bedreiging vormen voor
hun eigen economie, omdat hun industrie en hun
landbouwsector onbeschermd zouden worden
blootgesteld aan Europese concurrentie die voor
een deel zwaar wordt gesubsidieerd.

Resultaten
De tegengestelde standpunten maakten dat de
onderhandelingen over een nieuw verdrag nogal
moeizaam verliepen. Daarom mag het feit dat er
een nieuw verdrag is ondertekend, op zichzelf al
een succes worden genoemd. Op handelsgebied
zijn de volgende essentiële afspraken gemaakt:28

voor de 33 ACP-landen die niet tot de Minst Ont-
wikkelde Landen (MOL’s) behoren, voorziet de
overeenkomst in regionale economische partner-
schapsovereenkomsten (Regional Economic
Partnership Agreements – REPA), zoals voorheen.
De voorbereidende fase duurt 8 jaar en de over-
gangsfase 12 jaar. Dit biedt de ACP-landen ten
minste een adempauze. Voor de duur van deze
periode blijven de geldende handelspreferenties
van kracht. De 39 ACP-landen die wel als minst
ontwikkelde landen worden aangemerkt, zijn vrij
te beslissen of ze zich wel of niet bij de REPA wil-
len aansluiten. Als alternatief zullen ze een sys-
teem aangeboden krijgen ‘dat overeenkomt met
Lomé’. Het is echter nog niet duidelijk hoe dat
systeem eruit zal zien. Tegelijk heeft de EU beslo-
ten de tariefbarrières voor alle MOL’s vrijwel vol-
ledig op te heffen. ‘Vrijwel volledig’ betekent
echter vooral dat men de producten uit bepaalde
gevoelige sectoren zal kunnen blijven bescher-
men. Naast textiel gaat het daarbij om suiker en
rum, wat overigens geen verrassing is.

Het is op dit moment moeilijk in te schatten wat

een en ander in ontwikkelingsopzicht zal beteke-
nen. Weliswaar hebben de ACP-landen op enkele
punten amendementen weten te behalen, zoals
ten aanzien van de overgangsperiode, maar nu al
is duidelijk dat de EU toch haar hervorming heeft
gekregen, zodat er uiteindelijk bijna niets van de
‘geest van Lomé’ over is.

Een speciaal geval: het Suikerprotocol
Een belangrijk element van het Verdrag van Lomé
is het Suikerprotocol, dat door zestien van de
ACP-landen is ondertekend en op grond waarvan
de EU jaarlijks 1,6 miljoen ton suiker importeert
tegen prijzen die nauw samenhangen met de
hoge prijzen die de suikerbietenboeren in de EU
ontvangen. Dit protocol is een flagrant voorbeeld
van het gebrek aan samenhang tussen het
Europese ontwikkelingsbeleid en het Europese
landbouwbeleid. Aan de ene kant krijgen sommi-
ge landen vrije toegang tot de markt en betrek-
kelijk hoge prijzen, terwijl aan de andere kant het
landbouwbeleid jarenlang een belangrijke rol
heeft gespeeld in de lage suikerprijzen op de
wereldmarkt.
Hoewel de ACP-landen van het Suikerprotocol
een diverse groep vormen met grote onderlinge
verschillen ten aanzien van zowel hun algemene
economische situatie als hun suikereconomie,
hebben ze gemeen dat de productie en export
van suiker naar Europa van vitaal economisch be-
lang voor hen is. Tot deze groep behoren de klei-
ne Caribische ACP-landen met hun dure productie
(zoals Jamaica, Barbados, Trinidad en Tobago) en
de landen waarvan de hele economie sinds de ko-
lonisatie op suiker is gebaseerd (zoals Mauritius
en Guyana). De suikerindustrie in deze landen
zou absoluut niet concurrerend zijn indien er uit-
sluitend voor de wereldmarkt geproduceerd zou
moeten worden. In totaal bieden de suikerindus-
trie en aanverwante economische activiteiten in
de ACP-landen werk aan bijna 700.000 mensen.29

28 Vgl. Meyer, Sabine (2000): Lomé ist tot – es lebe Fidschi! In: Informationsbrief Weltwirtschaft und Entwicklung 2/00, p. 1.
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Op het eerste gezicht lijkt het Suikerprotocol een
ruimhartige concessie van de koloniale machten
aan hun voormalige kolonies. Maar dat wordt an-
ders als we het in een historische context plaat-
sen. De overeenkomst werd afgesloten in 1973,
toen Groot-Brittannië toetrad tot de Europese Ge-
meenschap. Er moest worden gezorgd voor vol-
doende aanvoer van ruwe suiker naar de Britse
suikerraffinaderijen, die gespecialiseerd waren in
het verwerken van ruwe suiker. Indertijd moest de
EG nog suiker importeren en lagen de wereld-
marktprijzen relatief hoog. Men had dus alle be-
lang bij langlopende verdragen om de suikertoe-
voer veilig te stellen tegen wat toen relatief aan-
trekkelijke prijzen waren. Veranderingen in de
wereldsuikermarkt en een enorme toename van
de eigen productie binnen de Gemeenschap leid-
den binnen korte tijd echter tot een compleet ge-
wijzigde belangenconstellatie. Veel mensen be-
schouwen het Suikerprotocol inmiddels meer als
een historisch overblijfsel dan als een zinvolle
economische overeenkomst: dezelfde hoeveel-
heid suiker die uit ACP-landen wordt geïmpor-
teerd, moet met behulp van hoge exportsubsidies
op de wereldmarkt worden afgezet, naast al be-
staande productieoverschotten. Ook nu weer luidt
het – nogal gezochte – argument dat het protocol
bijdraagt tot eenzijdige afhankelijkheid van suiker
en van structuren die eerder belemmerend dan
bevorderlijk zijn voor economische ontwikkeling.

Op grond van dit argument hebben verschillende
partijen de afgelopen jaren steeds weer gepleit
voor een grondige herziening of zelfs volledige
afschaffing van het Suikerprotocol. Het is daarom
des te verbazingwekkender dat, na de onlangs
aanvaarde radicale hervormingen van het ver-
drag als geheel, het protocol als zodanig onaan-
getast blijft. Een reden hiervoor zou kunnen zijn

dat de Europese Unie – met haar protectionisti-
sche houding – dringend op zoek is naar bondge-
noten voor de komende WTO-onderhandelingen
en zich op deze manier van de steun van de ACP-
landen wil verzekeren. De ondertekenaars van
het Suikerprotocol kunnen opgelucht ademhalen.
Voor velen onder hen zou de afschaffing ervan
fatale gevolgen hebben gehad voor hun econo-
mie, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden van
Mauritius en Guyana. Maar nu gaat er ook drei-
ging uit van een andere overeenkomst: het ‘ever-
ything but arms’-initiatief van de Europese Unie.
Veel ACP-landen die echt geen suiker aanbieden
tegen lage prijzen, vrezen nu te worden verdron-
gen uit hun positie van ‘traditionele’ leverancier
aan de EU door andere Minst Ontwikkelde Lan-
den, die over een paar jaar ook vrije toegang tot
de EU-markt zullen krijgen. Dit is ongetwijfeld iets
wat in het oog moet worden gehouden. Daarte-
genover staat dat deze landen waarschijnlijk niet
in staat zijn een aanzienlijke exportcapaciteit
voor suiker te ontwikkelen.

Mauritius
Mauritius is het land met het grootste EU-import-
quotum. Van de 650.000 ton suiker die het nor-
maal gesproken jaarlijks produceert, gaat onge-
veer 500.000 ton naar de EU. Tot eind jaren ze-
ventig was bijna 90% van de exportopbrengsten
van het land afkomstig van de suiker.30 Inmiddels
heeft het land zich enorm ingespannen om zijn
economische afhankelijkheid van suiker te ver-
minderen, onder meer door de vestiging van een
textielindustrie. Momenteel is nog steeds 22%
van alle exportopbrengsten afkomstig van de sui-
kerhandel. Maar omdat de importeisen aanmer-
kelijk lager zijn dan voor andere sectoren, komt
de nettobijdrage aan de betalingsbalans eerder
uit op 40%.31 De suikerrietteelt is vrijwel de

29 Vgl. s.n. (1997).

30 CIIR (uitgever) (1994): Sugar – Europe’s bittersweet policies, Londen.

31 WTO (1999): Multifunctional Role of Agriculture in Small Island Developing States – Paper by Mauritius; informeel document
AIE/51, 10 maart, p. 5.
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enige landbouwactiviteit op Mauritius. De suiker-
rietvelden hebben in totaal een oppervlakte van
84.000 ha; dat is 93% van de totale bebouwbare
oppervlakte.32 De suikersector biedt werk aan
35.000 kleine boeren en aan nog eens zoveel
plantagearbeiders. Vanwege de klimatologische
omstandigheden van het eiland, dat vaak door
droogte en door cyclonen wordt getroffen, is de
grootschalige verbouw van andere producten vol-
gens de regering van Mauritius niet rendabel.33

De suikerrietoogst heeft onder dergelijke tegen-
slagen natuurlijk ook te lijden, maar herstelt zich
veel sneller in de jaren erna. Het afval dat bij de
verwerking van suikerriet ontstaat, wordt opge-
brand en gebruikt voor de opwekking van elektri-
citeit.34 Plantage-eigenaars vinden zelf dat ze
hun arbeiders een uitgebreid pakket sociale voor-

zieningen bieden: eigen gezondheidscentra op
de plantages, onderwijs, gratis vervoer van
schoolkinderen naar de steden, en sportevene-
menten.35 Met 75% is de organisatiegraad vrij
hoog.36 Er bestaat een pensioenfonds voor sui-
kerarbeiders, dat bestuurd wordt door zowel
werkgevers als werknemers en dat een aanvul-
ling vormt op het pensioenfonds van de over-
heid.37

Aangezien Mauritius behoort tot de producenten
van ruwe suiker met de hoogste productiekos-
ten38, is het land absoluut niet geïnteresseerd in
liberalisering van de Europese suikermarkt door
een WTO-overeenkomst of een hervorming van
het Europese landbouwbeleid, zolang het profi-
teert van het ACP-Suikerprotocol.

32 Public relations office of the Sugar Industry (Prosi): Land use for cane cultivation; http://prosi.net/landuse.htm.

33 WTO (1999): Multifunctional Role of Agriculture in Small Island Developing States – Paper by Mauritius; informeel document
AIE/51, 10 maart, p. 5.

34 WTO (1999): Multifunctional Role of Agriculture in Small Island Developing States – Paper by Mauritius; informeel document
AIE/51, 10 maart, p. 6.

35 Prosi: General Welfare on Sugar Estates; http://prosi.net/simau97/ch5gen.htm.

36 Prosi: Trade Unions; http://prosi.net/simau97/ch5tu.htm.

37 Prosi: The Sugar industry pension fund; http://prosi.net/simau97/ch5sipf.htm. 

38 Boolell, A., Minister of Agriculture, Food Technology & Natural Resources (1999): Speech at the Annual General Meeting of the
Mauritius Sugar Syndicate, 23 september.

39 Loxley, J. (1999): Structural adjustment and agriculture in Guyana: From crisis to recovery; International Labour Organisation,
Sectoral Activities Programme, werkdocument SAP 284/WP143, Genève, p. 17.
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Guyana
Dit land is destijds door de koloniale machten
gesticht met als enige doel suiker te produceren
voor Europa. Tegenwoordig heeft Guyana het op
twee na grootste EU-importquotum in het kader
van het ACP-Suikerprotocol, en is de suikerexport
goed voor ongeveer een derde van de devieze-
ninkomsten. De suikerindustrie is de grootste
werkgever van het land en biedt, direct of indi-
rect, werk aan ongeveer 20% van de bevolking.
In de jaren tachtig maakte Guyana een ernstige
economische crisis door, waarvan de oorzaken
voornamelijk in de suikerindustrie lagen. Niet
alleen daalde de wereldmarktprijs van suiker
enorm, maar door wanbeheer van plantages en
suikerraffinaderijen – die in de jaren zeventig
genationaliseerd waren – liep de productie terug
tot minder dan de helft.39 Guyana kon niet eens
meer voldoen aan het uitvoerquotum van het
Suikerprotocol. In 1990 kreeg de particuliere on-
derneming Booker Tate de leiding over de gena-

tionaliseerde suikerfabrieken en werden tegelij-
kertijd andere economische hervormingen door-
gevoerd. De nettosalarissen stegen in twee jaar
tijd met 50% en vervolgens tussen 1992 en 1997
nog eens met 40%.40 Zo werd de suikerindustrie
weer een interessante werkgever voor ervaren
werknemers. Samen met een beter management
en betere mogelijkheden om de nodige machines
en basisproducten in te voeren, leidde dit tot een
permanente stijging van de suikerproductie en
een daling van de productiekosten. In 1999 werd
de grootste oogst in 20 jaar binnengehaald
(321.000 ton).41 Maar met 17 dollarcent per pond
liggen de binnenlandse productiekosten nog
steeds ver boven de wereldmarktprijs. Kosten-
besparing zal alleen mogelijk zijn door inkrim-
ping van het aantal arbeidsplaatsen en meer me-
chanisatie, want personeelskosten vormen 50 tot
55% van de totale kostprijs.42

40 Loxley, J. (1999): Structural adjustment and agriculture in Guyana: From crisis to recovery; International Labour Organisation,
Sectoral Activities Programme, werkdocument SAP 284/WP143, Genève, p. 18.

41 NN (2000): Guyana: Record production and cost reduction. In: The sugar worker – Information and Analysis for unions in the
sugar sector, vol. 2, nr. 1, januari, p. 4.

42 Loxley, J. (1999): Structural adjustment and agriculture in Guyana: From crisis to recovery; International Labour Organisation,
Sectoral Activities Programme, werkdocument SAP 284/WP143, Genève, p. 20.



Bananen: 
Recht in de kromme wereld van 
de banaan

Anne-Claire Chambron

Bananen nemen de vijfde plaats in op de ranglijst van belangrijkste landbouwproducten in de
wereldhandel, voorafgegaan door granen, suiker, koffie en cacao. Voor miljoenen mensen in
delen van Midden-, Oost- en West-Afrika, Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied vormen ze
het hoofdvoedsel. Bananen groeien gemakkelijk, zijn een goedkope bron van energie en vita-
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minen, en kunnen het hele jaar door worden geoogst, waardoor ze kunnen helpen de ‘hon-
gerkloof’ tussen andere oogsten te overbruggen.

Van de jaarlijks geproduceerde 86 miljoen ton bananen en plantanen1 wordt slechts 14% op
de wereldmarkt verhandeld. De totale wereldproductie is voor 55% afkomstig uit zes landen
(India, Brazilië, Ecuador, de Filippijnen, China en Indonesië). De twee grootste bananenpro-
ducenten, India en Brazilië, nemen echter nauwelijks deel aan de internationale bananenhan-
del. De voornaamste importeurs van bananen zijn de Verenigde Staten, Europa en Japan. In
1995 werd de omzet in de wereldwijde bananenhandel geschat op ruim 7 miljard euro, met de
Europese Unie als grootste importeur. Elk van de 350 miljoen EU-burgers consumeert nu
gemiddeld iets meer dan 10 kg bananen per jaar.

Het grootste deel van de totale productie wordt door miljoenen kleine boeren in de tropen ver-
bouwd voor eigen verbruik en/of voor de lokale markt. In de meeste gevallen worden daarbij
weinig of geen externe inputs gebruikt. Zodra een producent zich echter op de exportmarkt in
de geïndustrialiseerde wereld gaat richten, zijn er veel – en steeds meer – externe inputs
(zaden, chemicaliën, kunstmest) nodig om op die markt te kunnen concurreren.

De wereldhandel in bananen wordt beheerst door een paar multinationale ondernemingen en
levert enorme winsten op. Maar de arbeiders op middelgrote en grote plantages en de kleine
boeren die aan de wereldmarkt leveren, zien slechts een minimaal gedeelte van deze
opbrengsten terug (respectievelijk 1-3% en 7-10%) en in totaal blijft slechts 12 procent van de
totale opbrengst in de producerende landen achter2. Als gevolg van de toenemende concur-
rentie en de dalende prijzen zijn de producenten de productiviteit gaan opvoeren, waardoor
de arbeiders en het milieu het nog zwaarder te verduren krijgen.

Sinds de eerste bananen met een ‘fair trade’-keurmerk in november 1996 werden geïntrodu-
ceerd in Nederland, heeft de markt voor eerlijke bananen letterlijk een hoge vlucht genomen:
in 2000 werd meer dan 20.000 ton eerlijk verhandelde bananen verkocht, waarvan de helft in
Zwitserland. Deze ‘eerlijke’ bananen zijn afkomstig uit acht landen in het Zuiden en verkrijg-
baar in twaalf Europese landen. Zwitserland was in 2000 goed voor 20 procent van de con-
sumptie, het Verenigd Koninkrijk is de tweede grootste afzetmarkt. Italië en Finland bieden de
beste groeimogelijkheden3. 

De garantie voor de consument wordt geboden door keurmerken als Max Havelaar, Transfair
en The FairTrade Foundation, die pionierswerk hebben verricht door – naast de beter beken-
de sociale criteria – ook milieucriteria op te nemen. De bananen worden geïmporteerd via
onafhankelijke importeurs en het ‘fair trade’-bedrijf Agrofair, dat voor de helft in handen is
van de producenten en voor de helft van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie
Solidaridad. Producenten ontvangen 40% tot 80% meer dan de wereldmarktprijs. De prijs-
structuur voorziet ook in een ‘premie’ die producentenorganisaties kunnen herinvesteren in
sociale programma’s en milieuprogramma’s. De eerlijke prijs die consumenten betalen, ligt
gewoonlijk – afhankelijk van de omvang van de markt en de ‘reactie’ van concurrenten – tus-
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1 Plantanen zijn een groene soort bananen die gekookt of gebakken worden gegeten als groente.

2 Bron: Banana Link.

3 Bron: FLO International.



sen de 25 en 50 procent hoger dan de
reguliere prijs. In Zwitserland betaalt
de consument echter in beide gevallen
evenveel, waaruit blijkt wat er te berei-
ken is als men door de hele keten heen
aan de marges schaaft.

Wie profiteert er van de
export?
Productiepatronen
De wereldwijde bananenproductie ligt
om en nabij de 50 miljoen ton op jaar-
basis. In 1990 was Latijns-Amerika de
grootste producent met 43% en kwam
Azië op de tweede plaats met 40%, ter-
wijl Afrika goed was voor ongeveer
10% van het totaal. De totale wereld-

productie is voor 55% afkomstig uit zes landen (India, Brazilië, Ecuador, de Filippijnen, China
en Indonesië). De twee grootste bananenproducenten, India en Brazilië, nemen echter nau-
welijks deel aan de internationale bananenhandel.

De exporteurs verschillen aanzienlijk qua productiesysteem en qua productiekosten. Het grootst
is de tegenstelling tussen de plantagecultuur in Latijns-Amerika en de kleinschalige productie
op de Caraïbische eilanden. Vanwege de topografie van deze laatste behoren plantages en
schaalvoordelen meestal niet tot de mogelijkheden. De bedrijven hier zijn arbeidsintensief en
gewoonlijk nog geen vijf hectare groot. Dat staat in scherp contrast met de plantages in
Latijns-Amerika, die zich soms over 3000 hectare uitstrekken en enorme kapitaalinvesteringen
in wegen, drainage, irrigatie, kabelbanen en inpakfaciliteiten vereisen. Nog los van de grondprijs
kunnen de investeringskosten oplopen tot 15.000 US-dollar per hectare (Inibap, 2000). De
lage productiekosten op de plantages zijn echter verbonden met een treurige traditie van lage
lonen, beperkte arbeidersrechten, slechte arbeidsomstandigheden en de daarmee samen-
hangende politieke en sociale onrust, die al jarenlang aanleiding geeft tot grote bezorgdheid.

De betekenis van de bananenexport voor de economie van de producerende landen loopt
sterk uiteen. In Ecuador, het belangrijkste exportland, biedt de bananensector werk aan meer
dan 380.000 mensen. Voor Costa Rica vormen bananen het grootste exportproduct en een
bron van werkgelegenheid voor ten minste 150.000 personen4. Halverwege de jaren zeventig
zorgde de bananensector in Costa Rica en Honduras voor 5 tot 10% van de agrarische werk-
gelegenheid, en in 1993 voor respectievelijk 22,3% en 25% van de exportdeviezen.
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Beheersing van de markt door een handjevol multinationals
De bananenexport wordt gedomineerd door 5 transnationale ondernemingen (TNO’s) die
samen meer dan 75 procent van de wereldhandel beheersen: United Brands/United Fruit Co.
(VS), bij de consument bekend onder de merknaam Chiquita, 26% in 1999; Dole Food Co. (VS)
25%; Del Monte Fresh Produce (VS/Mexico) 8%; Fyffes (Ierland) 8%; en Noboa (Ecuador) 8%.
Chiquita, Dole en Del Monte hebben samen 43% van de Europese markt in handen, waardoor
ze de prijzen kunnen beïnvloeden en tot op zekere hoogte ook de regels van het spel kunnen
bepalen. Vergeleken met de omzetcijfers van de ‘grote drie’ vallen veel producerende landen
volledig in het niet. Veelzeggend is dat de gezamenlijke exportinkomsten uit bananen van de
ACP-landen overeenkomen met ongeveer 10% van de totale omzet van Chiquita, en met
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26 oktober 1998 is een tragische datum in de
geschiedenis van Honduras. Die dag werd het
land met volle kracht getroffen door de orkaan
Mitch, die wel als ‘grootste atmosferische ver-
schijnsel’ van de eeuw is geclassificeerd.
Volgens het ministerie van Landbouw en Vee-
teelt bedroegen de verliezen alleen al voor de
bananensector 70% van de totale Hondurese
bananenproductie (207,4 miljoen dollar). De
zwaarst getroffen multinational was Tela Rail-
road Co. (een dochter van Chiquita), dat zijn
productieareaal tot nul gereduceerd zag. Tot nu
toe heeft Chiquita pas 20% van zijn plantages
hersteld, Dole 25% (bij Dole ging een vierde
van het areaal verloren). Als gevolg van Mitch
hebben de bedrijven duizenden arbeiders tijde-
lijk naar huis gestuurd en bestaande afspraken
opgezegd. De arbeiders worden geleidelijk
weer in dienst genomen – niet door de bana-
nenbedrijven maar door de ondernemingen die
zijn ingehuurd om de beschadigde velden te
herstellen. Op die manier kunnen de bananen-
bedrijven iedere contractuele relatie met werk-
nemers beëindigen en werkgelegenheidsgaran-
ties en arbeidsrechten naast zich neerleggen
(denk bijvoorbeeld aan ziektegeld, uitsluiting
van gezinsleden van ziekte-uitkeringen, hogere
kosten voor medische hulp, personeelsinkrim-

ping, voorkeursbehandeling voor niet-vak-
bondsleden, enz.). Zelfstandige producenten en
vrouwen zijn de zwaarst getroffen groepen –
vrouwen omdat ze altijd het inpakwerk doen en
in het proces van wederopbouw pas als laatsten
weer aan de slag kunnen. De Hondurese rege-
ring heeft weliswaar een fonds voor de ontwik-
keling en uitbreiding van de bananenproductie
in het leven geroepen om zelfstandige bana-
nenproducenten te helpen bij het herstel van
hun plantages, maar dat is ontoereikend voor
het grote aantal gedupeerden. Van het teeltop-
pervlak van de zelfstandige producenten werd
85% verwoest. Bovendien moeten zelfstandige
producenten, om voor een periode van 8 jaar
voor dit soort financiering in aanmerking te
komen, aantonen dat ze verkoopovereenkom-
sten hebben met multinationals die het fruit
internationaal op de markt brengen. Dat bete-
kent in feite dat de boeren zich moeten vastleg-
gen op toekomstige verkopen in een zeer
gevoelige markt met dalende prijzen, waardoor
ze terechtkomen in een extreem kwetsbare
positie die hen sterk afhankelijk maakt van de
multinationals en op de rand van de economi-
sche afgrond brengt.

Bron: US Labour Education 09/2000

De orkaan Mitch



slechts 4% van de totale omzet van de drie
bananenmultinationals samen. 

Deze oligopolistische structuur van de
bananenhandel heeft voor een belangrijk
deel te maken met wat men de ‘verticaal
geïntegreerde bedrijfsketen’ van de multi-
nationals noemt. Zij bezitten grootschalige
bananenplantages, speciale koelschepen
en distributiefaciliteiten in de consumptie-
landen. Deze verticale integratie biedt hen
aanzienlijke schaalvoordelen, waardoor ze
bijvoorbeeld in staat zijn om continu kwali-
teitsproducten te leveren tegen een relatief
lage prijs en om hun productie- en handels-
activiteiten steeds zeer winstgevend te hou-
den. Medio 1999 bedroeg de officiële prijs in
Ecuador $3,20 per doos van 40 pond (18,14
kg) en in Costa Rica $5,85. Eind 1999 daalde
de prijs in beide landen, in Ecuador naar
$2,20 en in Costa Rica naar $5,00. Eigenlijk

is het verschil nog groter dan het op het eerste gezicht lijkt: hoewel exporteurs in Ecuador
wettelijk verplicht zijn om ten minste de officiële prijs te betalen, trekken de grote exporteurs
zich daar vaak niets van aan; ze betaalden de zelfstandige producenten eind 1999 soms maar
$1,00 per doos. Intussen werden de Ecuadoraanse bananen door Europese groothandelaars
voor ongeveer $25 per doos aan de detailhandel verkocht!5

De multinationals worden gewoonlijk geassocieerd met landen in Latijns-Amerika, waar ze
direct betrokken zijn bij de productie van ongeveer 60% van hun exportaanbod. Alleen Ecua-
dor en Colombia hebben hun afhankelijkheid van de multinationals met enig succes weten te
verminderen, maar voor kleinere of nieuwere bedrijven blijft het problematisch om toegang te
krijgen tot de markt. Meestal zijn ze volledig afhankelijk van de sporadische contracten en de
lage prijzen die door de importbedrijven worden gedicteerd en/of moeten ze de infrastructuur
van de grote ondernemingen huren. Hoewel de bananenbranche voor beide landen een cru-
ciale bron van inkomsten vormt, betalen ze hiervoor in sociaal en milieuopzicht wel een bui-
tensporig hoge prijs: ontbossing, bodem- en waterverontreiniging, deregulering van bestaan-
de arbeids- en milieuwetten, vergiftigingen, lage lonen en losse contracten zijn eerder regel
dan uitzondering. 

De TNO’s hebben de afgelopen tien jaar ook in Kameroen, Ivoorkust en het Verre Oosten grote
plantages opgezet naar Latijns-Amerikaans model. De bananenexport van Kameroen wordt nu
bijvoorbeeld grotendeels beheerst door Dole en Del Monte (via een joint venture met CBC),
terwijl Del Monte ook zijn positie in de Filippijnen, Noordoost-Brazilië en Sumatra (Indonesië)
heeft versterkt en Dole op zoek schijnt te zijn naar grond in Zuid-Azië. Op de Windward Islands
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5 Bron: US LEAP.

Inkomsten grootste bananen-
multinationals (in miljoen US$)

1995

Chiquita 2.566

Dole 3.804

Del Monte 1.068

Totaal 7.438

Ter vergelijking
Totale inkomsten bananenexport
belangrijkste bananenexporterende
ACPlanden* 262 

(f.o.b. 1993)
Totale exportinkomsten ACP-
landen (alle sectoren) 6.608

Bronnen: UNCTAD Commodity Yearbook 1995, CIA World Factbook 
1995 

* Ivoorkust, Kameroen, Suriname, Somalië, Jamaica, St. Lucia, 
St. Vincent, Dominica, Belize, Kaapverdië, Grenada, Madagascar
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TNO’s op de Europese markt
Meest actieve internationale en nationale bananenfirma’s 
op de Europese bananenmarkt  (Banana Link 99)  

Multinationale onderneming (Hoofdkantoor) Productie  

Chiquita Brand International (USA) Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panama, 
Colombia, Indonesië, Ivoorkust, Kameroen, 
Ecuador, Martinique, Belize, Suriname, Jamaica, 
Filippijnen, Dominicaanse Republiek, Canarische 
eilanden 

Dole Food Company Inc. (USA) Costa Rica, Honduras, Kameroen, Ivoorkust, 
Filippijnen, Indonesië, Colombia, Ecuador, 
Nicaragua, Venezuela, Jamaica, Somalië, 
Canarische eilanden  

Del Monte Fresh Product (VS, Chili, Mexico) Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Panama, 
Brazilië,  Mexico, Kameroen, Filippijnen  

Fyffes ( Ierland) Belize, Dominicaanse Republiek, Windward 
Islands, Costa Rica, Honduras, Guatemala, 
Ecuador, Colombia, Jamaica, Suriname, Canarische 
eilanden  

Pomona ( Frankrijk) Ivoorkust, Martinique, Guadeloupe, Ecuador, 
Colombia, Costa Rica  

Geest ( Groot-Brittannië)  (1) -  

Nationale onderneming   

Noboa (Ecuador) Ecuador  

Uniban, Banacol (Colombia) Colombia  

Corbana (Costa Rica) Costa Rica  

JAMCO/Jamaican Producers (Jamaica/GB) Jamaica  

WIBDECO (Windward Islands/GB) Windward Islands  

Bananic ( Nicaragua/België) (2) Nicaragua  

Somalfruit ( Italië/Somalië) (3) Somalië  

(1) De bananendivisie van Geest werd in december 1995 verkocht aan een joint venture van WIBDECO en Fyffes
(51:49). De 11 plantages die het bedrijf in Costa Rica bezat, zijn in maart 1996 door Fyffes/WIBDECO doorver-
kocht aan een consortium van Midden-Amerikaanse zakenlieden. Geest is wel nog steeds als groothandelaar
actief op de Britse markt.

(2) Bananic verkoopt sinds november 1993 geen bananen meer in de EU. Het bedrijf bestaat momenteel van het
verhandelen van licenties en het leasen van quota.

(3) Somalfruit heeft sinds 1991 ernstig te lijden gehad van de burgeroorlog, maar wist in 1997 toch bijna 25.000
ton te exporteren.



is de situatie iets anders: nadat de Britse firma Geest in 1995 was overgenomen door WIBDE-
CO en Fyffes, konden de regeringen van de betrokken eilanden een einde maken aan het
monopolie van Geest en de productie in eigen hand nemen. Transport, rijping, distributie en
marketing blijven echter in handen van Fyffes. 

De voortdurende druk om zo goedkoop mogelijk te produceren heeft een negatieve weerslag
op de arbeidsomstandigheden in de traditionele bananenproducerende landen. Daarnaast
doen alle bedrijven steeds meer moeite om zich in het Verre Oosten te vestigen, in landen als
India en Indonesië. Het is duidelijk waarom die zo aantrekkelijk zijn: een gigantisch reservoir
van goedkope arbeidskrachten, onbekendheid met uitkeringen of bescherming tegen be-
roepsrisico’s, het feit dat milieuveiligheidsvoorschriften volledig of nagenoeg ontbreken,
belastingvoordelen en de mogelijkheid om producten tegen monopolieprijzen op de markt te
brengen. De productie van kapitaal is gebaseerd op arbeid. Uit een recente studie van de
ananassector in de Filippijnen bleek dat een arbeider daar $3,50 per dag krijgt, en een arbei-
der in Indonesië slechts $1,61 (CNMS, 1999). Dat is een heel verschil met $10 per dag in Costa
Rica of $6,42 in Ecuador (US LEAP, 2000). Dole is in Costa Rica, Nicaragua en Venezuela dan
ook enorm aan het inkrimpen, Del Monte is zijn eigen personeelsbestand in Costa Rica en
Guatemala drastisch aan het reduceren, en hoewel Chiquita in Honduras heeft beloofd alle
schade van de orkaan Mitch volledig te herstellen, ziet het daar in de praktijk nog niet naar
uit. Inmiddels is bekend dat Del Monte nieuwe plantages heeft in Noordoost-Brazilië en op
Sumatra. Toen de vakbonden in Midden-Amerika zich tegen de doorgevoerde bezuinigingen
wilden verzetten, heeft Del Monte gedreigd de productie daarheen te verplaatsen. Chiquita
schijnt 6000 hectare te hebben aangekocht in Ecuador en er zijn sterke geruchten dat Dole op
zoek is naar grond in Zuid-Azië.

Sociale en milieueffecten van intensieve productie van export-
bananen
Sinds de jaren vijftig is de export van bananen gestaag toegenomen en zijn de reële prijzen
gedaald. De productiestijging in de productielanden is tot stand gebracht door enerzijds de
opbrengst per hectare op te voeren en anderzijds het productieareaal uit te breiden. Begin
jaren tachtig waren er echter nauwelijks meer mogelijkheden om de opbrengst per hectare in
Latijns-Amerika nog significant te verbeteren. De exportstijging is daar de afgelopen decennia
dan ook voornamelijk mogelijk geweest door meer kunstmest en bestrijdingsmiddelen te
gebruiken en door het areaal uit te breiden. Voor de ACP-landen is het dankzij de gegaran-
deerde toegang tot de Europese markt sinds 1985 mogelijk geweest om hun productie- en
exporthoeveelheden te verdubbelen (en in het Caraïbisch gebied zelfs te verdrievoudigen). 

Water- en bodemverontreiniging 
Het EARTH College (Escuela de Agricultura de la Region Tropical Humeda) schat dat van de
fungiciden die zo’n veertig keer per teeltcyclus vanuit vliegtuigjes worden gespoten, 15% door
de wind wordt verspreid en buiten de plantage belandt, 40% op de bodem terechtkomt in
plaats van op de planten, en ongeveer 35% door de regen wordt weggespoeld. Dat betekent
een verlies van 90% van de naar schatting 11 miljoen liter fungicide en water- en olie-emulsie

8 B A N A N E N

126 Fair Trade Jaarboek 2001



die jaarlijks in de bananenproducerende gebieden wordt gebruikt. Bovendien blijft per ton
verscheepte bananen twee ton afval achter, met name bergen plastic zakken die met herbici-
den zijn geïmpregneerd.

In 1992 werd de Standard Fruit Company (Dole) door het tweede Internationale Watertribu-
naal in Amsterdam voor het eerst veroordeeld wegens ernstige verontreiniging van het
Atlantische deel van Costa Rica als gevolg van de bananenteelt op zijn plantages in de Valle
de la Estrella6. Toch komen er na jarenlange grootschalige toepassing van bestrijdingsmid-
delen niet merkbaar minder ziekten en plagen voor op de plantages. Sterker nog, volgens
wetenschappers zijn er tegenwoordig juist meer plagen dan 50 jaar geleden doordat de insec-
ten in toenemende mate resistent worden. De afgelopen twee jaar zijn er kleine verbeteringen
te zien, waaronder het feit dat het spuiten van giftige bestrijdingsmiddelen aan banden wordt
gelegd. Zo heeft de Wereldbank het gebruik van paraquat in door haar gefinancierde projec-
ten verboden en beweert Chiquita dat ze het gebruik van dit product heeft gestaakt. Vaak is
het echter zo dat plantages gewoon steeds andere arbeidskrachten inzetten in plaats van de
arbeidsomstandigheden te verbeteren of het gebruik van pesticiden te beperken. Het gevaar-
lijke werk laten ze doen door tijdelijke werknemers met contracten van drie of zes maanden.
Er is wel beschermende kleding, maar die is oncomfortabel en niet afgestemd op het tropi-
sche klimaat.

Gezondheidseffecten
Costa Rica7 staat bovenaan de lijst van landen waar vergiftiging door bestrijdingsmiddelen
het meest voorkomt. Het gemiddelde verbruik van pesticiden is 4 kg per hoofd van de bevol-
king per jaar: acht maal zo veel als het wereldgemiddelde van 0,5 kg en twee maal zo veel als
het gemiddelde in Midden-Amerika8. Uit studies van de Nationale Universiteit van Heredia is
gebleken dat het aantal gevallen van pesticidevergiftiging in de bananenteeltgebieden drie
maal zo hoog is als in de rest van Costa Rica. Volgens een rapport uit 1993 komen verreweg
de meeste beroepsongevallen voor rekening van de bananenindustrie (72%), gevolgd door de
sierplanten- en bloementeelt (7%), de suikerrietteelt (6%), de koffieteelt (5%), de ananasteelt
(4%) en de productie van bestrijdingsmiddelen (2%). In 1999 bleek uit onderzoek van dezelf-
de organisatie dat leukemie en geboorteafwijkingen bij de vrouwen in de Costa Ricaanse
inpakkerijen twee maal zo vaak voorkomen als elders. 

Bodemerosie en overstromingen
Hoewel wateroverlast minder vaak wordt genoemd dan andere milieueffecten van de groei
van de bananensector, is het toch een van de ernstigste problemen. In het zuidelijke
Atlantische deel van Costa Rica hebben de inheemse gemeenschappen hun traditionele
kegelvormige woningen moeten verlaten om in rechthoekige huizen op palen te gaan wonen.
Die moeten hen beschermen tegen de overstromingen die het gevolg zijn van de ontbossing
in verband met de activiteiten van de United Fruit Company (Chiquita). Hoewel de overstro-
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6 Geschat wordt dat de ooit zo welig tierende koraalriffen langs de Costa Ricaanse kust nu voor 90% dood zijn als
gevolg van de afspoeling en bezinking van pesticiden (Fundación Güilombe, 1993).

7 Costa Rica is niet het land waar de situatie het ergst is, maar wel een van de weinige landen in Latijns-Amerika waar-
van gegevens beschikbaar zijn.

8 Yamileth Astorga, The Environmental Impact of the Banana Industry. IBC, 1998.



mingen inderdaad grotendeels aan de ontbossing te wijten zijn, worden ze nog verergerd
door de drainagesystemen op de plantages: de kanalen op de plantages voeren het regen-
water rechtstreeks af naar nabijgelegen rivieren, waardoor het water minder goed door de
bodem kan worden opgenomen. In de bananenproducerende gebieden zijn de overstro-
mingsproblemen het afgelopen decennium dramatisch toegenomen. De omvang van de mod-
derstromen en de wateroverlast in Honduras en Guatemala in de herfst van 1998 is door de
ontbossing en sedimentatie beslist aanzienlijk vergroot.

Met het oog op al deze problemen willen de ondernemingen liever van hun plantagebezit af,
en stappen ze over op gegarandeerde leveringscontracten met middelgrote en grote produ-
centen in de landen waar ze actief zijn. Zo kan de bedrijfsleiding in het Noorden de verant-
woordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden en het milieu op de plantages afwentelen op
de lokale eigenaars, door te zeggen dat zij daar zelf geen controle op hebben en dat er toch
nationale wettelijke minimumnormen gelden. Deze trend beperkt zich overigens niet tot de
bananensector.

Levens- en arbeidsomstandigheden op de plantages
De kolonisatie van grote stukken land door de bananenfirma’s heeft ook een verwoestend
effect gehad op traditionele economische sectoren. Mensen zijn verdreven van hun land, en
van hun werk. De ontheemde boeren worden ingezet als plantagearbeiders en/of vormen een
ongeschoolde, ondervoede, werkzoekende reserve van goedkope roulerende arbeidskrach-
ten, die maar al te graag bereid zijn om onder vreselijke omstandigheden voor een honger-
loon te werken.

Bovendien heeft de toegenomen concurrentie op de wereldmarkt ertoe geleid dat de sociale
zekerheid van de arbeiders geleidelijk steeds verder is uitgehold, niet alleen door de ‘grote
vier’ (Chiquita, Dole, Del Monte en Fyffes), maar ook door nationale producenten zoals het
Ecuadoraanse bedrijf Noboa en door regeringen in Latijns-Amerika. Daarbij valt te denken
aan: weigeren om collectieve arbeidsovereenkomsten te ondertekenen; het verlagen van de
lonen; het verlengen van de werkdag; het harder aanpakken van vakbondsleden en het ophef-
fen van plantages zonder ontslagpremies te betalen. Vakbonden en NGO’s in de productie-
landen hebben geprotesteerd tegen de dalende lonen: in 1993 bedroeg het maandloon in
Costa Rica bij een achturige werkdag 250 dollar, terwijl dezelfde hoeveelheid werk in 1997
nog maar 187 dollar opleverde. Toch worden de lonen in Costa Rica nog als relatief ‘hoog’
beschouwd: $14,87 per dag in 1999, vergeleken met slechts $6,42 in Ecuador (Banana
Link/COLSIBA, 1999).

Het monotone landschap van de plantages, de lange verplichte werkdagen (van soms 12 uur),
het overmatige gebruik van bestrijdingsmiddelen, de erbarmelijke huisvesting en de slechte
algemene levenskwaliteit op de plantages dragen bij tot een psychisch verstikkende omge-
ving die ernstige depressiviteit kan veroorzaken. Het hoge migratiecijfer, het ontstaan van
dorpen met alleen maar mannen, de lage lonen en de onzekere arbeidssituatie maken alles
nog erger doordat ze bijdragen tot problemen als alcoholisme, drugsverslaving, prostitutie,
criminaliteit, geweld en het uiteenvallen van gezinnen.

Het beleid om de lonen laag te houden heeft ook een negatief effect op de kleine zelfstandi-
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De bananensector is al sinds 1950 een belangrijke

pijler van de Ecuadoraanse economie. Gunstige

natuurlijke omstandigheden in de kustvlakte en

een stijgend prijsniveau hebben de productie in

hoog tempo doen toenemen. In 1952 was Ecuador

reeds de grootste exporteur ter wereld. De op

handen zijnde integratie van de Europese Unie en

het openleggen van een nieuwe markt in de voor-

malige socialistische landen schiepen eind jaren

tachtig hoge verwachtingen ten aanzien van een

groeiende vraag naar bananen. Vooruitlopend

hierop werd in Ecuador als in geen ander land de

productie van bananen opgevoerd. Grote en mid-

delgrote producenten breidden hun areaal uit en

investeerden in een hoger rendement per hectare.

Kleine boeren, veelal cacaoproducenten, gingen

over op de kleinschalige verbouw van bananen.

Op die manier is de totale export opgelopen van

1,36 miljoen ton in 1986 tot 2,7 miljoen ton in 1991

en inmiddels zelfs tot 4,4 miljoen ton. Na olie is

de bananenexport de belangrijkste deviezenbron

van het land (in 1992 goed voor 22% van de

exportinkomsten). 

Om investeringen in nieuwe productietechnieken

te stimuleren introduceerde Standard Fruit

Company (Dole) een werkwijze die al gauw door

andere exporteurs werd overgenomen. Dole sloot

contracten met grote producenten voor een duur

van vijf jaar, waarbij de producent zich verplicht-

te tot exclusieve levering aan het bedrijf. De zoge-

heten ‘productor asociado’ ontving in ruil hier-

voor kredieten en permanente technische bege-

leiding. Deze relatie exporteur-producent was

goed voor de productiviteit van de plantages,

maar Dole nam geen enkele verantwoordelijkheid

voor de arbeidsomstandigheden en de beloning

van de plantagearbeiders. Naast deze geasso-

cieerde producenten bleef er een groep onafhan-

kelijke producenten bestaan, die als ‘buffer’

dienden voor de wisselende vraag naar bananen

op de wereldmarkt. Zij verhandelen hun bananen

via het traditionele systeem van ‘cupos’, waarbij

exporteurs een deel van de oogst opkopen om zo

nodig het exportvolume aan te vullen. In deze

gevallen geldt slechts de wet van vraag en aan-

bod, zonder dat een van de partijen zich via con-

tracten of leningen aan de ander bindt. De enige

faciliteit die de exporteur levert, is de verpakking.

Het transport wordt in veel gevallen door de pro-

ducent zelf of door een tussenhandelaar gere-

geld. De positie van deze groep producenten is

nog zwakker dan die van de ‘productor asocia-

do’. Het feit dat ze nooit zeker zijn van afname

van hun fruit, maakt hun afhankelijkheid totaal. 

De Ecuadoraanse bananensector is naar alle

maatstaven zeer omvangrijk en biedt rechtst-

reeks werk aan naar schatting 383.000 arbeiders

oftewel 9,6% van de werkende beroepsbevol-

king. Maar vakbonden zijn er nauwelijks. Er

waren sterke bananenbonden tot het einde van

de jaren zeventig, toen de bananenindustrie en

haar regeringsbondgenoten gezamenlijk de aan-

val inzetten op het recht zich te organiseren en er

van de bonden weinig overbleef. Deze situatie

vertaalt zich in veel lagere arbeidskosten, waar-

door Ecuador, ’s werelds grootste exporteur van

bananen, een onmiskenbaar voordeel heeft op de

steeds meer concurrerende wereldmarkt. Medio

1999 bedroeg de officiële prijs in Ecuador $3,20

per doos van 40 pond (18,14 kg) en in Costa Rica

$5,85. Eind 1999 daalde de prijs in beide landen,

in Ecuador naar $2,20 en in Costa Rica naar

$5,00. Maar het verschil is eigenlijk nog groter

dan het op het eerste gezicht lijkt: hoewel expor-

teurs in Ecuador wettelijk verplicht zijn om ten

minste de officiële prijs te betalen, trekken de

grote exporteurs zich daar vaak niets van aan; ze

betaalden de zelfstandige producenten eind 1999

soms maar $1,00 per doos. 
Bron: Solidaridad 1996/US LEAP 2000

Ecuador



ge producenten. Om te kun-
nen concurreren, zien de klei-
ne boeren in Ecuador, Costa
Rica en op de Caraïbische
eilanden zich in toenemende
mate genoodzaakt om op
soortgelijke wijze te werk te
gaan als de grote plantages,
omdat ze anders niet aan de
kwaliteitseisen van de consu-
mentenmarkt kunnen vol-
doen. Cijfers over de kosten-
of prijsstructuur van bananen
– voorzover daar al aan te
komen is – laten duidelijk
zien dat plantagearbeiders
en kleinere zelfstandige boe-
ren, zoals op de Windward
Islands, slecht af zijn.

Antivakbondsbeleid
Volgens een IAO-onderzoek onder bananenplantages in Costa Rica worden vakbondsorgani-
saties er vervolgd en onderdrukt. Arbeiders die vanwege hun vakbondsactiviteiten zijn ont-
slagen, komen op een zwarte lijst te staan die onder de plantage-eigenaars circuleert. Op die
manier komen ze nooit meer aan het werk.
De TNO’s hebben er ook actief aan meegewerkt dat onafhankelijke vakbonden worden ver-
vangen door een beweging die bekend staat als Movimiento Solidarista Costarricense of ‘So-
lidarismo’. De ondernemers zeggen dat Solidarismo bedoeld is om tot betere arbeidsverhou-
dingen tussen werkgevers en werknemers te komen door meer informeel overleg. Vakbonden
zien het echter als een doelbewuste poging om een einde te maken aan het fundamentele
recht van werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen.
Solidarismo-bonden worden deels door de ondernemingen bekostigd en deels door een wil-
lekeurig op de lonen ingehouden percentage. Ze bieden de werknemers voordelen als kre-
dietfaciliteiten en sociale, culturele en sportieve evenementen, maar komen niet op voor de
rechten van de arbeiders en wijzen het recht op collectieve onderhandelingen af. Ze versprei-
den zich snel over Midden- en Zuid-Amerika.

Importbepalingen en markten
De Europese Unie is de grootste importeur van bananen en voert zo’n 35% van de totale export
in. Alleen al daarom heeft het Europese beleid inzake de bananenhandel vergaande conse-
quenties gehad voor het patroon van productie en handel. De EU importeert bananen uit
Latijns-Amerika (63% van de totale import), Afrika en het Caraïbisch gebied (17%), en voorziet
zelf in ongeveer 20% van de Europese vraag, met bananen uit Spanje, Portugal, Griekenland
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en de Franse overzeese gebiedsdelen Martinique en Guadeloupe. In het verleden waren er
speciale banden gegroeid tussen bepaalde productielanden en bepaalde consumptielanden,
vaak tegen de achtergrond van hun gezamenlijke koloniale geschiedenis van overheersing en
afhankelijkheid. Dat had geresulteerd in een bont palet aan uiteenlopende nationale handels-
politieke regelingen in de afzonderlijke Europese staten 9, die tot 1993 het beeld bepaalden.

Quota en licenties om te voorkomen dat de EU-markt wordt overspoeld
door goedkope ‘dollarbananen’ 
Met de totstandkoming van de Europese interne markt in 1993 moesten alle nationale rege-
lingen worden geharmoniseerd. Op zichzelf al een ingewikkeld proces, dat nog eens extra
werd bemoeilijkt door drie bijkomende eisen: 

• de instelling van een ‘gemeenschappelijke marktordening voor bananen’, zodat de Europese
producenten – die erg hoge productiekosten hebben – kunnen profiteren van de ondersteu-
ningsmechanismen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB); 

• de garantie dat voor de leveranciers uit de traditionele ACP-landen en Europa de toegang tot
deze markt niet zou worden gehinderd door de verwachte toevloed van goedkope Latijns-
Amerikaanse bananen, zoals was vastgelegd in het ‘Bananenprotocol’ van het Lomé-ver-
drag;

• in mindere mate de ondersteuning van Europese bedrijven die vaak minder concurrerend
zijn dan hun Amerikaanse tegen-
hangers, en de versterking van
hun marktpositie met het oog op
het verder opengaan van de gren-
zen na een overgangsperiode van
10 jaar.

Op 1 juli 1993 werd EU-verordening
404/93 van kracht. Dit is een com-
plex systeem van licenties en quota
dat het evenwicht tussen de drie
groepen leveranciers moest bewa-
ren en de Europese en ACP-impor-
teurs moest helpen om competitief
te zijn. De Latijns-Amerikaanse lan-
den, de zogenaamde ‘dollargroep’,
kregen een tariefcontingent van 2,2
miljoen ton toegewezen met een
tarief van 75 ecu per ton voor de dol-
larbananen. Bij de toetreding van
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9 Tot 1 juli 1993 kende de Europese Gemeenschap drie verschillende regelgevingen voor de bananenimport: I) Op
basis van een speciaal protocol in het Verdrag van Rome mocht Duitsland tariefvrij bananen importeren, ongeacht het
land van herkomst; II) België, Denemarken, Ierland, Luxemburg en Nederland importeerden dollarbananen tegen een
tarief van 20%; III) Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Italië, Portugal en Spanje reserveerden een deel van hun
markt voor tariefvrije importen uit ACP-landen, terwijl voor de dollarbananen een tarief van 20% gold.



Zweden, Finland en Oostenrijk tot de EU zou
dit quotum worden verruimd naar 2,553 mil-
joen ton. De traditionele ACP-landen (Kame-
roen, Ivoorkust, de Windward Islands enz.,
dat wil zeggen de 12 ACP-landen die bananen
leverden in de jaren voordat de interne markt
een feit werd) kregen tariefvrije toegang tot
een maximum van 857.700 ton per jaar, terwijl
niet-ACP-importen profiteerden van een
tariefverschil van 75 ecu per ton.# De EU-pro-
ducenten ten slotte kregen inkomenssteun,
want als de prijzen dalen tot onder de produc-
tiekosten, is 854.000 ton gegarandeerd.

Om te waarborgen dat de duurdere Europese
en ACP-bananen toch concurrerend en aan-
trekkelijk zouden zijn op de interne markt,

voerde de EU verder een ingewikkeld systeem van ‘kruissubsidiëring’ in, waarbij de ‘dollar-
handelaars’ gedwongen werden een deel van hun importlicenties van ACP- en EU-handelaars
te kopen. Zodoende konden laatstgenoemden de opbrengst van hun licenties gebruiken om
het verschil in productiekosten te compenseren. 

Het internationale handelsconflict
Vanaf het moment dat het van kracht werd, heeft het stelsel onder vuur gelegen, zowel bin-

nen als buiten de Europese Unie. Tussen
1993 en 1999 is het aanleiding geweest
voor vijf achtereenvolgende GATT- en
WTO-procedures en talloze – al dan niet
afgehandelde – rechtszaken die door de
Duitse regering en het Duitse bedrijfsle-
ven waren aangespannen bij het
Europese Hof van Justitie in Luxemburg.
Ook de bananenondernemingen hebben
hevig geprotesteerd omdat zij van
mening zijn dat het EU-regime een
belemmering vormt voor de uitbreiding
van hun afzetmarkt. Vooral Chiquita
maakte er een persoonlijke kwestie van
en zette de regering-Clinton zwaar onder
druk om sancties te treffen. De Ameri-
kaanse regering deed wat haar gevraagd
werd en publiceerde een roulerende lijst
van producten – die helemaal losstaan
van bananen – waarop een tarief van
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100% wordt geheven zolang de EU weigert mee te werken. Op die manier krijgen veel kleine
ondernemingen in de EU, die niets met bananen te maken hebben maar wel naar de VS expor-
teren, met economische sancties te maken. Een paar maanden daarna kreeg Ecuador van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) de toestemming om op zijn beurt sancties op te leggen – het
was de eerste keer dat een ‘ontwikkelingsland’ dat deed (maar ironisch genoeg kon Ecuador
hier geen voordeel uit halen, omdat het maar weinig goederen uit de EU invoert en daardoor
weinig onderhandelingsmacht had).

Toegevend aan de druk sloot de EU in april 2001 een akkoord met de VS en Ecuador. Daarna
kondigde de Unie voor juni 2001 een derde hervorming van haar invoerregime voor bananen
aan. In een eerste fase worden de drie categorieën van tariefquota behouden, met het verschil
dat zij nu alle drie openstaan voor alle leveranciers en alle herkomstlanden. In 2004 zullen de
quota C worden verlaagd tot 750.000 ton en A & B in totaal verhoogd tot 2.653.000 ton. Voor
fruit uit de ACP-landen in de quotacategorie C geldt een preferentie van 300 euro/ton. Alle
landenquota vallen weg. In een tweede fase in 2006 zal het invoerregime worden vervangen
door één enkel tarief, dat wil zeggen een invoerregime waarin alle quota en licenties verdwij-
nen en één enkel tarief geldt voor alle invoer uit niet ACP-landen.

Het effect op de marktpartijen
De toewijzing van dollarquota aan de ACP-ondernemingen was bedoeld om de dure ACP-
bananen indirect te subsidiëren met de opbrengst van de licenties voor dollarbananen, en om
daarmee de positie van de ACP-bedrijven ten opzichte van de dollarbedrijven te versterken.
Het eerste effect hiervan was dat de dollarbedrijven gingen investeren in ACP-landen, zodat
ze in de toekomst bij de verdeling van de dollarquota in deze categorie zouden meeprofiteren.
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Zo verdubbelde de export van de betrokken Afrikaanse landen tussen 1993 en 1997. Verder
ontstond er al spoedig een actieve handel in dollarlicenties omdat er onvoldoende quota te
verdelen waren. De waarde van de licenties kan oplopen tot 7 of 8 dollar per doos. De totale
contante waarde van de licenties wordt geschat op meer dan 1 miljard euro per jaar (de zoge-
naamde ‘quota rent’ of quotawaarde).

Maar de regeling was totaal ongeschikt om te vermijden dat het marktaandeel werd aange-
tast van de meest kwetsbare, minst concurrerende ACP-landen, waarvoor het systeem in de
eerste plaats was bedoeld. Tussen 1993 en 2000 zijn 15.000 kleine boeren op de Windward
Islands gestopt met de bananenteelt, en in 1999 was de export van de vier eilanden gehal-
veerd ten opzichte van 1993. In theorie zou men een tarief/quotum-systeem met de bijbeho-
rende opbrengst van de quotawaarde – indien correct toegepast en ‘hergebruikt’ voor ont-
wikkelingsdoeleinden – kunnen beschouwen als een manier om deze kwetsbare boeren de
nodige bescherming te bieden. In de praktijk komt deze enorme opbrengst echter hoofdzake-
lijk ten goede aan tussenhandelaars, transnationale ondernemingen, groothandelaars en
detailhandelaars, en niet aan de ACP-producenten voor wie deze eigenlijk was bedoeld. Op
die manier loopt het marktaandeel van minder concurrerende ACP-leveranciers steeds verder
terug, terwijl traditionele ACP-handelaars zich in toenemende mate gaan richten op de meer
lucratieve import van bananen uit Latijns-Amerika. 

De toewijzing van licenties op basis van vroegere prestaties van de handelaars is ook  een
flink obstakel geweest voor de verkoop van eerlijke bananen. Binnen het oude systeem wer-
den ‘fair trade’-handelaars als ‘nieuwkomers’ op de markt geclassificeerd. Als zodanig had-
den ze alleen maar toegang tot aanvankelijk 3% en vanaf 1999 8% van alle licenties, wat
ongeveer neerkwam op een invoerwaarde van gemiddeld 50 –250 ton per jaar. Agrofair, de
eerste importeur van ‘fair trade’-bananen, kreeg in 1999 een licentie voor 15.000 dozen per
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Windward Islands: afhankelijkheid van de bananensector

Afhankelijkheid St Lucia Dominica St Vincent Grenada  
Windward Islands en de 

Grenadines 

Reëel BBP 1997 3.2 16.8 1.8   

Opbrengst bananensector   
als % van agrarisch BBP 1995 33 22.8 26  

Werkgelegenheid bananensector 
als % van de werkende 
beroepsbevolking 1995 95 30 36 35  

Werkgelegenheid bananensector 
als % van de werkende agrarische
beroepsbevolking 1997 22.9 60  17*  

Bananenexport als % van 
goederenexport 1997 45.130 29.8   

Bron: WINFA 1999 
* cijfer voor 1993 



jaar, hoewel het op dat moment voor zijn invoer licenties nodig had voor ten minste 15.000
dozen per week. ‘Fair trade’-importeurs werden gedwongen tegen een hoge prijs licenties te
kopen bij hun concurrenten om de benodigde hoeveelheid te kunnen invoeren. De hervorming
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Voor veel mensen in de hele wereld zijn de
Caraïbische eilanden vooral een idyllische eilan-
dengroep met veel natuurschoon en een warm
tropisch klimaat. Maar dat is slechts één kant
van het plaatje. De laatste tijd hebben schom-
melingen in de wereldmarktprijzen, de instabie-
le markt, constante verhogingen van de kwali-
teitsnormen, de devaluatie van het Britse pond
en vier zware orkanen er samen voor gezorgd
dat de meest kwetsbare boeren uit de markt
werden gedrukt. Veel boeren zijn uit de bana-
nenproductie gestapt omdat ze door de dalende
prijzen en steeds hogere productiekosten nau-
welijks nog winst konden maken.

Het is een feit dat de eilanden onvoldoende
waren voorbereid op de gevolgen van de Euro-
pese interne markt en van EU-verordening
404/93. De bananensector was zelfs qua struc-
tuur niet geschikt voor de nieuwe situatie. De
bedrijfstak was onder de Britten tot stand geko-
men, berustte op verspreide kleinschalige pro-
ductie, soms op steile hellingen, en werd geken-
merkt door een sterk overheidstoezicht op de
officiële organisaties van bananentelers (BGA’s,
Banana Growers Associations) waarin de boe-
ren zelf nauwelijks iets te zeggen hadden.
Daardoor was de sector absoluut niet in staat
om goed op de snel veranderende omstandig-
heden in te springen. Terwijl de prijzen scherp
daalden, namen de schulden van de BGA’s toe.
De regeringen van de Windward Islands ver-
drongen elkaar om delegaties naar Europa te
sturen, soms onder leiding van de minister-pre-
sident persoonlijk, in een wanhopige poging

hun economieën voor instorting te behoeden.
Een extra complicerende factor werd gevormd
door het Britse bedrijf Geest, dat vier decennia
lang een monopolie had uitgeoefend over de
boeren op de eilanden. Juist op het moment dat
de bedrijfstak zo goed als failliet was, verkocht
Geest zijn bananendivisie aan een van de groot-
ste opponenten van het Europese regime, het
Ecuadoraanse bedrijf Noboa. De eilanden kon-
den zich niet veroorloven om de bananensector
in handen van een grote concurrent te laten val-
len en zagen zich gedwongen om zelf een
bedrijf op te richten: WIBDECO (Windward
Islands Banana Development and Export
Company), dat voor de helft in handen van de
regeringen en de BGA’s kwam. WIBDECO stak
zich diep in de schulden om een joint venture
aan te gaan met de ervaren Ierse groep Fyffes,
en samen kochten ze de bananendivisie van
Geest voor een bedrag van 147 miljoen pond. 

Het vertrouwen van de boeren op de Windward
Islands is de laatste tijd verder aangetast door
het feit dat de EU in het ongelijk is gesteld door
de WTO. Volgens de Caribbean Banana Export-
ers’ Association, die telers in Belize, Jamaica,
Suriname en de Windward Islands vertegen-
woordigt, zou dit verschrikkelijke gevolgen
hebben voor de economie van die landen. In
Brussel benadrukte de EU dat als de strategie
van de VS zou slagen, deze “rechtstreeks tot de
ondergang van de Caraïbische bananenteelt zal
leiden en ernstige tegenspoed en politieke
instabiliteit zal veroorzaken in een regio die
reeds met een grote achterstand kampt”.

De Windward Islands



van juli 2001 heeft de situatie verbeterd door het aandeel licenties voor ‘nieuwkomers’ op te
trekken tot 17%. Vandaag kunnen de ‘fair trade’-handelaars aanspraak maken op voldoende
licenties om het huidige niveau van eerlijke bananeninvoer aan te houden. Maar zij vrezen wel
dat zij niet in staat zullen zijn tegemoet te komen aan een toekomstige groei van de vraag  tus-
sen nu en 2006.

Het afschaffen van alle landenquota en de exclusieve verdeling van licenties aan ‘primaire’
handelaars (dat zijn diegenen die rechtstreeks van de producenten invoeren), twee maatre-
gelen die zijn ingesteld door de laatste hervorming, hebben bijzonder negatieve gevolgen
gehad. De importeurs hebben nu de mogelijkheid zonder onderscheid bananen van overal in
te voeren. Dat bevoordeelt de landen met de laagste productiekosten en bevordert ook de
concentratie van de markt in de handen van een kleiner aantal TNO’s. Vanaf september 2001
bleken importeurs hun aankopen te gaan verleggen van landen met hoge arbeidskosten waar
de arbeiders goed zijn georganiseerd, zoals Costa Rica, naar landen als Ecuador, waar de
arbeids- en milieuwetgeving niet altijd worden toegepast en waar de lonen veel lager liggen.
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Ecologische schade: Plantages met exportbana-

nen zijn genetisch vrijwel allemaal hetzelfde, waar-

door de kans op plagen en ziekten toeneemt en er

meer bestrijdingsmiddelen nodig zijn. 

Waterverontreiniging: Vanuit vliegtuigjes worden

de plantages soms wel 40 keer per jaar met fungi-

ciden bespoten. Omdat de plantages worden door-

kruist door een netwerk van drainagekanalen,

komen de chemicaliën gemakkelijk in het opper-

vlaktewater terecht.

Bodemverontreiniging en -uitputting: Hoogpro-

ductieve rassen hebben veel kunstmest nodig,

waardoor de bodem snel uitgeput raakt. Veel bo-

demorganismen, die juist helpen de bodemvrucht-

baarheid in stand te houden, gaan dood door

bestrijdingsmiddelen. Is de bodem eenmaal te zeer

verontreinigd voor een gezonde bananenteelt, dan

moeten er nieuwe plantages worden aangelegd.

Een gemiddelde ‘grootschalige’ plantage heeft een

levensduur van ongeveer 30 jaar.

Ontbossing: In Costa Rica bijvoorbeeld is de snelle

uitbreiding van de exportbananenplantages (van

28.000 hectare in 1990 tot 52.000 in 1998) vooral

ten koste gegaan van het primaire en secundaire

regenwoud. 

Overstromingen: Om de bananen van voldoende

water te voorzien, hebben bedrijven in Costa Rica

grote rivieren en waterlopen omgelegd, waardoor

de overstromingsproblemen in de bananenprodu-

cerende gebieden enorm zijn toegenomen.

Koraalriffen: Bijna 90% van de koraalriffen voor

de Caraïbische kust van Costa Rica is afgestorven

als gevolg van de afspoeling en bezinking van

bestrijdingsmiddelen, voornamelijk afkomstig van

de bananenplantages. 

Pesticidevergiftiging: De arbeiders op de velden

worden vaak tegelijk met de planten besproeid

met pesticiden, hun drinkwater raakt verontrei-

nigd, en hun kinderen spelen op plaatsen die vol

zitten met schadelijke stoffen.

Schendingen van fundamentele arbeidersrechten:
De bananenondernemingen hebben geprobeerd

Overzicht van de voornaamste problemen in de 
bananensector



Met de openstelling van de EU-markt in 2006 zal deze tendens zich alleen maar versneld door-
zetten. Op zoek naar ‘goedkopere arbeid’ en minder regels investeren bananenbedrijven nu
al in landen als Brazilië, Indonesië en de Fillipijnen.

Het bananenhandelsconflict is een strijd tussen twee economische grootmachten geworden:
de Europese Unie enerzijds en de Amerikaanse regering/United Brands International ander-
zijds. Het gaat echter om veel meer dan alleen de ideologische tegenstelling tussen vrijhan-
del en protectionisme. Op het spel staan onder meer de middelen van bestaan van de kleine
kwetsbare bananenboeren, en soms de hele nationale economie van kleine voormalige Britse
koloniën en Franse departementen, zoals Jamaica, de Windward Islands, Martinique en
Guadeloupe. Van de bevolking van St. Vincent, bijvoorbeeld, verdient 70% direct of indirect
de kost met de bananenhandel; op St. Lucia gaat het om een op de drie personen. De export-
opbrengsten van de Windward Islands zijn voor 60% aan bananen te danken. Als hun
Europese marktaandeel wordt ingekrompen en daarmee hun economieën te gronde worden
gericht, zullen onvermijdelijk duizenden mensen tot armoede en ellende worden veroordeeld.
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om de onafhankelijke vakbonden te verzwakken en

te vervangen door hun eigen ‘Solidarismo-bon-

den’ die ze zelf meefinancieren. Plantagearbeiders

die lid worden van een onafhankelijke vakbond

worden vaak ontslagen en komen op een zwarte

lijst te staan.

Lage lonen en ontbreken van sociale rechten: De

plantagearbeiders ontvangen slechts 1-3% van de

uiteindelijke winkelprijs van de bananen. Ze krijgen

overuren niet uitbetaald en worden vaak ontslagen

als ze om gezondheidsredenen of wegens familie-

omstandigheden niet kunnen overwerken. Veel plan-

tagearbeiders krijgen een contract voor 90 dagen

en hebben dus heel weinig rechten, bijvoorbeeld

geen recht op ziektegeld of op vakantiedagen. Ze

moeten vaak rondtrekken op zoek naar werk, waar-

door ze moeilijk bij hun gezin kunnen wonen. 

Het beleid om de lonen laag te houden heeft ook

een negatief effect op de kleine zelfstandige produ-

centen. Om te kunnen concurreren, zien de kleine

boeren in Ecuador, Costa Rica en op de Caraïbische

eilanden zich in toenemende mate genoodzaakt

om op soortgelijke wijze te werk te gaan als de grote

plantages, omdat ze anders niet aan de kwaliteits-

eisen van de consumentenmarkt kunnen voldoen.

Cijfers over de kosten- of prijsstructuur van bana-

nen – voorzover daar al aan te komen is – laten dui-

delijk zien dat plantagearbeiders en kleinere zelf-

standige boeren, zoals op de Windward Islands,

slecht af zijn.

Buitenlandse werknemers: Over de hele wereld be-

staat een steeds groter gedeelte van de arbeids-

krachten op bananenplantages uit arbeiders uit ar-

mere landen. In Belize bijvoorbeeld zijn nagenoeg

alle arbeiders afkomstig uit Guatemala, Honduras

en El Salvador. Buitenlandse werknemers hebben

vaak geen officiële papieren en zijn uitgesloten van

alle medische of sociale voorzieningen. 

Tot slot dragen het monotone landschap van de

plantages, de lange verplichte werkdagen (van

soms 12 uur), het overmatige gebruik van bestrij-

dingsmiddelen, de erbarmelijke huisvesting en de

slechte algemene levenskwaliteit op de plantages

bij tot een psychisch verstikkende omgeving die

ernstige depressiviteit kan veroorzaken. Het hoge

migratiecijfer, het ontstaan van dorpen met alleen

maar mannen, de lage lonen en de onzekere ar-

beidssituatie maken alles nog erger doordat ze bij-

dragen tot problemen als alcoholisme, drugsver-

slaving, prostitutie, criminaliteit, geweld en het uit-

eenvallen van gezinnen.



Eerlijke handel in bananen
Eerlijke handel kan ertoe bijdragen dat de meest kwetsbare boeren toegang blijven houden
tot de markt. Het concept van eerlijke bananen is niet nieuw: al in de jaren zeventig waren er
vrouwengroepen in Zwitserland (de ‘Frauenfelder Bananenfrauen’) die het sociale onrecht
rond de productie van exportbananen aan de kaak stelden. Eveneens in de jaren zeventig
introduceerde Gebana de eerste ‘solidariteitsbananen’ uit Nicaragua in de Zwitserse wereld-
winkels, en kort daarna ook in Duitsland en België. Tegenwoordig worden er eerlijke produc-
ten verkocht in Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland,
Groot-Brittannië, Zwitserland en Ierland. Het doel van deze initiatieven is om de onrechtvaar-
dige internationale handelsstructuren te veranderen en de sociale, ecologische en economi-
sche omstandigheden van achtergestelde producenten te verbeteren. Dat gebeurt door pro-
ducenten en arbeiders rechtstreeks toegang tot de markt te bieden en betere handels- en
arbeidsvoorwaarden te garanderen, waarmee ze de instrumenten in handen krijgen om voor
hun eigen ontwikkeling te zorgen en in milieuvriendelijkere productiemethoden te investeren. 

Sinds 1996, toen de eerste eerlijke bananen werden verkocht in de Nederlandse supermark-
ten, is de verkoop van ‘fair trade’-bananen vervijfvoudigd. Eerlijke bananen zijn nu verkrijg-
baar in Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, Ierland, België, Luxemburg, Groot-
Brittannië, Zwitserland, Italië en Frankrijk. Waarschijnlijk komen ze volgend jaar ook op de
markt in Canada, Oostenrijk en (misschien) Japan. Ze zijn afkomstig van 12 producentengroe-
pen in Ecuador, Colombia, Costa Rica, Ghana, de Dominicaanse Republiek en de Windward
Islands, en zijn het werk van in totaal ongeveer 6.500 arme boeren of arbeiders en hun gezin-
nen. Overal in Europa worden in de wereldwinkels ook gedroogde ‘fair trade’-bananen en ‘fair
trade’-bananenchips verkocht.

Zoals gezegd is het hoofddoel om achtergestelde boeren en arbeiders toegang te geven tot
de markt. Maar daarnaast ontvangen producenten een meer rechtvaardige, gegarandeerde
prijs, zodat ze het hoofd boven water kunnen houden en in de basisbehoeften van hun gezin-
nen kunnen voorzien ($7,25 tot $11,50 per doos van 18,14 kg, afhankelijk van het land van her-
komst). Bovenop de eerlijke prijs krijgen producentengroepen een toeslag van $1,75 per doos
(f.o.b.), bedoeld om te investeren in sociale en milieugerichte programma’s. Andere voorde-
len voor de producenten zijn snelle betaling (netto contant tegen documenten) en continuïteit
(een vaste en stabiele handelsrelatie tussen kopers en verkopers). 

Om voor een ‘fair trade’-keurmerk in aanmerking te komen, moeten alle potentiële leveran-
ciers eerst aan bepaalde sociale en ecologische criteria voldoen. In samenwerking met pro-
ducentenorganisaties en vakbonden hebben EUROBAN en FLO een basispakket van minimale
arbeids- en milieunormen voor duurzame bananenproductie opgesteld. De arbeidsnormen
hebben betrekking op: vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen;
gelijke beloning; geen discriminatie; geen dwangarbeid of kinderarbeid; een reeks minimum-
normen voor sociale voorzieningen en arbeidsomstandigheden voor plantagearbeiders; en
recht op een veilige en gezonde werksituatie. De milieunormen hebben betrekking op: biodi-
versiteit (bescherming van natuurgebieden); bestrijdingsmiddelen en voedingsstoffen (admi-
nistratie, controle en reductie); erosie/waterverontreiniging (samenhang tussen preventiebe-
leid en -praktijk); en afval (controle, reductie en compostering).
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De toekomst van de ‘fair trade’-bananen
De markt voor eerlijke bananen ziet er veelbelovend uit. Sinds 1997 is de omzet gestaag
gegroeid en elk jaar komen er afzetlanden bij. In Zwitserland blijft het marktaandeel van ‘fair
trade’-bananen groeien - alleen de harde weerstand van de multinationals Del Monte en
Chiquita staat er een verdere groei van het eerlijke marktaandeel in de weg - en Groot-
Brittannië is met een verkoop van 13.000 ton in 2001 koploper geworden qua verkochte hoe-
veelheid. Dat bewijst dat eerlijke handel grote mogelijkheden heeft, op voorwaarde dat er vol-
doende wordt gewerkt aan de bewustmaking van de consumenten.

Voor producenten zijn de voordelen van eerlijke handel drieledig:

1. Een stabiel inkomen. Dat is van belang omdat het organisaties en boeren in staat stelt te
plannen en te investeren in verbetering van de sociale omstandigheden en het milieu. In
Ecuador bijvoorbeeld zijn de eerlijke prijs en de toeslag gebruikt voor: 
• bedrijfsontwikkeling: El Guabo schafte een radiocommunicatiesysteem aan zodat de drie

aangesloten associaties, met meer dan 100 inpakkerijen, onderling contact kunnen hou-
den, vooral tijdens oogstdagen. 

• sociale ontwikkeling: de boeren ontvangen nu een prijs boven de marktprijs die democra-
tisch is vastgesteld. Omgekeerd worden ze geacht hun werknemers ook bovengemiddel-
de lonen te betalen. 

• milieuontwikkeling: de boeren hebben schoonwatersystemen en afvalwaterfilters geïn-
stalleerd en zijn gestopt met het
gebruik van herbiciden. El Guabo
experimenteert ook met biologi-
sche bestrijdingsmethoden, bij-
voorbeeld tegen kroonrot. 

De prijsverschillen kunnen groot
zijn. In Ecuador was de marktprijs
afgelopen zomer $1,00, terwijl de
‘fair trade’-boeren ruim $3,00 kre-
gen.

2. Vooral dankzij de hoge, stabiele
prijs kunnen kleine boeren het
hoofd boven water houden en kun-
nen hun organisaties voortbe-
staan. Dat zal bijvoorbeeld het
geval zijn op de Windward Islands,
waar juist de producenten met een
‘fair trade’-keurmerk anders
gestopt zouden zijn met de bana-
nenteelt.

3. Door deel te nemen aan de eerlijke
handel, doen de boeren organisa-
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torische ervaring op met allerlei aspecten van de handel, uiteenlopend van kwaliteitscon-
troles tot de eisen van supermarkten, en raken ze ervan overtuigd dat ze ook zaken kunnen
doen buiten de grote ondernemingen om. 

Ook voor plantagearbeiders maakt eerlijke handel verschil, doordat het management van de
plantages verplicht wordt de FLO-criteria voor arbeidsomstandigheden te hanteren of doordat
de traditionele marktdeelnemers onder druk worden gezet om socialer en milieuvriendelijker
te werk te gaan in de productie en de handel. Sinds de eerste eerlijke bananen in 1996 in
Nederland op de markt kwamen, hebben alle bananenmultinationals ofwel geprobeerd een
milieukeurmerk te krijgen ofwel zelf milieuprogramma’s gelanceerd om hun imago onder de
Europese consumenten te verbeteren. Chiquita kwam in Costa Rica met het zogeheten ‘ECO-
OK’-programma (later ‘Better Banana’ genoemd), dat onder toezicht staat van de
Amerikaanse milieuorganisatie Rainforest Alliance, en waarmee het bedrijf zichzelf als
‘milieuleider’ van de bananenindustrie hoopt te profileren. Dole is actief bezig met de invoe-
ring van geïntegreerde bestrijdingssystemen op zijn plantages in Latijns-Amerika (volgens de
normen van de ISO-series 9000 en 14000), en Del Monte is via Coop Italy begonnen om ‘ban-
anas con amore’ te verkopen die, naar eigen zeggen, aan de sociale normen (SA 8000) van de
CEPAA voldoen (zie hoofdstuk 3). Fyffes ten slotte kwam met een eigen ‘code of good practi-
ce’. Verder werken Britse supermarkten binnen het Ethical Trading Initiative samen aan een
gedragscode voor de bananensector die door onafhankelijke accreditatie-instellingen moet
worden gecertificeerd.
Dit is ongetwijfeld een signaal dat er iets aan het veranderen is op de markt: meer concur-
rentie maakt de bananenondernemingen veel gevoeliger en kwetsbaarder voor de opinie van
de consument, en een van hun manieren om marktaandeel te heroveren is door de Europese
consumenten nadrukkelijk te wijzen op de gedragscodes die ze op sociaal en milieugebied
hebben ingevoerd. In Latijns-Amerika hebben de vakbonden zich echter kritisch uitgelaten
over de minimale verbeteringen die deze programma’s en gedragscodes tot dusver hebben
opgeleverd, en de vraag is dan ook in hoeverre de multinationals oprecht van plan zijn om de
omstandigheden in de bananenproductie en -handel daadwerkelijk te verbeteren. Om te voor-
komen dat gedragscodes van bedrijven en andere particuliere initiatieven in de toekomst lou-
ter abstracte beginselverklaringen blijven, stelt EUROBAN daarom aan de betrokken onder-
nemingen ten minste de volgende voorwaarden:

• allereerst moeten ze de fundamentele arbeidersrechten inzake vrijheid van vereniging en
collectieve onderhandelingen erkennen, en moeten ze bereid zijn hun gedragscodes en
andere criteria opnieuw te bespreken met de vakbonden en de NGO’s die als eerste bij de
uitvoering ervan zijn betrokken;

• verder moeten ze ook een onafhankelijk toezicht opzetten en betrouwbare verificatieproce-
dures op sociaal en ecologisch vlak invoeren;

• ze moeten ook iets doen aan de problemen die de participatie van producenten en vakbon-
den in dergelijke programma’s oplevert. Van vakbondsleden en producenten wordt in toe-
nemende mate betrokkenheid bij de initiatieven van de ondernemingen verwacht, ongeacht
of ze over de middelen en de tijd daarvoor beschikken. Op die manier raken ze verstrikt in
de situatie dat ze ofwel geen vergaderingen kunnen bijwonen en ervan worden beschuldigd
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de voortgang te belemmeren, ofwel een deel van hun gewone verplichtingen moeten laten
schieten voor programma’s waar, als puntje bij paaltje komt, toch vooral de bedrijven en
consumentenorganisaties in de geïndustrialiseerde landen baat bij hebben. 
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Rijst
Wie zaait, zal oogsten?

Elisabeth Piras

Rijst, de vader die de mensheid voedt
Rijst, in het Sanskriet ‘hij die de mensheid onderhoudt’, is nog altijd het voornaamste basis-
voedsel voor de mens. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking (tot 80% in Azië) levert
rijst het grootste deel van de dagelijkse calorieën.
Toch staat de rijstproductie slechts bij uitzondering op de eerste plaats in de wereldstatistie-
ken voor de graanproductie. De productie ligt meestal iets lager dan die van tarwe1, omdat
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rijst, in tegenstelling tot tarwe, niet als veevoer wordt gebruikt.
Rijst beslaat 11% van alle landbouwgrond ter wereld. 90% van alle rijstvelden ligt in Azië, en
zij leveren 92% van de wereldproductie. De overige 8% komt uit Afrika, Noord- en Zuid-
Amerika en enkele Zuid- en Zuidoost-Europese landen, waaronder 5 leden van de Europese
Unie (Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk en Griekenland).
In Azië wordt het grootste gedeelte van de oogst door de rijstboeren en hun gezinnen zelf
geconsumeerd, terwijl het grootste deel van de Amerikaanse en een groot deel van de
Europese productie bestemd is voor de export. Over de hele wereld wordt ongeveer 50% van
de productie verhandeld, hoofdzakelijk binnen de producerende landen zelf of tussen
Aziatische landen onderling. Slechts 4 of 5% wordt verkocht op de wereldmarkt (voor tarwe
en maïs gaat het om respectievelijk 20% en 18%).
Door de wereldwijde opmars van de verstedelijkte Westerse levenswijze, die nieuwe voe-
dingsgewoonten met zich meebrengt – waaronder, of zelfs hoofdzakelijk, de consumptie van
vlees – lijkt rijst zijn vooraanstaande plaats te verliezen. Desondanks zal rijst nog lange tijd
een zeer belangrijke rol blijven vervullen als voedsel voor de mensheid.

De mythe van de honger moet worden ontkracht
Sedert de jaren zestig is de rijstproductie over de hele wereld aanzienlijk toegenomen. Veel
landen die vroeger niet genoeg rijst produceerden, kunnen nu zelf in hun behoeften voorzien
of soms zelfs exporteren.
Maar in veel gebieden waar rijst wordt geteeld, of waar zelfs overschotten zijn, hebben de
mensen toch te weinig te eten. De oorzaken van honger zijn lang toegeschreven aan de bevol-
kingsexplosie en aan onvoldoende voedselaanbod. Nu geven de meeste experts toe dat de
demografische bom is uitgeschakeld2 en dat de mensheid nog nooit over zoveel voedsel per
persoon heeft beschikt als aan het begin van dit derde millennium. Mensen hebben honger
omdat ze arm zijn, omdat ze geen voedsel kunnen kopen, omdat ze niet aan land of zaaigoed
kunnen komen of omdat ze gedwongen zijn om hun oogst te verkopen.3 Honger is het gevolg
van onrechtvaardigheid en sociale ongelijkheid. Maar honger vormt ook een geducht politiek
wapen. Er is dus dringend een eerlijker verdeling van hulpbronnen nodig; de voedselsoeve-
reiniteit, oftewel het recht van bevolkingen op voedsel, moet worden verdedigd; er moet wor-
den gestreefd naar een vorm van landbouw die boeren de mogelijkheid geeft om hun eigen
voedselzekerheid veilig te stellen, of met andere woorden om eerst voldoende voedsel van
goede kwaliteit te produceren om in hun eigen behoeften te voorzien... 

Vullen we de zakken van de reuzen in de agro-industrie... 
Geen enkele productieverhoging zal ooit een einde maken aan de honger. Het internationale
instituut voor rijstonderzoek (IRRI) – vurig pleitbezorger van de zogenaamde Groene
Revolutie en voorstander van de hoogproductieve hybride zaden – blijft echter mythen ver-
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Hunger. Twelve myths, Food First, Grove Press, 1998.



spreiden over de honger in de wereld. Samen met de grote transnationale bedrijven uit de
agrochemische industrie, de zogenoemde ‘gene giants’, blijft het de voordelen van geneti-
sche manipulatie aanprijzen.4

De sociale en ecologische schade van de Groene Revolutie, als gevolg van het gebruik van
enorme hoeveelheden chemicaliën en kostbare investeringen in technologie (vooral voor
geavanceerde irrigatiesystemen), is inmiddels duidelijk. Op wereldniveau is de armoede toe-
genomen en blijven de levensomstandigheden van veel kleine producenten achteruitgaan. De
vervuilde en geëutrofieerde rijstvelden zijn ongeschikt geworden voor het kweken van vis –
traditioneel het belangrijkste aanvullende voedingsmiddel voor de rijstboeren. Door overma-
tige irrigatie droogt het grondwater op en verarmt de bodem. De opbrengst van de hybride
variëteiten stagneert en in diverse streken hebben ziekten en plagen de oogst verwoest. Zelfs
het IRRI heeft ten slotte openlijk zijn ongelijk toegegeven, en richt zich nu, nog steeds in naam
van een productivistische landbouw, op een tweede, zogenaamd zuiverdere Groene
Revolutie, waarvoor minder chemische stoffen nodig zijn dankzij gloednieuwe transgene
soorten. Maar opnieuw is de technologie veel te duur voor kleine boeren, vooral nu het hun
streng verboden is om een deel van hun eigen rijstoogst als zaaigoed te gebruiken en zij con-
tractueel verplicht zijn om voor het volgende seizoen nieuw zaad te kopen.

.. of het bord van de boeren? 
Aan de andere kant zijn er ook tal van organisaties, zoals de internationale boerenbeweging
Via Campesina, die zich inzetten voor kleinschalige landbouw waar de betrokken bevolking
zelf iets aan heeft. Zij schuiven decentralisatie en diversiteit naar voren als alternatief voor de
standaardisering in de moderne landbouw. Zo willen ze de aandacht vestigen op het belang
van de traditionele plaatselijke variëteiten en willen ze milieuvriendelijke landbouwmethoden
(her)introduceren die de bodemvruchtbaarheid verbeteren. De boeren die volgens deze
methoden werken, produceren vaak evenveel of zelfs meer dan diegenen die de rijstvariëtei-
ten uit de agro-industrie gebruiken, terwijl hun kosten flink zijn gedaald.5 Tegelijkertijd bin-
den deze organisaties samen de strijd aan tegen de introductie van nieuwe soorten transge-
ne rijst, waarvan sommige worden voorgesteld als wonderbaarlijke ‘pharmafoods’6. De duur-
zame landbouw die zij voorstaan, en die uitgaat van de toegang tot landbouwgrond, gemeng-
de landbouw en een grote afwisseling in gewassen, kan een efficiënte en goedkope remedie
bieden tegen de ondervoeding en de deficiënties die daardoor ontstaan: een gezond en geva-
rieerd dieet!7
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netische’ acties voorbereid; zie ook het document van Oxfam UK: Genetically Modified Crops, World Trade and Food
Security (Position Paper, november 1999).
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Rijst is meer dan een voedingsgewas
Het belang van rijst – de naam komt van het Tamil-woord ‘arisi’ – is niet beperkt tot de voe-
dingswaarde alleen. De culturele betekenis ervan is terug te vinden in vele talen. In verschil-
lende Aziatische landen betekent ‘eten’ hetzelfde als ‘rijst eten’. Wanneer in Thailand twee
mensen elkaar ontmoeten, vraagt het gebruikelijke beleefdheidszinnetje niet naar de gezond-
heid van de ander, maar naar zijn rijstconsumptie: “Hebt u vandaag al rijst gegeten?” Plaat-
selijke dialecten kennen een hele reeks woorden voor de verschillende rijstsoorten en de
manier waarop die verwerkt zijn. Ze verwijzen ook naar het gewas als maat voor de tijd en de
ruimte. Rijst werd ook gezien als een levende kiem, als een geschenk uit de hemel, en zelfs
als een gewas van goddelijke oorsprong, en heeft in de loop der eeuwen dan ook geleid tot
een hele gewijde cultuur met allerlei riten en ceremonies. Onder druk van de logica van con-
currentie en marktwerking lijkt deze tegenwoordig in gevaar te komen. Maar hier en daar ziet
men dat deze cultuur overleeft, soms zelfs weer opleeft, als symbool van de eigen identiteit
dat de sociale banden en de weerstand van de mensen versterkt.

Rijst past zich overal aan 
Rijst is een waterminnende plant (Oryza sativa voor plantkundigen) en één van de oudste graan-
gewassen die de mens heeft geteeld. Archeologen hebben er onlangs in de bergen van Noord-
Thailand resten van ontdekt, die zouden dateren van 10.000 jaar voor Christus. Zeker lijkt dat er
in het zuiden van China en in India al rijst werd verbouwd in het vijfde millennium voor Christus.
Rijst bleek zich gemakkelijk te verplaatsen, zich aan vrijwel ieder klimaat aan te passen, en te
kunnen groeien in hitte en koude, op droge grond en in het water, op grote hoogte en in
rivierdelta’s. Geleidelijk aan verspreidde het gewas zich niet alleen over het hele Aziatische
continent, maar ook in Afrika. Later, in het spoor van de veldtocht van Alexander de Grote naar
India, kwam het via het Nabije Oosten terecht in de landen rond de Middellandse Zee. Er gin-
gen eeuwen voorbij en ten slotte werd rijst door de veroveraars van de Nieuwe Wereld ook
meegenomen de Atlantische Oceaan over, waarna het gewas zowel in het noorden als in het
zuiden van het Amerikaanse continent ingeburgerd raakte.

Diversiteit overheerst
Hoewel rijst een universeel gewas is, is er toch sprake van een grote variatie, zowel qua ver-
schijningsvorm als qua teelt: het aantal variëteiten, habitats, teeltmethoden en handelscate-
gorieën is enorm.
Rijst is van oorsprong een waterminnende plant, die veel water nodig heeft om te gedijen. In
het verleden was er vooral sprake van regenafhankelijke landbouw, waarbij de opbrengst
wordt bepaald door de onberekenbare regenval. In veel gebieden wordt het regenwater vast-
gehouden in natuurlijke of aangelegde vijvers of in reservoirs die bij droogte als noodvoor-
raad dienen. Maar met deze rijstteeltmethode is er maar één oogst per jaar mogelijk en is de
opbrengst relatief laag. Momenteel wordt op 13% van het totale rijstteeltoppervlak ter wereld
met deze methode gewerkt, vooral in Afrika (42% van het rijstteeltoppervlak) en in Zuid-
Amerika (60%). 

R I J S T  9

Fair Trade Jaarboek 2001 145



Een tweede teeltmethode, de overstromingslandbouw, wordt toegepast in alluviale vlakten
en delta’s. In de loop der eeuwen hebben boeren allerlei slimme irrigatiesystemen bedacht en
ontwikkeld, die aangepast waren aan de omgeving. Deze methode wordt nog toegepast op
32% van het rijstteeltoppervlak, met name in Zuid- en Zuidoost-Azië.
Onder invloed van de Groene Revolutie wordt tegenwoordig meer dan de helft van alle rijst-
velden ter wereld (waarvan 60% in Azië ligt) kunstmatig bevloeid. De totale beheersing van
de watervoorziening met behulp van moderne irrigatiesystemen heeft een intensieve vorm
van rijstbouw mogelijk gemaakt die tijdelijk voor hoge opbrengsten heeft gezorgd. In de loop
der jaren hebben deze systemen het milieu echter grondig en soms onherstelbaar aangetast
(zie boven). Doordat het om ultramoderne en waterverslindende8 technologieën gaat, zijn ze
bovendien erg duur. Het wekt daarom geen verbazing dat in het Zuiden alleen de rijke grond-
bezitters zich dergelijke systemen kunnen veroorloven en dat de Europese en Amerikaanse
rijst uitsluitend van geïrrigeerde landbouw afkomstig is.
Rijst vertoont een uitzonderlijke diversiteit. De Veda’s – heilige geschriften van de Hindoes –
maken melding van meer dan 500.000 soorten. De huidige statistieken vermelden er over het
algemeen zo’n 100.000.9 Het IRRI bewaart in zijn zaadbank niet minder dan 86.000 variëtei-
ten uit 113 landen. Maar de Groene Revolutie dringt enkele hoogproductieve hybriden op,
waardoor de soortenrijkdom van rijst in gevaar komt. In Thailand en Birma bijvoorbeeld
nemen vijf soorten 40% van het rijstteeltoppervlak in beslag. In Cambodja levert één enkel
hybride rijsttype 84% van de oogst in het droge seizoen.10 Maar deze uniformiteit houdt een
groot risico in: wanneer er een plaag of een ziekte uitbreekt, kan de volledige oogst in gevaar
komen of verloren gaan.11

Deze eenvormigheid wordt nog verder versterkt door de wereldmarkt. In hoofdzaak worden er
maar drie soorten rijst verhandeld: Indicarijst met zijn langwerpige puntige korrel, Japonica-
rijst met een korte ronde korrel, en verschillende soorten geparfumeerde rijst12, zoals de Bas-
matirijst uit Pakistan en India en de jasmijnrijst uit Thailand, die op het ogenblik het meest
succesvol zijn op de wereldmarkt. In ons deel van de wereld blijven bepaalde soorten zoals
zwarte, rode of kleefrijst onbekend.
Maar als het om de verkoop gaat, zijn er allerlei verschillende categorieën, uiteenlopend van
luxe kwaliteitsrijst tot gebroken rijst; deze laatste wordt gebruikt in de voedingsindustrie, of
– minder vaak – als veevoeder, of toch ook als voedsel voor de armen. Naargelang de mate
van verwerking wordt daarnaast onderscheid gemaakt tussen ongepelde rijst (met kaf), brui-
ne rijst (die van zijn niet eetbare kaf is ontdaan) en witte rijst (die is gebleekt, soms zelfs gepo-
lijst, 80% zetmeel bevat en het grootste deel van zijn voedingswaarde heeft verloren).
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8 In de geïrrigeerde rijstteelt is soms wel 5000 liter water nodig om één kilo rijst te produceren. 

9 Voor India worden in een document van Navdanya zelfs meer dan 200.000 plaatselijke variëteiten vermeld (bron:
Omkar Krishna & Anjali Ghosal, Rice, 1995).

10 Bron: Grain, ‘Genetech preys on the paddy field’, in Seedling, juni 1998.

11 Zie “Monopolies Mean Epidemics”, in Biopiracy, TRIPS and the Patenting of Asia’s Rice Bowl, een gezamenlijk rap-
port van diverse NGO’s over industriële en intellectuele eigendomsrechten inzake rijst, mei 1998 (Biothai, Grain,
Masipag, PAN, et al.).

12 Het gaat om rijstsoorten die van nature een aroma bezitten dankzij de eigenschappen van de bodem in een bepaal-
de streek en de selectie-inspanningen van de rijsttelers; maar er is tegenwoordig ook kunstmatig geparfumeerde rijst
op de markt. 



Van buffels tot helikopters
Rijstboeren zijn in te delen in twee hoofdgroepen.
In het Zuiden worden de rijstvelden, veelal gelegen op terrassen, voornamelijk bewerkt door
kleine boeren. Er zijn duizenden gezinnen die rijst uitsluitend voor eigen gebruik verbouwen.
Terwijl ze eigenlijk hun overschot zouden willen verkopen om iets te verdienen, zijn ze uit
geldgebrek vaak gedwongen om hun hele oogst te verkopen. Alle gezinsleden zijn bij het pro-
ductieproces betrokken. Sommige taken, zoals het uitplanten van de jonge plantjes, worden
met de hand verricht; andere, zoals het bewerken van de grond, met behulp van trekdieren.
Zelfs op de grote velden van de rijke grondbezitters gebeurt het werk met de hand door goedko-
pe seizoenarbeiders (landloze mensen en kleine boeren), en eveneens met behulp van dieren.
In scherp contrast hiermee staat de sterk gemechaniseerde rijstteelt in de VS. Op de grote vel-
den van boeren of voedingsmiddelenconcerns gebeurt het werk met behulp van ultramoder-
ne machines, elektronische apparatuur en helikopters.
In Europa is het werk over het algemeen gemechaniseerd, maar hier en daar komt intensieve
handarbeid nog voor. Vanwege de toenemende productiviteitseisen en de concurrentie wint
het Amerikaanse model echter snel terrein. Aan weerszijden van de Atlantische Oceaan kun-
nen rijstboeren aanspraak maken op compensatiebetalingen. De garantiesubsidie in de VS en
de interventieprijs van de Europese Unie verzekeren boeren van een gegarandeerd inkomen
en van toegang tot de nationale en internationale markt.
Door de dumping komen de rijstboeren uit het Zuiden zowel op hun eigen binnenlandse markt als
op de wereldmarkt buitenspel te staan, omdat deze praktijken goedkope exporten bevoordelen.

De internationale rijstmarkt: krap en onbestendig
De internationale rijstmarkt is een speciaal geval. Het is een krappe overschotmarkt, die
bepaald wordt door de geografische concentratie van de productie en door een relatief
beperkt aantal handelaars.
De rijstmarkt is echter niet alleen krap, maar om diverse redenen vooral ook onbestendig:
• Er is nog steeds geen termijnmarkt, ondanks een aantal pogingen daartoe in de afgelopen

30 jaar.
• In tegenstelling tot andere grondstoffen is er geen eenvormige wereldprijs voor rijst. Boven-

dien variëren de prijzen naargelang de kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare rijst.
• Het aanbod is afhankelijk van onberekenbare klimaatschommelingen.
• In verschillende grote producerende landen zijn de vraag en het aanbod totaal onvoorspel-

baar. Het ene jaar kunnen ze exporteur zijn, het andere jaar importeur, of zelfs beide.
Toch zijn er enkele vaste trends ontdekken. De belangrijkste exportlanden zijn bijvoorbeeld
niet dezelfde als de belangrijkste producerende landen. Met een aandeel van 24% in de
wereldexport is Thailand (5% van de wereldproductie) 20 jaar lang het grootste exportland
geweest, ondanks de concurrentie van andere Aziatische landen zoals Vietnam en de laatste
tijd ook India en China. Om zich tegen zijn concurrenten te verweren, is Thailand gedwongen
zijn subsidiebeleid voort te zetten. In 1997 moest ongeveer een vierde van de Thaise export
(die in 1996 neerkwam op bijna een vierde van de productie) gesubsidieerd worden.
De Verenigde Staten (1,6% van de wereldproductie) hebben lange tijd op de tweede plaats
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gestaan. Hoewel zij aanzienlijke ex-
portsubsidies hebben verstrekt voor
50 tot 70% van de jaarlijkse opbrengst,
hebben zij de laatste jaren toch ter-
rein verloren: in 1998 stonden zij op
de vijfde plaats en in 1999 op de vier-
de. De afgelopen twee jaar hebben zij
hun positie opnieuw geconsolideerd.
Op importgebied zijn er andere con-
stanten. Traditioneel importeerde het
Midden-Oosten en, in mindere mate,
Azië als geheel meer dan de helft van
het wereldhandelsvolume. Sinds enige
tijd is Afrika (met name ten zuiden van
de Sahara) echter ’s werelds grootste
rijstimporteur (25% van de wereld-
handel), vooral van rijst van mindere
kwaliteit.

Ook de Europese Unie produceert rijst 
Er wordt rijst geproduceerd in 12 Zuid-
en Zuidoost-Europese landen en in
sommige delen van de vroegere
Sovjet-Unie. Vijf van deze rijstprodu-
cerende landen behoren tot de
Europese Unie: in 1999 leverde Italië
(Piemonte) 53% van de communautai-
re productie (2,7 miljoen ton ongepel-
de rijst), Spanje (Andalusië en Murcia)
31%, Frankrijk (Camargue) 4%, Por-
tugal 6% en Griekenland iets meer dan
6%.13 Frans Guyana, het enige over-
zeese gebiedsdeel van de EU dat rijst
produceert, bracht tussen de 30.000
en 40.000 ton rijst voort.14

In 1998/1999 kon deze Europese pro-
ductie voorzien in 77% van de vraag in
de EU.15 De verbouw van
Japonicarijst, die geschikter is voor de

klimatologische omstandigheden en de bodemgesteldheid in Europa dan de Indicarijst,
maakt meer dan twee derde van de totale EU-productie uit en levert overschotten op. De pro-
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13 Supplying report campaign 1999/2000 (voorlopige evaluatie van het Directoraat-generaal Landbouw van de Europese Commissie).

14 Van Rose-Marie Di Donato.

15 USDA, januari 2000.

Wereldproductie van rijst 2000/2001
(in miljoen ton)

2000 (Schattng)
Ongepelde rijst:  595 Gepelde rijst: 416

(bruine rijst = ca. 80% van het gewicht van ongepelde rijst; 
witte rijst 60-70%)

China
189.8 = 31 %

EU
2.5 = 0.4 %

India
127.6 = 21 %

Indonesië
51.2 = 8.6 %

Bangladesh
36.5 = 6 %

Vietnam
32.7 = 5 %

Thailand
23.5 =  4 %

Latijns-Amerika
23.1 = 3.8 %

Myanmar
20.1 = 3.3 %

 Afrika
17.4 = 2.9 %

Verenigde Staten
8.4 = 1.4 %

Voornaamste producerende landen
(in miljoen ton)

Rijst / Tarwe
Wereldproductie 1998-2000
(in miljoen ton)

Rijst Tarwe
1998 583 598
1999 611 591
2000 (schatting) 595 585

Bron: FAO (2001)



ductie van Indicarijst, die – vooral in de noordelijke EU-landen – de voorkeur van de consu-
menten geniet, is echter ontoereikend, ondanks een toename van het teeltoppervlak.
Het overschot aan Japonica wordt uitgevoerd, voor meer dan 85% vanuit Italië: dit land neemt
80% van de Europese export voor zijn rekening. De invoer naar de Gemeenschap bestaat voor
90% uit Indicarijst, hoofdzakelijk bruine of gepelde rijst, die wordt geslepen door rijstverwer-
kende bedrijven in de EU. Deze is voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten, maar ook
uit ACP-landen, de Nederlandse Antillen (die geen rijst verbouwen, maar wel verwerken),
Thailand, India en Pakistan16. De laatste twee landen leveren vooral geparfumeerde rijst, die
reeds enige tijd terrein wint en waarvan de import jaarlijks met 15% toeneemt.

De Europese markt: hindernissen en obstakels
De rijstteelt heeft zich in verschillende delen van Europa zonder al te grote problemen kunnen
uitbreiden. Voor de invoer van rijst naar de EU moeten echter allerlei al dan niet tarifaire
belemmeringen overwonnen worden (verplichte invoervergunning, financiële garanties, enz.),
afhankelijk van het land van herkomst en de kwaliteit van het product.17 Ondanks de liberali-
sering van de markt die wordt voorgeschreven door de WTO, blijft de productie in de EU zeer
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Thailand
6.6 = 29 %

Vietnam
3.4 = 15 %China

3.1 = 13 %

India
1.4 = 6 %

Verenigde 
Staten
2.8 = 12 %

Pakistan
1.9 = 8 %

Latijns-Amerika
1.5 = 6 %

Oceanië
0.5 = 0.2 % EU

0.2 = 0.8 %

Thailand
6.6 = 29 %

Vietnam
4.0 = 18 %China

2.1 = 9 %

Verenigde  
Staten
2.7 = 12 %

Pakistan
1.9 = 8 %

Latijns-Amerika 
1.3 = 5.8 %

India
1.4 = 6.2 %

Oceanië
0.7 = 0.3 % EU

0.2 = 0.8 %

Bron: FAO (2001)

16 RONGEAD, Rose-Marie Di Donato, La politique tarifaire de l’UE en matière de riz: De vieilles recettes qui ne se
démodent pas, juni 2000.

17 Zie ook de studies van Jakob Sutmuller, Handelsbarrières in de Europese Rijstmarkt (1998), en van David Renkema
(in de FTO-Handelskrant, april 1999).

2000 (schatting)
Totaal: 22.6

= 3,8% van de wereldproductie van ongepelde rijst 
(gepeld = ca. 5,4%)
De eerste vier exportlanden zijn samen goed voor ca.
69% van de totale export.

2001 (schatting)
Totaal: 22.3  

= 3.7% van de wereldproductie van ongepelde rijst
(gepeld = ca. 5,7%)
De eerste vier exportlanden zijn samen goed voor 68%
van de export.

Rijstexport 2000/2001 (in miljoen ton)



goed beschermd en zal dat voorlopig nog wel een tijdje blijven.18

De EU wil niet alleen haar eigen productie ondersteunen door middel van interventieprijzen19,
maar ze wil ook de Europese verwerkende industrie beschermen. Daarom wordt de invoer van
ongepelde rijst begunstigd en zijn de heffingen op witte rijst veel hoger dan die op zilver-
vliesrijst. In 1995 bijvoorbeeld bedroeg de heffing 330 euro voor een ton ongepelde rijst en
650 euro voor een ton verwerkte rijst. De invoerrechten voor sommige categorieën rijst fluc-
tueren (bijvoorbeeld cargorijst en verwerkte of halfverwerkte rijst); deze worden om de veer-
tien dagen bepaald op basis van de referentieprijs voor ingevoerde rijst in de havens van
Noord-Europa.20

De rijstmarkt kent nog steeds talloze, zeer ingewikkelde uitzonderingen, waardoor de wer-
king ervan moeilijk te begrijpen is. Tot het jaar 2000 hebben de ACP-landen voorkeurstarie-
ven genoten; voor de uitvoer van ongepelde rijst betalen zij een heffing van 76,44 euro per
ton, terwijl de normale heffing 230,80 euro per ton bedraagt. Maar dit lagere tarief geldt
alleen tot een bepaald maximum (in totaal 125.000 ton voor ongepelde rijst, cargorijst en ver-
werkte rijst) en wanneer het exportland een exportheffing vraagt. Daarom exporteren sommi-
ge landen hun rijst naar de EU via de Nederlandse Antillen (waar veel verwerkende bedrijven
zijn), zodat ze kunnen profiteren van de vrijstelling van invoerrechten die voor dat overzeese
gebied geldt, en ze tevens de bepaling uit het Lomé-verdrag kunnen omzeilen op grond waar-
van ze hun rijstboeren een exportheffing moeten opleggen. Sinds de toetreding van de drie
nieuwe lidstaten Oostenrijk, Zweden en Finland heeft de EU onlangs ook de belastingvrije
import van 63.000 extra ton witte rijst uit derde landen toegestaan, plus de invoer van bepaal-
de hoeveelheden gepelde rijst tegen verlaagde tarieven. Deze importen zijn afkomstig van de
vroegere rijstleveranciers van de nieuwe lidstaten: de Verenigde Staten, Thailand en
Australië. Naar schatting komt bijna 60% van de totale invoer de Gemeenschap binnen zon-
der dat er douanerechten worden betaald (voornamelijk vanuit de Verenigde Staten, de
Antillen en de ACP-landen).
Op dit moment is men bezig de communautaire rijstmarkt af te stemmen op de WTO-tarieven
voor import- en exportsubsidies. Maar de ‘minimummarkttoegangclausule’, die de geïndus-
trialiseerde landen verplicht om hun markt open te stellen voor importen uit derde landen –
in eerste instantie 3% van de binnenlandse consumptie, daarna 5% in het jaar 200021 – heeft
geen enkele invloed gehad op de EU, aangezien de Gemeenschap reeds meer dan 10% van
haar consumptie invoerde (wat neerkomt op 3% van de wereldwijde import).
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18 Sinds kort heeft het ‘everyting but arms’-initiatief, gelanceerd door de EU-Commissaris voor Handel, de bedoeling
geleidelijk aan een nultarief in te voeren voor rijst die de EU binnenkomt uit MOL-landen. Maar in het geval van rijst
blijkt Cambodja het enige land te zijn dat aanzienlijk voordeel zal halen uit dit akkoord, aangezien de overige MOL-
landen die rijst naar de EU uitvoeren al genieten van een tarifaire vrijstelling. Bovendien zal dit akkoord pas acht jaar
na het opstellen ervan volledig worden toegepast (geciteerd door Dominic Deagleton, OXFAM GB, The International
Rice Market: A background Study, 2001).

19 De Europese Commissie garandeert een stabiele prijs aan rijsttelers, die de productiekosten dekt. Als deze prijs
onder het afgesproken niveau zakt, komt de EU tussen en betaalt ze de ‘interventieprijs’, die een soort compensatie-
betaling is.

20 RONGEAD, Rose-Marie Di Donato: La politique tarifaire de l’UE en matière de riz: De vieilles recettes qui ne se
démodent pas, Juni 2000.

21 Voor ontwikkelingslanden geldt een voorkeursregeling: in 1995 moest hun invoer 1% van hun binnenlandse con-
sumptie bedragen en daarna in 10 jaar geleidelijk toenemen tot 4%, d.w.z. in 2004.



De actoren op de rijstmarkt
Vóór 1989 werd meer dan de helft van alle rijsttransacties uitgevoerd door regeringen. Lange
tijd werd rijst bijna uitsluitend verhandeld door de overheden zelf of door enkele – vooral
Chinese –families van particuliere exporteurs. Vandaag de dag wordt bijvoorbeeld nog 70%
van de Thaise export gecontroleerd door 10 handelaars, die meestal behoren tot rijke, mach-
tige families.
Op de wereldmarkt zijn de laatste tijd ook transnationale ondernemingen (TNO’s) op de voor-
grond getreden. Begin jaren negentig namen zij bijna 40% van de wereldhandel voor hun
rekening. De vier grootste ondernemingen waren toen de Amerikaanse en Angelsaksische
bedrijven Continental, Glencore en Cargill en de Franse groep Riz et Denrées. Sindsdien zijn
de TNO’s hun invloed steeds blijven uitbreiden. Hun positie op de wereldmarkt is zeer sterk
omdat zij in diverse landen ook de belangrijkste leveranciers van landbouwgrondstoffen
zijn.22 Wanneer zich echter een crisis voordoet (een kleine oogst, of juist een buitengewone
overproductie met als gevolg een prijsdaling), nemen de meeste landen zelf (weer) de teugels
van de rijsthandel in handen of stellen zelfs weer een handelsmonopolie op zo’n belangrijk
basisvoedingsmiddel in.
Door de onstabiele markt moeten deals zeer snel gesloten worden en zijn transacties bijzon-
der duur. Met het oog daarop wenden de handelaars zich tot gespecialiseerde bureaus die
actief zijn in de voornaamste centra van de wereldmarkt in de Verenigde Staten, in Europa
(Engeland, Frankrijk en België), in Singapore en in Hongkong.

De nieuwe wereldorde van de WTO: wie profiteert ervan?
Volgens de lofredenaars van de WTO zal de liberalisering van de markt zorgen voor betere
levensomstandigheden in de hele wereld. Maar in feite legt de WTO wettelijke mechanismen
op die vooral de belangen van de industriële grootmachten dienen. Dankzij deze mechanis-
men kunnen zij hun eigen agrarische productie beschermen en verkopen ten koste van kleine
boeren in het Zuiden, maar ook in het Noorden.
Er is bijvoorbeeld een Amerikaanse wet, de Public Law 480, die graanexporten vanuit Amerika
toestaat en subsidieert onder het mom van voedselhulp, zodat de andere lidstaten van de
WTO daar niets tegen kunnen inbrengen... Japan heeft ook zo zijn eigen kijk op de zaak. Het
land legde zich eerst zich tegen wil en dank neer bij de ‘minimummarkttoegangclausule’23,
maar haastte zich om grote hoeveelheden rijst weer te exporteren in de vorm van voedsel-
hulp. Met andere woorden, het voldeed aan zijn verplichtingen zonder zijn markt echt open te
stellen. Maar Japan ging nog verder: in de winter van 1998-1999 negeerde het op arrogante
wijze alle opgelegde invoerquota en stelde het buitensporig hoge importheffingen in (tot
1000%).24 Tegen alle verwachtingen en ondanks grote beroering in bepaalde invloedrijke
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22 Bronnen: CIRAD, Hélène Benz, Quel rôle des compagnies de négoce international dans le marché du riz?, 1993;
Patricio Mendez Villar, Le marché international du riz. Les principaux opérateurs, 1995; RONGEAD, Rose-Marie Di
Donato, Le commerce international du riz: Tendances actuelles et conséquences prévisibles des Accords de l’OMC,
1998.

23 Voor Japan (en Korea) bepaalt deze clausule een verplichte invoer van 4% in het begin en 8% in 2000; voor de
andere industrielanden bedragen deze quota eerst 3% en vervolgens 5% in 2000.

24 Bronnen: Cyclope, Marchés mondiaux, 1999, en BRIDGES Weekly Trade News Digest, 1999, nr. 12 en nr. 34.
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IRRI – weldoener voor de mensheid of handlan-
ger van woekerhandelaars? 
De eerste rijstzaadjes op het Amerikaanse con-
tinent werden al gezaaid door Europese kolo-
nisten. Maar de rijstteelt in Noord-Amerika
kwam pas echt van de grond in de jaren zeven-
tig, na de invoering van een hybride variëteit die
ontwikkeld was door het IRRI. Sindsdien schij-
nen de Amerikaanse rijstboeren, volgens een
studie van het IFPRI-instituut in Washington,
met deze rijstsoort meer dan één miljoen dollar
verdiend hebben... In dezelfde periode hebben
Amerikaanse NGO’s 63 miljoen dollar aan het
IRRI geschonken! 
Het IRRI staat ook centraal in een van de meest
geruchtmakende gevallen van ‘biopiraterij’,
namelijk de affaire met de Basmatirijst ‘van
Amerikaanse makelij’.

Ontvoering van de ‘koningin van het parfum’
Het internationale instituut voor rijstonderzoek
(IRRI) werd in de jaren zestig opgericht met ont-
wikkelingsgeld van een dertigtal landen.
Een van de belangrijkste taken van het IRRI is
om te waken over de biodiversiteit van rijst,
namelijk door het genetisch materiaal van zo’n
86.000 variëteiten te bewaren in een zaadbank
in zijn hoofdvestiging in Los Baños op de Filip-
pijnen. Maar om ‘veiligheidsredenen’ is er een
tweede zaadbank opgezet in Fort Collins, in de
Amerikaanse staat Colorado, die werd toever-
trouwd aan het Amerikaanse ministerie van
Landbouw. Later zijn er nog andere opgezet, die
ook door dit ministerie worden beheerd. Deze
zaadbanken zijn vrij toegankelijk voor het
publiek. Maar om te voorkomen dat particuliere
ondernemingen deze zaden in handen zouden
krijgen, zijn de FAO en het IRRI in 1994 overeen-
gekomen dat het IRRI de intellectuele eigen-

domsrechten op genetisch materiaal dat het
onder zijn hoede heeft, niet mag vrijgeven aan
derden.
Van deze vrije toegankelijkheid van de zaden is
misbruik gemaakt door het Texaanse bedrijf
RiceTec, dat eigendom is van prins Hans Adam
II van Liechtenstein. Dit bedrijf heeft het gene-
tisch materiaal van 22 soorten Basmatirijst uit
de Pakistaanse en Indiase Punjab gebruikt voor
het creëren van nieuwe Basmativariëteiten –
zogenaamd ‘made in USA’ – door deze soorten
met Amerikaanse Indica-variëteiten te kruisen.
RiceTec produceert deze rijstsoorten al een aan-
tal jaar in Texas en brengt ze met opvallende
reclamecampagnes in talloze Amerikaanse su-
permarkten aan de man. Op 2 september 1997
heeft het Amerikaanse octrooibureau USPTO
(United States Patent and Trademark Office)
hun het octrooi verleend op de rijstsoorten en
zaden die het bedrijf had ‘uitgevonden’ (US
patent 5.663.484). Het octrooi omvat 20 onder-
delen. Weliswaar is het monopolie van RiceTec
op de kruisingen tussen (een deel van) deze 22
Pakistaanse variëteiten en op de kruisingen tus-
sen zijn eigen variëteiten op dit ogenblik
beperkt tot de Verenigde Staten, maar toch
betekenen het octrooi en de onrechtmatige toe-
eigening van de naam van een van ’s werelds
meest gewilde rijstsoorten een knauw voor de
meest fundamentele rechten van de boeren in
het Zuiden. Het is bovendien een schending van
het door 168 landen geratificeerde Biodiversi-
teitsverdrag, dat bepaalt dat de aangesloten
landen zelf zeggenschap hebben over hun
genetisch erfgoed.
Toen het nieuws in India bekend raakte, bleven
de reacties niet lang uit. Talrijke groepen rijstboe-
ren, die hun Basmati op traditionele wijze ver-
bouwen in de heuvels aan de voet van de Hima-

De Basmati-affaire



kringen zagen de Verenigde Staten er ten slotte in maart 1999 van af om Japan bij de WTO aan
te klagen. In augustus 1999 volgde de EU hun voorbeeld en verklaarde dat zij bereid was om
haar klacht in te trekken. Verbazingwekkend? Japan is één van de industriële grootmachten
en weet hoe het zijn positie kan uitbuiten.
Tal van boerenorganisaties en NGO’s in Zuid en Noord komen nu in opstand tegen het ultra-
neoliberale beleid van de WTO, dat niet alleen de voedselzekerheid van de arme landen
bedreigt maar hen ook het recht op voedselsoevereiniteit ontzegt, dat wil zeggen het recht
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laya, betoogden voor de Amerikaanse ambassa-
de in Delhi. De verkoop van de ‘koningin van het
parfum’ (zoals de letterlijke vertaling van ‘Bas-
mati’ luidt) vormt immers de voornaamste bron
van inkomsten voor honderdduizenden boeren-
gezinnen. Deze rijst wordt vooral gebruikt voor
feestelijke gerechten, wordt hogelijk gewaar-
deerd op de binnenlandse markt en brengt ook
op de wereldmarkt veel op. Meer dan 80% van
de Indiase productie wordt geëxporteerd. In
1998/1999 bedroeg de Indiase export ruim 425
miljoen dollar. Op dit moment is RiceTec op weg
om een belangrijk marktaandeel te veroveren,
aangezien de Amerikaanse import 10 tot 12%
vormt van de totale export van Indiase Basmati.
Maar de boerenorganisaties zijn niet alleen
woedend om het economische aspect van wat
zij ‘biopiraterij’ noemen. Zij protesteren ook
tegen de WTO-regels die het particuliere bedrij-
ven mogelijk maken om op een legale manier
monopolierechten te verwerven over een eeu-
wenoude natuurlijke en culturele erfenis. En ze
schrikken er niet voor terug om dit een nieuwe
vorm van kolonialisme te noemen.
In de Verenigde Staten en Canada hebben
ondertussen NGO’s als RAFI en de Basmati Ac-
tion Group informatie- en boycotcampagnes
georganiseerd, en in Europa is er een briefkaar-
tenactie gehouden, gericht aan de prins van
Liechtenstein.
Na lang aarzelen heeft India ten slotte gere-
ageerd op de woede van de boeren en vooral op
de acties van Vandana Shiva – de pasionaria
van de strijd tegen de biopiraterij. In juni 2000
verzocht de officiële instantie APEDA het USPTO

om het octrooi in te trekken. Men had echter
besloten om slechts 3 van de 20 patenten te
betwisten, omdat men ervan uit ging dat het
USPTO automatisch zou overgaan tot een nieuw
onderzoek en tot intrekking van het hele
octrooi. Maar RiceTec stak daar een stokje voor
en trok vrijwillig vier patenten in. Met het ver-
vallen van een gedeelte van het octrooi is zeker
een belangrijke slag gewonnen, maar de oorlog
nog niet. India heeft a gezegd en moet nu ook b
zeggen, bijvoorbeeld door aandacht te vragen
voor de TRIPS-bepaling over de aanduiding van
de geografische herkomst van producten, die
nu bijvoorbeeld al de bescherming van cham-
pagne mogelijk maakt.
De campagne tegen het octrooi op Basmatirijst
wordt nu dus met nog meer vastberadenheid
voortgezet. Eind november 2000 is er in Genève
een internationale persconferentie gegeven. Via
het internet zijn er allerlei oproepen van
Vandana Shiva en van vele NGO’s uit zowel het
Zuiden als het Noorden verspreid, en er wordt
een nieuwe lobbygroep opgezet, de CART
(Coalition Against RiceTec’s Patent).

De Basmati-affaire komt aan bod in tal van
documenten, die grotendeels te vinden zijn op
het internet; bovenstaande informatie is hoofd-
zakelijk afkomstig uit publicaties van RAFI en
Vandana Shiva en uit de verklaring van Bern.
Via de website van EFTA – www.eftafairtrade.org
– kunt u toegang krijgen tot sommige van de
documenten en sites waarnaar verwezen wordt
en kunt u de laatste ontwikkelingen over dit
onderwerp volgen.



van volkeren om hun eigen voedsel te produceren en het recht van landen op voedselautono-
mie, als waarborg voor hun economische en politieke onafhankelijkheid.

Octrooien op levende organismen: pas op voor dieven!
Een van de controversiële mechanismen van de WTO die de boerenorganisaties en de NGO’s
zeer vaak aankaarten, is het octrooieren van levende organismen. In de meeste gevallen kun-
nen particuliere ondernemingen door middel van dergelijke octrooien rechten verwerven op
organismen die in de vrije natuur voorkomen. Hoe zit dat? 
Het octrooieren van levende organismen vloeit voort uit de zogenaamde TRIPS-overeenkomst
(Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom). Deze overeenkomst
verplicht de aangesloten landen om intellectuele eigendomsrechten vast te leggen voor ‘uit-
gevonden’ plantenvariëteiten. Dit houdt in dat men een octrooi kan verkrijgen voor een ‘nieu-
we’ plant, als men maar kan bewijzen dat deze is ontstaan door een daadwerkelijke geneti-
sche modificatie. Maar de genen die voor dergelijke ‘uitvindingen’ gebruikt worden, zijn bijna
uitsluitend het resultaat van onderzoek en eeuwenlange selectie door boeren uit het Zuiden,
en maken deel uit van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid! In plaats van ‘uitvin-
ding’ zou men dit beter ‘diefstal’ kunnen noemen, of ‘biopiraterij’... 
In artikel 27, lid 3(b) biedt de TRIPS een mogelijkheid voor de bescherming van planten en die-

9 R I J S T

154 Fair Trade Jaarboek 2001

Begin 1997 spande de deelstaat Orissa een pro-
ces aan tegen OXFAM-India. De beschuldigingen
waren dat deze NGO rijst zou hebben willen uit-
voeren uit Kalahandi, een streek die getroffen
was door de droogte van 1996, en dat ze daarmee
het verbod van de regering om rijst buiten het
district te verkopen, zou hebben genegeerd; ze
zou arme boeren hebben uitgebuit; en ze zou de
opbrengst van deze transactie, d.w.z. vreemde
valuta, in haar eigen zak hebben gestoken.
Maandenlang kwam er geen beslissing van het
plaatselijke gerechtshof, en ondertussen bleef
OXFAM-India de belangen waar het eigenlijk om
ging, aan de kaak stellen.
In werkelijkheid heeft OXFAM-India, een ontwik-
kelingsorganisatie zonder winstoogmerk, nooit
een dergelijk handelsinitiatief genomen. Integen-
deel, ze ondersteunt al sinds 1978 tal van boe-
renorganisaties in Orissa en werkt onder meer
samen met POKS, een organisatie in het westen

van de deelstaat die zich vooral inzet voor de be-
vordering van de biologische landbouw en de
rechtstreekse afzet van de producten. POKS wil-
de, zodra ze de onontbeerlijke exportvergunning
zou hebben, 14 ton biologische rijst uitvoeren
naar eerlijke-handelsorganisaties in België en
Engeland, met steun van OXFAM-India. De hoe-
veelheid was vooral symbolisch, omdat de actie
eigenlijk was bedoeld om de aandacht van het
publiek te vestigen op de import van bestrij-
dingsmiddelen uit industrielanden en op de ge-
volgen van de WTO voor de Indiase landbouw.
Daarnaast wilde POKS de winst gebruiken om
een krediet te krijgen voor de bouw van een
fabriek waar haar leden hun rijst zouden kunnen
pellen en polijsten. Nu is het zo dat de productie
van een afgewerkt product de producenten niet
alleen financiële voordelen biedt; het is vooral
een mogelijkheid om hun schuldenlast te verlich-
ten of zelfs om onafhankelijk te worden van de

In naam der gerechtigheid...



ren, namelijk door de belanghebbende lidstaten toe te staan een ‘sui generis’-systeem in te
voeren. Maar de industriële grootmachten oefenen druk uit om deze clausule achterwege te
laten of ten minste zodanig aan te passen dat de traditionele rechten van de boeren noch
gewaarborgd noch afgedwongen kunnen worden.
Octrooien op levende organismen geven de houders van deze octrooien – meestal grote par-
ticuliere ondernemingen en vurige voorstanders van genetische manipulatie – het recht om de
volledige winst op te strijken en twintig jaar lang over de onvoorwaardelijke eigendom van het
octrooi te beschikken. Het hoeft geen betoog dat dit een zeer lucratieve zaak is...
Toch is het octrooieren van levende organismen regelrecht in strijd met het Biodiversiteits-
verdrag dat in 1992 in Rio de Janeiro is opgesteld en sindsdien door 168 landen is geratificeerd
(maar dat de Verenigde Staten weigerden te ondertekenen!). Het verdrag dringt aan op de
invoering van regelgeving die de kennis van traditionele volkeren beschermt en een eerlijke
verdeling van de voordelen van de biodiversiteit bevordert.
De FAO buigt zich overigens momenteel weer over de – reeds in 1987 gesloten – internationale
overeenkomst inzake plantaardige genetische bronnen en werkt aan een bindend juridisch
systeem dat, mogelijk binnen het kader van het Biodiversiteitsverdrag, onder andere het beheer
van genenbanken zou kunnen regelen en de rechten van de boeren zou kunnen beschermen.
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tussenhandelaars, die de rijstmarkt beheersen,
de prijzen dicteren en indien nodig leningen ver-
strekken tegen woekertarieven – een behoefte
die ze maar al te graag creëren.
Het monopolie van de tussenhandelaars speelt
een des te belangrijkere rol omdat de verkoop
van rijst buiten het eigen district verboden is. In
Kalahandi, één van de meest vruchtbare en pro-
ductieve streken van het subcontinent, worden al
meer dan 20 jaar graanoverschotten geproduceerd.
Dat is nog steeds het geval, ondanks de droogte
van 1996. Alle boeren in de regio hebben over-
schotten gehad. Maar paradoxaal genoeg heb-
ben de meeste gezinnen toch niet genoeg te eten.
Hoe is dat mogelijk? POKS en OXFAM-India win-
den er geen doekjes om: de handelsbeperkingen
van de overheid komen ten goede aan de invloed-
rijke handelaars. Zij kopen de ongepelde rijst goed-
koop in, spekken gewetenloos hun eigen porte-
monnee door de witte rijst terug te verkopen aan
de producenten, en voeren grote hoeveelheden uit
naar andere districten, waar de prijzen hoger lig-
gen. Door gebrek aan voldoende inkomsten

gaan de boeren zelfs zo ver dat zij hun hele oogst
verkopen, met inbegrip van de rijst die bedoeld
was als zaaigoed voor het volgende seizoen…
POKS heeft zich altijd openlijk verzet tegen de
tussenhandelaars, die hun machtspositie nog
verder hebben versterkt onder het voorwendsel
dat ze een ramp afwendden. Opnieuw geldt dat
de voedselonzekerheid niet is veroorzaakt door
natuurlijke omstandigheden, maar door mense-
lijke en politieke onrechtvaardigheid!
Is het proces tegen OXFAM-India soms in gang
gezet (en gefinancierd) door handelaars die zich
zorgen maakten om hun privileges? 

Dit alles is nu bijna drie jaar geleden. OXFAM-
India is uiteindelijk ‘vrijgesproken’, maar POKS
vecht nog steeds voor een exportvergunning. In
1999 verleende de regering de noodzakelijke
vergunning, maar nadat een cycloon een deel
van de staat verwoestte, besloot POKS om de
rijst die bedoeld was voor de export naar de
rampgebieden te zenden. Omdat eerlijkheid niet
alleen een kwestie van handel is...



Basmati- en jasmijnrijst ‘van Amerikaanse makelij’
Ondertussen wordt de lijst met octrooien alsmaar langer. In 1998 waren er 160 octrooien op
rijst; de meeste waren geregistreerd ten voordele van Amerikaanse en Japanse bedrijven, en
meer dan de helft ervan is in handen van 13 ondernemingen.25 De lijst is zeker niet volledig,
want het is niet gemakkelijk om aan dit soort informatie te komen.26

Een typisch voorbeeld is het octrooi op de geparfumeerde Basmatirijst van het Amerikaanse
bedrijf RiceTec. Vooralsnog is dit de enige geoctrooieerde rijstsoort die protesten en interna-
tionale solidariteitsacties heeft uitgelokt (zie kader ‘De Basmati-affaire’).
Wat hier in Europa zelden wordt verteld, is dat de producenten van jasmijnrijst – de Thaise
geparfumeerde rijst – sinds 1998 ook in het geweer zijn gekomen. Zij vrezen dat RiceTec, of
een ander bedrijf, zijn zinnen ook op hun kostbare rijst zal zetten. Er is reeds een Italiaanse
rijstvariëteit die de naam Jasmati heeft gekregen, hoewel ze eigenlijk niets met geparfumeer-
de rijst te maken heeft. Met een dergelijke merknaam van RiceTec kunnen consumenten de
illusie krijgen dat ze met een nieuwe geparfumeerde variëteit te maken hebben. 
Laï Lerngram, een kleine biologische boer uit de provincie Surin in het noordoosten van
Thailand zegt hierover: “Sinds onze voorouders jasmijnrijst zijn gaan telen, behoort hij toe
aan de Thaise boeren en Thaise dorpsgemeenschappen. Niemand anders kan het bezit ervan
opeisen of zich de exclusieve rechten toe-eigenen. Het octrooieren van jasmijnrijst of het mis-
bruiken van de naam is voor ons, kleine Thaise boeren, een vorm van schaamteloze diefstal
en een schending van onze meest fundamentele rechten.”27

Het antwoord van de eerlijke handel
Hoewel de eerlijke handel met nieuwe methoden werkt in de marge van de wereldmarkt, gelden
toch dezelfde wetten als voor de reguliere handel. De handelspartners hebben een export-
vergunning nodig en zijn aan exportbeperkingen gebonden, ondanks het feit dat het naar ver-
houding om geringe hoeveelheden gaat. Omdat de doelstellingen van de eerlijke handel vaak
in strijd zijn met de belangen van tussenhandelaars en van bepaalde mensen in politieke krin-
gen, krijgt de eerlijke handel vaak de rol van onruststoker of zelfs zondebok toebedeeld. Het
proces tegen Oxfam-India spreekt boekdelen (zie kader ‘In naam der gerechtigheid...’).
Daarnaast wordt duurzame ontwikkeling door de eerlijke handel letterlijk opgevat. Het doel is
om, rekening houdend met de bestaande voedselsituatie in een gebied, de betrokken bevol-
kingsgroepen blijvend toegang te geven tot voedsel. Voor alle eerlijke-handelspartners is het
scheppen van stabiele inkomstenbronnen een prioriteit. Gewoonlijk betekent dit dat er eind-
producten worden geproduceerd en dat de producten ter plekke worden verpakt om er meer-
waarde aan toe te voegen, uiteraard bij voorkeur in samenwerking met verwerkings-, trans-
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25 “Rice’s new pioneers”, in ‘Genetech Preys’, op.cit.

26 “Op het ogenblik kennen wij geen enkele Filippijnse rijstsoort (of gen van een Filippijnse rijstsoort) waarop octrooi
is aangevraagd in het buitenland. En dat is nou net het punt. De meeste gepubliceerde octrooien op rijstsoorten in de
wereld (bijv. de Derwent Biotechnology Abstracts, verzameld door GRAIN tussen 1982 en 1997) noemen alleen het
‘aantal’ octrooien maar niet om ‘welke’ specifieke rijstsoort of welke genen van welke variëteit het gaat. Dat wil zeg-
gen dat we nog geen geoctrooieerde rijst hebben, alleen omdat we het niet weten. Misschien zullen we het ook wel
nooit weten.” (Vlady Rivera, Masipag, persoonlijke mededeling, 22 maart 1999).

27 In “Thai people’s movements mobilise to protect Jasmine Rice”, in Biothai Information Release, Bangkok, 26 april
1998.



port- en exportbedrijven die eveneens de principes van de eerlijke handel onderschrijven.
Via een eerlijk prijsbeleid en langdurige handelsbetrekkingen ondersteunt de eerlijke handel
boeren die ecologische teeltmethoden toepassen of willen gaan toepassen. Op die manier
kunnen kleine boeren – de stiefkinderen van de agrochemische industrie en de Groene
Revolutie – de hulp krijgen die ze nodig hebben om in hun eigen onderhoud te gaan voorzien.

Eerlijke handel, een gouden kans voor kleine rijstboeren 
Reeds tien jaar importeren verschillende EFTA-leden Hom Mali-rijst uit Thailand. Deze gepar-
fumeerde (jasmijn)rijst groeit alleen op de schrale bodem van Isan, in het noordoosten van
het land. Vanwege zijn parfum levert hij op de wereldmarkt veel op. De productie ervan is zelfs
in de eerste plaats bedoeld voor de export. Voor de meeste van de vijf miljoen kleine boeren
vormt deze rijst de enige bron van inkomsten. Maar het zijn vooral de handelaars die wel
varen bij dit belangrijke exportproduct (25% van de totale Thaise rijstexport). De onderbe-
taalde rijstboeren kunnen er niet mee in hun onderhoud voorzien noch uit de vicieuze schul-
dencirkel ontsnappen.
De Hom Mali-rijst die de eerlijke-handelsorganisaties invoeren, wordt verbouwd door de
leden van vier boerenorganisaties in Surin en Yasothorn, twee provincies in Isan. Dankzij de
bevordering van biologische landbouw, de verwerking en verpakking van de rijst op de plaats
van productie en de rechtstreekse verkoop van het eindproduct krijgen de rijstboeren einde-
lijk lonende prijzen. Zo kunnen zij hun land behouden, in de productie investeren en andere
activiteiten uitbreiden. Door rijstbanken op te zetten, bijvoorbeeld, kunnen de boeren hun
oogst opslaan en verkopen wanneer de prijzen gunstig zijn, leningen afsluiten en plaatselijke
variëteiten beschermen. Tegelijkertijd heeft de verkoop via de eerlijke handel ertoe bijgedra-
gen dat er verschillende proefprojecten zijn opgezet door Green Net, de Thaise partnerorga-
nisatie: het verkrijgen van een exportvergunning (tot dan toe voorbehouden aan grote han-
delsondernemingen); de vorming van een nationaal distributienetwerk voor biologische pro-
ducten dat werkt volgens de principes van de eerlijke handel; de oprichting van een keur-
merkorganisatie die wordt erkend door de IFOAM (International Federation of Organic
Agricultural Movements). Green Net is ook lid van verschillende netwerken die campagne voe-
ren tegen de biotechnologie en tegen octrooien op levende organismen in Thailand en
Zuidoost-Azië.
Er was tijd en volharding nodig om dit allemaal te bereiken. Onmisbaar was ook de steun van
de eerlijke-handelsorganisaties, die als enigen bereid waren samen te werken met kleine boe-
ren die niet over de nodige ervaring en de noodzakelijke voorzieningen beschikten om te kun-
nen voldoen aan de eisen van de internationale handel: steeds strengere gezondheids- en
kwaliteitsvoorschriften, strikte administratieve procedures, leveringen binnen de afgespro-
ken termijn of op verzoek, ook wanneer dat door omstandigheden eigenlijk niet mogelijk is...
De laatste tijd beginnen er nieuwe kleine rijstboeren te participeren in de eerlijke handel. Een
andere Thaise organisatie van producenten van jasmijnrijst, de Progressive Farmer
Association (PFA), heeft een afzetmarkt gevonden in Nederland. Dankzij de winst kunnen haar
leden het zonder tussenhandelaars stellen en kunnen zij onder meer de aankoop van buffels
en een viskweekproject financieren. In India zijn twee organisaties gestart met de export van
Basmatirijst: Agrocel vanuit het district Kutch in Gujarat naar Engeland, en Navdanya (opge-
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richt door Vandana Shiva) vanuit Uttar Pradesh naar Duitsland en België. Navdanya hoopt
door deze export ook de strijd tegen biopiraterij en tegen het octrooi van RiceTec op Basmati
(zie eerste kader) op ruimere schaal te kunnen voortzetten. Een derde organisatie, POKS,
hoopt nog steeds rijst uit Orissa in Europa te kunnen gaan verkopen (zie tweede kader). In
Laos is er de Association Soutien et Développement des Sociétés Paysannes (ASDSP), die de
aanleg van kleine dammen financiert door de verkoop van jams en vruchtensappen via het
netwerk van wereldwinkels. Haar leden, kleine inheemse boeren, brengen ook een mix van
drie traditionele Laotiaanse rijstvariëteiten op de markt: witte geparfumeerde rijst, kleefrijst
en paarse rijst.
Al deze organisaties hebben zich jarenlang ingezet voor de kleinschalige landbouw, de voed-
selsoevereiniteit van de kleine boeren en de duurzame ontwikkeling van hun streek. Maar op
exportgebied zijn zij nieuwelingen, die nog niet over de nodige mogelijkheden, voorzieningen
en kennis beschikken. Daarom moeten ze gebruik maken van de diensten van derden, bij-
voorbeeld wanneer ze geen exportvergunning hebben. En omdat hun technische voorzienin-
gen nog ontoereikend zijn, zijn ze nog steeds gedwongen hun rijst in bulk uit te voeren.
In de toekomst zullen de nieuwkomers vermoedelijk gemakkelijker toegang krijgen tot onze
markt, mede dankzij de evaluatie van 10 jaar partnerschap met de boerenorganisaties in Surin
en Yasothorn die momenteel wordt uitgevoerd, de dialoog tussen de EFTA-leden en hun nieu-
we rijstleveranciers, en de invoering van het Max Havelaar-keurmerk, gepland voor 2002.
Ondertussen blijven de eerlijke-handelsorganisaties hun partners steunen in hun strijd voor
dit fundamentele mensenrecht: het recht op voedsel.
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Artisanaat
Een wereldmarkt vol variatie

Sabine Pakulat, met bijdragen van Carol Wills, Hester Stafleu  en Kath Anderson

Het deel van de eerlijke handel dat kan worden omschreven als ‘ontwikkelings’handel, is ont-
staan als reactie op de armoede in het Zuiden, en spitste zich vooral toe op de verkoop van
handnijverheidsproducten. Artisanaat kan thuis of in kleine ateliers worden vervaardigd, op
basis van lokaal beschikbare grondstoffen. Er zijn geen grote investeringen van kapitaal voor
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nodig. Het is wel een arbeidsintensieve bezigheid. De vaardigheden worden overgeleverd van
generatie op generatie. Artisanaat kan worden vervaardigd in de zogenaamde ‘vrije tijd’ – tijd
die niet wordt besteed aan werk op het land of aan huishoudelijk werk zoals kinderopvang,
koken, water halen of brandhout sprokkelen en voor de dieren zorgen. De kunstnijverheid
biedt werk aan vrouwen, die vaak weinig andere mogelijkheden tot betaalde arbeid hebben.
Aanvankelijk ging men ervan uit dat het kunsthandwerk een ‘extra inkomen’ betekende voor
de gezinnen. Maar later bleek dat veel vrouwen er alleen voor stonden als gezinshoofd en vele
verantwoordelijkheden droegen en dat het inkomen uit het artisanaat helemaal niet aanvul-
lend was, maar noodzakelijk om te overleven.1 Gelukkig lag de markt voor de verkoop van
kunsthandwerk via de Wereldwinkels volledig open: er was weinig concurrentie van de con-
ventionele handel en vele alternatieve handelsorganisaties (ATO’s) zagen hun verkoop groei-
en en groeien!

De uitvoer naar ATO’s in het Noorden is vandaag nog altijd een waardevolle springplank naar
de exportmarkt. Maar met een waarde van ongeveer 110 miljoen euro per jaar heeft de wereld-
wijde afzetmarkt voor ATO-artisanaat maar beperkte groeimogelijkheden in vergelijking met
de veel ruimere markt voor geschenkartikelen, die alleen al in het Verenigd Koninkrijk goed is
voor ongeveer 35 miljard euro per jaar. Met een beetje hulp moet de eerlijke handel erin sla-
gen door te breken op deze markt.

Momentopname van de markt
Tijdens het boekjaar 1999-2000 verkochten de 12 EFTA-handelsondernemingen in totaal voor
39 miljoen euro aan non-foodartikelen. Zij hebben meer dan vierhonderd handelspartners
voor artisanaat2 in het zuidelijk halfrond. Met de helft van die partners onderhouden zij actie-
ve contacten. 25% van de partners woont in Afrika en het Nabije Oosten, 25% in Latijns-
Amerika en 50% in Azië. Het aandeel van Aziatische producten is nog groter in termen van
bestelde volumes: volgens interne schattingen zou twee derde van de Europese invoer afkom-
stig zijn uit Azië. 

Dit overwicht illustreert de eisen van de markt in het algemeen. Het gemiddelde aanbod van
een ‘fair trade’-importeur bestaat uit 1.000 tot 5.000 verschillende non-foodproducten. Het
gamma aan goederen uit Azië is veel ruimer dan dat uit Afrika of Latijns-Amerika, en de prij-
zen liggen normaal gezien ook lager. Hoewel er in alle landen van de wereld kwaliteitsvolle en
originele artisanaatsproducten te vinden zijn, levert de eeuwenoude Aziatische handelstradi-
tie toch een duidelijk voordeel op. De communicatie en de handelsgesprekken met de mees-
te Aziatische landen verlopen veel gemakkelijker en efficiënter dan met Afrika of Latijns-
Amerika, en de verkoop van artisanaat hangt nu eenmaal voor een groot deel af van de kwa-
liteit van de marketing.

De producenten kunnen waarschijnlijk enkele tienduizenden verschillende producten aanbie-
den, wat eens te meer een bewijs is van de menselijke creativiteit. De eerlijke handel bestaat

1 Website van de Internationale Federatie voor Alternatieve Handel (IFAT), „A Brief History of the Alternative Trade
Movement.“

2 EFTA Database, 2000



enerzijds uit traditionele regionale artisanaatsproducten: houtsnijwerk uit Oost-Afrika, Mola-
gana-textiel uit Panama, koperfiguurtjes vervaardigd volgens het cire perdue-procédé uit
India, gegraveerde kalebassen die het verhaal vertellen van een dorp in Peru – het zijn maar
enkele voorbeelden. Al deze voorwerpen hebben een belangrijke culturele, zelfs religieuze
betekenis voor de gemeenschappen die ze produceren. Anderzijds biedt ‘fair trade’ een ruim
gamma aan artikelen voor dagelijks gebruik: geweven huishoudtextiel in moderne kleuren uit
India, glaswerk en praktisch ceramiek voor elke tafel, muziekinstrumenten, modieuze kleren,
accessoires of juwelen uit de hele wereld. Het is een ware uitdaging om deze producten juist
te positioneren op de markt en ook de gepaste vormgeving, kwaliteit en distributiekanalen te
vinden.

Wat wil de klant?
De markt van geschenkartikelen is veeleisend, maar eerlijk artisanaat kan hier een unieke
plaats innemen. Handenarbeid op zich volstaat niet als een keurmerk voor kwaliteit. Voor elk
product moeten de traditionele elementen – originele tekeningen en traditionele productie-
methoden – te verzoenen vallen met de smaak, de mode en de kwaliteitseisen van de kopers
in het Noorden. 

Wat is eerlijk aan de eerlijke handel in artisanaat?
Voor koffie en andere voedingsproducten is de prijs het centrale instrument om te beoorde-
len of een product op rechtvaardige wijze tot stand is gekomen. Dit weliswaar beperkte crite-
rium geldt in elk geval voor grondstoffen die worden verhandeld op de wereldmarkt en waar-
bij een wereldmarktprijs als referentie dient. Voor kunstnijverheid moet voor elk geval apart
een eerlijke prijs worden bepaald en bestaat er geen externe maatstaf om de eerlijkheid te
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Waar ligt de oorsprong van de eerlijke handel?
De Amerikanen begonnen in de jaren 1940 als
eersten handel te drijven met arme gemeen-
schappen in het Zuiden, via Ten Thousand Villa-
ges (vroeger de Mennonite Central Committee
Self Help Crafts) en SERRV (nu SERRV Interna-
tional). Aan het eind van de jaren 1950 kocht
Oxfam GB enkele geborduurde speldenkussens
van Chinese vluchtelingen in Hongkong. De or-
ganisatie besefte dat zij mensen kon helpen via
de aankoop en verkoop van de producten die zij
vervaardigden. Ongeveer op hetzelfde moment
begon FTO Nederland (toen nog S.O.S. Wereld-
handel) kleine houten beeldjes uit Haïti in te
voeren. Dit was de start van een nieuwe wereld-

wijde beweging. Sindsdien hebben de Europese
eerlijke-handelsorganisaties hun productaan-
bod op veel verschillende manieren ontwikkeld.
Sommigen hebben zich gespecialiseerd in artis-
anaatsproducten. Voor anderen zijn voedings-
producten – en vooral koffie – steeds belangrij-
ker geworden. Non-foodartikelen zorgen bij hen
alleen voor een bijkomende ‘folkloristische’
noot in het totale productaanbod. Zowel voor
de producenten als de importeurs is artisanaat
niet alleen belangrijk omwille van de verkochte
hoeveelheden, maar bepaalt het ook mee het
imago van de catalogi en de Wereldwinkels en
speelt het ook een grote rol voor de omzet en de
winstmarge van de winkels. 



beoordelen. Soms is er geen lokale markt
voor kunsthandwerk, ofwel worden op die
markt alleen maar producten verkocht die
niet vergelijkbaar zijn met de goederen die
bestemd zijn voor de uitvoer. Op een paar uit-
zonderingen na (vooral op plaatsen waar het
internationale toerisme de productie van
artisanaat heeft bevorderd), zijn de eerste
buitenlandse afzetmarkten voor artisanaats-
producten ontstaan op initiatief  van eerlijke
handelsorganisaties.

Oxfam Fair Trade Company UK gaf in 1999-
2000 de opdracht voor een onderzoek naar
het inkomen van handwerkproducenten die
werken voor de eerlijke handel. Volgens de
studie van 18 producentengroepen in 7 lan-
den ligt het inkomen van de producenten die
artisanaat vervaardigen voor de eerlijke han-
del “9 tot 28% hoger dan wat zij op dezelfde
tijd hadden kunnen verdienen met andere
activiteiten”3. De vrij grote verschillen tussen
de onderzochte groepen hebben vooral te
maken met de grootte ervan: er is een nega-

tieve correlatie tussen het aantal handwerkers in elke groep
en het inkomen per persoon. Regionale verschillen spelen
niet zo’n grote rol, wat erop wijst dat de eerlijke-handelsor-
ganisaties in vergelijking met de plaatselijke normen inder-
daad een eerlijke prijs betalen. Maar dat bewijs is beperkt,
omdat er in vele gevallen geen alternatieve activiteit bestaat.
Als vrouwen artisanaat vervaardigen, kun je er vanuit gaan
dat ze dat doen op een tijdstip dat ze anders onbetaald werk
zouden verrichten voor het gezin of de gemeenschap.

Dezelfde studie geeft ook een samenvatting van de mening
van de handwerkers over de eerlijke handel. Hoewel de pro-
ducenten vaak geen onderscheid maken tussen de eerlijke en
de conventionele handel voor de prijs die ze ontvangen,
weten zij toch duidelijk de voordelen te beschrijven die de
relatie met eerlijke-handelsorganisaties hun biedt:
• De verkoop- en uitvoerorganisaties in het Zuiden die het

product uitvoeren in naam van de producenten zijn vaak zelf
sterk betrokken bij de principes van eerlijke handel. Zij han-
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Marktwaarde* 1999 (in miljoen euro) van de 
EFTA-leden, opgedeeld in food (incl. koffie) 
en non-food (incl. textiel en literatuur)

1999 1999 1999
mio. euro mio. euro mio. euro   
TOTAL FOOD NON-FOOD  

Claro 10,05 7,64 2,41  
CTM 13,43 9,67 3,76  
EZA 6,79 5,36 1,43  
FTO 17,02 10,89 6,13  
Gepa 35,28 29,99 5,29  
IDEAS 0,97 0,63 0,34  
Intermón    2,20 0,33 1,87  
MdM 2,74 1,15 1,59  
OFT 9,64 3,18 6,46  
OWW 6,20 6,07 0,12  
SoM 4,34 2,30 2,04  
Tc 17,00 9,52 7,48                       
SUM 125,65 86,73 38,92

*De marktwaarde is gebaseerd op de uiteindelijke prijs die de 
consument betaalt zonder belasting over de toegevoegde waarde

Marktwaarde * in procent van de 
verkoop van food- en non-food-
artikelen verkocht door EFTA-leden 
in 1999

in % in %   
FOOD NON-FOOD  

Claro 76 24  
CTM 72 28  
EZA 79 21  
FTO 64 36  
Gepa 85 15  
IDEAS 65 35  
Intermón 15 85  
MdM 42 58  
OFT 33 67  
OWW 98 2  
SoM 53 47  
Tc 56 44                     
SUM 69 31  

* De marktwaarde is gebaseerd op de uitein-
delijke prijs die de consument betaalt zonder 
belasting over de toegevoegde waarde

3 “Impact Assessment Study” van Oxfam Fair Trade; Raul Hopkins, juli 2000, p. 14



teren redelijke prijzen en tarieven, die ook doorzichtig en haalbaar zijn voor producenten en
consumenten. Er wordt zo weinig mogelijk gewerkt met commerciële tussenpersonen.

• De betalingen en de voorschotten verlopen correct en op tijd.
• Er bestaat een mogelijkheid om goedkoop of zelfs gratis krediet te ontvangen. In de mees-

te gevallen kan de terugbetaling in natura gebeuren. Voor veel producenten is dit de enige
manier om krediet te krijgen.

• De eerlijke handel is de eerste en vaak enige mogelijkheid om toegang te verwerven tot de
exportmarkt. De meeste producenten beschikken niet over de financiële en administratieve
middelen om deel te nemen aan handelsbeurzen of om potentiële klanten te bezoeken. 

• Er bestaat een zekere continuïteit in de zakenrelatie. Hoewel de producenten soms klagen
over de grote schommelingen in de hoeveelheid die de ‘fair trade’-organisaties bestellen,
zijn zij toch tevreden over de langdurige contacten.

• De opleidingsmogelijkheden die sommige ATO’s en ook EFTA als overkoepelende organisa-
tie aanbieden, zijn een waardevolle bron van informatie over de markt, mogelijke modellen
en uitvoeringen, marketing en administratie.

• Door de internationale contacten en dankzij de inkomsten uit de export wordt de toegang
tot nieuwe technologieën gemakkelijker gemaakt. Het is bijvoorbeeld mogelijk computers
te kopen met een internetaansluiting of toestellen zoals weefgetouwen te moderniseren. 

• Er is ook ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe, marktgerichte modellen.

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de positieve bijdrage van de eerlijke handel dus
gemakkelijker te meten is op het vlak van de kwalitatieve impact. De verkoop van producten
aan ‘fair trade’-organisaties kan een duidelijke vooruitgang betekenen voor de levens- en
arbeidsomstandigheden en – in veel gevallen – ook de grondslag leggen voor een behoorlijk
menselijk bestaan. Die gevolgen zijn vooral zichtbaar bij producenten die sterk gespeciali-
seerd zijn, zoals zilversmeden, houtbewerkers of pottenbakkers. Ook voor de handwerkers
die hun hoofdactiviteit in de landbouw hebben en als bijberoep artisanaat vervaardigen, is er
een positieve impact vast te stellen. De productie van kunsthandwerk voor de eerlijke handel
is een inkomensgenererende activiteit die veel meer flexibiliteit en soepelheid toestaat dan
veel andere economische activiteiten. Zij is niet seizoensgebonden en kan gedeeltelijk thuis
gebeuren. De inkomsten uit artisanaat vormen vaak de enige bron van contant geld, dat kan
dienen voor de betaling van het schoolgeld, kledij en vervoer. Bovendien gaat een eerlijke-
handelsrelatie verder dan werk en inkomen: de producenten beschouwen die relatie als een
middel voor sociale emancipatie en zelfbeschikking, en ook als een manier om hun organisa-
torische en bestuurlijke vaardigheden te ontwikkelen.

Goed werk voor stoute jongens: het opzetten van relaties met
commerciële handelaars
Op de markt voor geschenken, interieurartikelen en mode spelen de prijzen en de leverings-
voorwaarden wel nog altijd een belangrijke rol. Maar de inkopers van warenhuizen en win-
kelketens staan niet langer volledig onverschillig tegenover de oorsprong van hun producten
of de omstandigheden waarin die tot stand zijn gekomen. Zij zijn zelfs steeds gevoeliger voor
de ethische bekommernissen van de consumenten. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld
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blijkt al meer dan 70% van de bevolking belang te hechten aan ethische aspecten.4 Dit nieu-
we bewustzijn heeft de voorwaarden geschapen voor een aantal boeiende samenwerkings-
verbanden tussen de eerlijke en de conventionele handel.
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Zijn de tussenpersonen echt het zand in het
raderwerk van de eerlijke handel? Een concreet
voorbeeld uit enkele dorpen op de Filipijnen,
waar gezinnen thuis manden en meubelen vlech-
ten van bamboe, rotan, zeegras of riet voor de
verkoop. Zij krijgen de bestellingen meestal door
van een tussenpersoon.

Ik zit op de veranda van de mandenvlechtster
Aida Ayuilar als er een motor met zijspan volgela-
den met bamboe komt aangereden. Er springt
een keurig geklede man uit die enkele stukken
karton en een gevlochten matje op de veranda
gooit, enkele woorden schreeuwt en weer weg-
rijdt. Hij is een tussenpersoon die een bestelling
komt bezorgen voor bodems van manden. Hij
heeft alleen de bodems nodig. Het karton geeft
de afmetingen aan en het gevlochten stuk mat
laat het patroon zien. Voor ronde bodems betaalt
hij 0,75 peso, voor vierkante bodems 1,5 peso. De
verschillende delen worden later in de fabriek
geassembleerd. Het gezin begint meteen te reke-
nen en komt tot de conclusie dat het voor die prijs
niet eens de grondstof – zeegras – kan betalen.
De eerste reactie is duidelijk: “We nemen de
opdracht niet aan.” Maar dan bedenken ze dat er
nog wat zeegras over is van de vorige keer en dat
ze contant geld nodig hebben om het dak te kun-
nen herstellen. Daarom zal Aida de volgende dag
beginnen te vlechten. De inwoners van het dorp
die het zich kunnen veroorloven, weigeren de
opdracht. Zij stellen dat 2 peso het minimum is
om nog iets over te houden.
In een dorp in de buurt spreek ik met Oscar, een

dorpshandelaar. Hij beantwoordt niet meteen
aan mijn beeld van een tussenpersoon. Hij is
vriendelijk, spreekt eerlijk over zijn problemen en
hij is ook helemaal niet rijk. Ik probeer van hem te
weten te komen hoe de keten van handelaars nu
eigenlijk in elkaar zit. Hij probeert het mij uit te
leggen en samen komen we tot de volgende
structuur: 
Stel je voor dat een Amerikaanse importeur een
partij manden wil. 
Hij bestelt die bij een agent in Manilla, de hoofd-
stad van de Filipijnen.
De agent geeft de bestelling door aan een expor-
teur uit de provincie Bicol. 
Die exporteur gaat op zijn beurt naar verschillen-
de agenten (ook aannemers genoemd) in Oas, de
dichtstbij gelegen stad.
Die agenten plaatsen dan de bestelling bij ver-
schillende grote tussenpersonen.
En hier verschijnt Oscar op het toneel, omdat
lokale tussenpersonen zoals hij de bestellingen
doorkrijgen van die hogere tussenpersonen. 
Oscar is de voorlaatste schakel in de hele ketting;
hij moet naar de verschillende producenten in het
dorp gaan om toelichting te geven bij de bestel-
ling, het patroon te bezorgen en afspraken te
maken over de leveringsdatum en de prijs. Hij
gaat elke dag langs bij de producenten en als er
iemand niet aan het werk is, schuift hij de
opdracht door naar een andere producent.
Oscar is gebonden aan de tussenpersoon die
boven hem staan. Als een handwerk(st)er slecht
werk aflevert, krijgt Oscar de schuld. 

De lange weg van producent naar consument

4 Co-operative Bank, „The ethical consumer report“



Bij de conventionele handel bestaat er geen echte handelsrelatie. Het gaat veeleer om een
aantal afzonderlijke transacties zonder enige verbintenis voor verdere afname in de toekomst.
Doordat er geen rechtstreeks contact is en er een hele rij van tussenpersonen optreedt, kun-
nen of willen de importeurs, groot- en kleinhandelaars vaak niet op de hoogte zijn van uitbui-
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Een korter traject
Oscar heeft de vraag gekregen om lid te worden
van de dorpscoöperatie die is opgericht door
CCAP, een partnerorganisatie van EFTA. Dat lijkt
wel de wereld op zijn kop: een gehate tussenper-
soon in een ‘fair trade’-coöperatie? Na mijn
terugkeer in Manilla vraag ik aan de coördinator
van CCAP weke redenering daaraan ten grond-
slag ligt. 
“Ik ben tot het inzicht gekomen dat het voor de
productie in een dorp niet mogelijk is te werken
zonder een tussenpersoon,” zegt Dada Quismo-
rio. “Hij moet de grondstoffen en de kennis aan-
brengen en de lokale productie controleren. Het is
wel goed om de hogere agenten zo veel mogelijk
te omzeilen. Dat zou al een grote stap vooruit zijn. 
De handelsexporteur kan rechtstreeks bestellen
bij de plaatselijke tussenpersoon. Intussen moet
er wel nog wat veranderen aan de organisatie en
de opleiding van de producenten, en moeten de
producentengroepen gemakkelijker toegang krij-
gen tot goedkope leningen.”

De macht ligt in de handen van de koper
De handelsexporteurs vormen een belangrijke
schakel in de Filipijnen. Zij hebben schitterende
toonzalen in Manilla en in Angeles City, de stad
die bekend staat om de handel in meubelen. Tot
nu toe zijn de exporteurs niet gewend rekening te
houden met het welzijn van de producenten van
artisanaat. “Wij bestellen producten bij 300
onderaannemers,” zegt Paulino’s Export (leve-
rancier van onder andere Marks&Spencer, Calvin
Klein en GAP). Die aannemers doen de bestellin-

gen in de dorpen. Zij bepalen zelf de prijs die zij
betalen aan de handwerkers.” “Ik ben een hande-
laar, geen maatschappelijk werker,” zegt de
directeur van Apollo Trading in Manilla mij koud-
weg. Voor de meubelexporteur JSZ in Angeles City
is de ethische handel een nieuw verschijnsel:
“Geen enkele van mijn Europese of Amerikaanse
klanten stelt sociale voorwaarden.” De Amerikaan-
se inkopers vragen de verkoper wel een formulier
te tekenen dat bevestigt dat de producten tot stand
zijn gekomen zonder kinderarbeid. Dat wordt vlot
gedaan, want er is geen enkele controle. 

Het is in elk geval hoog tijd dat de Europese en
Amerikaanse importeurs sociale verplichtingen
gaan opleggen als zij in Azië producten bestellen.
De Filipijnse afdeling van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) is van mening dat de
sociale eisen van de importeurs kunnen bijdragen
tot een korter handelstraject met minder tussen-
personen en tot betere sociale omstandigheden.
“Je kunt alleen maar sociale waarborgen krijgen
als het traject korter is, gemakkelijker te begrij-
pen en doorzichtiger. En transparantie maakt het
gemakkelijker om rechten af te dwingen en de
naleving ervan te controleren. Dat brengt ons
terug bij ons uitgangspunt.” 
De eerlijke-handelsorganisaties die actief zijn in
de Filipijnen zijn het daar volledig mee eens. “De
inkoper, de importeur heeft altijd de grootste
invloed. De persoon die de bestellingen plaatst,
heeft het voor het zeggen. De macht ligt in de
handen van de inkoper.”

Hester Stafleu



tingspraktijken om de prijzen te drukken. Maar door de groeiende verontwaardiging van de
consumenten over dergelijke misbruiken ziet het bedrijfsleven zich gedwongen aandacht te
besteden aan de manier waarop een product tot stand komt. Onwetendheid wordt nu
beschouwd als een risico en vele conventionele handelaars wenden zich tot de eerlijke han-
del om meer inzicht te verwerven in hun relatie met de producenten.

Er bestaat ook een meer gespecialiseerde markt voor hoogwaardige artisanaatsproducten.
Die wordt gevormd door een kleiner aantal klanten van galerijen en winkels voor kunsthand-
werk die hun producten ter plaatse aankopen bij producentenorganisaties of via lokale tus-
senpersonen. In deze handel liggen de winstmarges vrij hoog, omdat het gaat om kostbare
kunstvoorwerpen waarvan de waarde nog aangroeit in de loop van het commerciële traject:
voorstelling als exclusief product in een exclusieve winkel, een bemiddeld klantenpubliek dat
op zoek is naar een speciaal en authentiek voorwerp en bereid is daarvoor een prijs te beta-
len die vele keren hoger kan liggen dan de prijs in een Wereldwinkel of een catalogus. Het
marktaandeel en daardoor ook de impact van dit segment is vrij beperkt, maar eerlijke-han-
delsorganisaties gaan toch steeds meer de mogelijkheden ervan onderzoeken.

Wie krijgt de klanten?
Elke vorm van marktgebonden handel heeft zijn voor- en nadelen. De commerciële groothan-
delaar koopt grote hoeveelheden en biedt zo gedurende een bepaalde tijd werkzekerheid. De
producenten hebben dikwijls kritiek op de strakke leveringstermijnen van de commerciële
handelaars, maar zij beschouwen dit wel als een belangrijke en noodzakelijke leerschool.5

Commerciële galerijen kopen producten van een hoge kwaliteit bij handwerkers (of tussen-
personen) en betalen een aanvaardbare prijs. Maar daartegenover staat dat zo’n transacties
zich niet vaak herhalen.

De eerlijke handel biedt de producenten de belangrijke zekerheid van een samenwerking op
lange termijn. Maar de producenten betreuren wel dat de eerlijke handelsorganisaties vooral
geïnteresseerd zijn in goedkope producten en daardoor geen belangstelling betonen voor ori-
ginele kunstvoorwerpen.

Even voorstellen: de eerlijke-handelspartners voor artisanaat
Ondanks hun diversiteit kunnen de partners die kunsthandwerk produceren, worden opge-
deeld in vier groepen:
Organisaties van producenten die hun eigen producten uitvoeren. Zij kunnen de vorm aanne-
men van een coöperatie of een informele vereniging van producenten.
Niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties (NGO’s) en Alternatieve Handelsorganisa-
ties (ATO’s) in het Zuiden die optreden als tussenpersonen en verscheidene diensten leveren
aan aangesloten of onafhankelijke groepen van producenten.
Kleine ondernemingen die eigendom zijn van één of meer personen, die hun eigen producten
uitvoeren.
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Exportondernemingen die eigendom zijn van één of meer personen, die de noodzakelijke
exportdiensten leveren aan producenten.6

Over het algemeen werken de eerlijke-handelsorganisaties het liefst samen met de eerste
twee soorten partners: georganiseerde groepen van producenten die te bereiken zijn via een
vereniging van producenten of via een NGO. Bij deze soort organisaties spelen ontwikke-
lingsdoelen een grote rol. De winst wordt gebruikt voor diensten aan de gemeenschap. 
Maar in veel situaties is het voor ‘fair trade’-organisaties ook zinvol om samen te werken met
tussenpersonen in de eerlijke handel. Soms zijn ambachtslui niet gewend in groep te werken.
Producentenorganisaties zien het soms niet zitten om hun producten te verkopen. Zij
beschouwen dit niet als hun taak en leggen zich liever toe op de productie. In dergelijke geval-
len gaan de producenten of de ‘fair trade’-organisaties op zoek naar lokale handelspartners –
bemiddelende organisaties – die zoveel mogelijk aan hun criteria beantwoorden. Dat leidt
vaak tot een creatieve dialoog over rechtvaardigheid, zelfbeschikking en de nood aan econo-
mische transacties. 
Met het oog op de steeds maar groeiende verkoop van eerlijke-handelsproducten en ook de
toenemende kwaliteitseisen zijn dergelijke organisaties – als bemiddelaars tussen de produ-
centen en de ‘fair trade’-importeurs – vaak niet alleen nuttig maar onmisbaar7. De definitie
van het ‘ideale’ type partnerorganisatie zal altijd tot discussies leiden bij de eerlijke-handels-
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De hoogwaardige stalen kom uit Bombay...
... is een recent experiment in de eerlijke handel
in non-foodartikelen en het voorwerp van een
geanimeerde discussie bij de Europese alterna-
tieve handelsorganisaties. URVASHI is een klein
industrieel bedrijfje in de buurt van Bombay in
India. De bedrijfsleiding staat er open voor de
principes van eerlijke handel. Met behulp van
een partnershipcontract op maat en voldoende
controle zal URVASHI proberen stap voor stap de
richtlijnen van de eerlijke handel toe te passen.

Materiaal: glas van colaflesjes
De glasblazers van COPAVIC uit Guatemala ge-
bruiken gerecycleerd glas als grondstof voor de
productie van drinkglazen. Het glas wordt ge-
smolten in de ovens van de coöperatie en dan in

een nieuwe vorm geblazen of gegoten. Dat is
hard en warm werk, en in dit geval mannenwerk.

Productie van voetballen in Pakistan
80% van alle voetballen ter wereld worden
geproduceerd in Pakistan, grotendeels door
gebruik te maken van goedkope kinderarbeid.
De partnerorganisatie Talon Sports, een mid-
delgrote onderneming in Sialkot, wil daar iets
aan doen en heeft de normen van de eerlijke
handel aanvaard. Talon Sports heeft het
‘Akkoord van Atlanta’ voor de afschaffing van
de kinderarbeid ondertekend. De naaiateliers
worden gecontroleerd door een commissie van
onafhankelijke vertegenwoordigers van lokale
NGO’s, die specifiek voor dit doel is opgericht.8

Eerlijk artisanaat: een wereld vol variatie

6 Cf. de indeling in de “Impact Assessment Study” van Oxfam Fair Trade, p. 9

7 „Entwicklungspolitische Wirkungen des Fairen Handels“, p. 295

8 Uit: “Fair Pay - Fair Play”, Barbara Schimmelpfennig, gepa Infodienst, 1998



organisaties. In de toekomst zullen ook de partners in het Zuiden daar een grote bijdrage in
hebben. Steeds meer bestaat de tendens om nieuwe soorten partnership aan te gaan met
nieuwe types van organisaties, met de bedoeling de invloed van de eerlijke handel uit te brei-
den tot een groter aantal gemeenschappen.
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MCCH is opgericht in 1985 door een Italiaans
priester. De naam van de organisatie zegt al iets
over het basisprincipe: ‘Maquita Cushunchic
Comercializando Como Hermanos’. Deze naam,
half Quechua, half Spaans, betekent ongeveer
‘Laten we de handen in elkaar slaan en handel
drijven als broeders.’ Oorspronkelijk bestond
de enige bedoeling erin de bevolking van de
sloppenwijken van Quito te voorzien van land-
bouwproducten die rechtstreeks afkomstig
waren van kleine boeren en daardoor veel
goedkoper waren. Na verloop van tijd ontstond
een heel netwerk van ‘tiendas populares’ –
volkswinkels die basisvoedsel aanbieden. Later
werden ook artisanaatsproducten aangekocht.
Vandaag is MCCH een grote consumenten- en
verkoopsorganisatie die producten aanbiedt
van talrijke producentengroepen in het hele
land. De  producenten genieten inspraak via
regionale vergaderingen en de algemene verga-
dering die bestaat uit verkozen leden van elke
groep. De organisatie telt in totaal 103 perso-
neelsleden voor de coördinatie, ondersteuning
en verkoop. MCCH onderhoudt nauwe contac-
ten met verscheidene NGO’s, biedt vorming en
opleiding op het vlak van administratie, boek-
houding en gezonde voeding, en heeft zelfs een
eigen bank die goedkope kredieten verstrekt
aan kleine producenten en een hogere rente
toekent aan kleine spaarders. De organisatie is
actief in vrijwel alle 21 provincies van Ecuador.
De groepen van handwerkers nemen binnen
MCCH een speciale positie in. In tegenstelling tot

de consumentenorganisaties of de boerengroe-
pen die lid zijn van MCCH werken in de kunstnij-
verheid vooral vrouwen: velen van hen zijn van
indiaanse of afro-Ecuadoraanse afkomst. De lid-
organisatie ‘Salasaca’ is een vereniging van
vrouwelijke en mannelijke wevers uit 16 berg-
dorpen. ‘Virgen María’, een groep van zwarte
vrouwen uit de laagvlakte, produceert marim-
bas, typische percussie-instrumenten voor de tra-
ditionele marimbamuziek. Voor deze vrouwen is
het verwerven van een eigen inkomen niet alleen
belangrijk om in hun levensonderhoud te voor-
zien, maar het versterkt ook hun positie in hun
familie en de gemeenschap. Van bij het begin
heeft MCCH de nadruk gelegd op de emancipa-
tie van de vrouw. Al in 1989 had een eerste
grote vrouwenvergadering plaats en sindsdien
is een vrouwencoördinator voortdurend in de
weer geweest voor de vrouwengroepen.
De meeste handwerk(st)ers werken thuis. Zij
maken gebruik van materiaal dat ze zelf kunnen
kweken (zoals kalebassen voor de marimbas),
of dat ze ter plaatse plukken, verzamelen of ko-
pen. Zij verkopen hun producten gedeeltelijk op
de lokale of regionale markt en gedeeltelijk ook
aan MCCH, waar zij een betere prijs krijgen. Zo-
als alle andere leden kunnen zij genieten van het
wijdvertakte netwerk van de organisatie: in de
400 volkswinkels krijgen de leden van MCCH kor-
ting en kunnen zij in natura in plaats van met geld
betalen. Een deel van de winst van de winkels
gaat naar een fonds voor de financiering van
nieuwe winkels en voor steun aan producenten. 9

MCCH, Ecuador

9 From: gepa Partner Manual



Gender 
Aan het eind van de jaren 1970 en het begin van de jaren 1980 ontstond er in de wereld van
de ontwikkelingssamenwerking steeds meer belangstelling voor maatregelen om de inko-
mensverwerving van vrouwen te bevorderen. Tegelijk kwam er ook meer interesse voor de
mogelijkheden van de ‘informele sector’ en werd algemeen erkend dat deze sector kon bij-
dragen tot de economische groei. Het ‘decennium van de vrouw’ van de Verenigde Naties
(1976 - 1985) beklemtoonde dat de kansen van een vrouw om haar eigen inkomen te verdie-
nen een essentieel element zijn in haar strijd tegen armoede en ook een voorwaarde voor de
strijd om gelijke rechten. Investeren in vrouwen werd en wordt nog altijd beschouwd als
investeren in de toekomst: vrouwen beleggen het geld dat ze verdienen in hun kinderen.
Enkele belangrijke elementen van programma’s voor de promotie van de vrouw in het Zuiden:
Zij zijn gericht op het verhogen van het gezinsinkomen, vooral door vrouwen een bijkomende
parttimebaan aan te bieden die zij kunnen combineren met hun huishoudelijk werk.
Zij spitsen zich toe op vaardigheden die vaak worden beschouwd als typisch vrouwelijk in de
productie van artisanaat en de voedselverwerking.
Zij combineren meestal zowel economische als sociale doelstellingen. De oprichting van
afzonderlijke vrouwengroepen heeft de bedoeling hun gevoel van solidariteit te versterken;
het inkomen uit de productie wordt dikwijls besteed aan gezamenlijke activiteiten.10

Veel van deze programma’s hebben kritiek gekregen omdat zij eigenlijk rolbevestigend wer-
ken, door de vrouwen vast te pinnen op een klein aantal laagbetaalde, laaggeschoolde ‘vrou-
welijke’ activiteiten. Een aantal inkomensgenererende activiteiten is ook economisch gezien
mislukt, vaak omdat er geen duidelijk onderscheid was tussen sociale en economische doel-
stellingen.11 Ontwikkelingsprojecten voor vrouwen waarin artisanaat een grote rol speelt,
hadden verder vaak te lijden van een gebrek aan verkoopmogelijkheden.
En precies op dat vlak kunnen de eerlijke-handelsorganisaties een rol spelen. Goederen waar
geen winstgevende lokale afzetmarkt voor bestaat, kunnen hun weg vinden naar de uitvoer.
Hier begint dikwijls de tweede fase van het ontwikkelingsproject: de afwerking van de pro-
ducten met betrekking tot kwaliteitsverbetering, uitvoering of verpakking. Er zijn maar weinig
producten die zomaar geschikt zijn voor de westerse markt zonder een bijkomende inspan-
ning. De cruciale rol die ‘fair trade’-organisaties in het Noorden en het Zuiden op dit vlak spe-
len, mag zeker niet worden onderschat.
De eerlijke handel pakt graag uit met ‘vrouwengroepen’ en de promotie van de vrouw, maar
het specifieke engagement op dit terrein is zeker nog voor verbetering vatbaar. De samen-
werking met vrouwengroepen is dikwijls niet zozeer het gevolg van een actieve beleidskeuze
maar gewoon van het feit dat eerlijke-handelsorganisaties het spoor volgen van hun nationa-
le of zelfs internationale  ontwikkelingsinstanties, die belang hechten aan het steunen van
kleinschalige activiteiten van vrouwen. De groep van EFTA-partners die artisanaat produce-
ren, telt maar enkele groepen die uitsluitend uit vrouwen bestaan tegenover vele zuivere man-
nengroepen of gemengde groepen met overwegend mannen. Volgens een onderzoek bij een
groep van 18 ‘fair trade’-partners (onder wie de grootste vrouwengroepen onder de EFTA-leve-
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11 ibid



ranciers), zijn er gemiddeld 46 procent vrouwen tegenover 54 procent mannen. “De verhou-
ding tussen het aantal vrouwen en de grootte van de groep is opvallend. Hoe groter het aan-
deel vrouwen, hoe groter de groep. Doordat vrouwengroepen meestal grote groepen zijn, ver-
kleint het voordeel per begunstigde maar verhoogt wel het aantal betrokken gezinnen.”12

De groepen die uitsluitend uit vrouwen bestaan, vervullen een functie die verder gaat dan de
productie van artisanaat en een zelfverdiend inkomen: de groep vormt dikwijls de enige toe-
vlucht voor de vrouwen, de enige plaats waar zij naartoe kunnen gaan zonder mannelijk gezel-
schap, een plaats waar zij met anderen in contact kunnen komen en waar ze iets kunnen leren.
De leidende functies in dergelijke groepen zijn dikwijls in handen van mannen, maar ook van
vrouwen - in de meeste gevallen bezielende persoonlijkheden die zich volop inzetten voor de
gender-thematiek.
In de gemengde groepen treden vaak dezelfde verschijnselen op als in bedrijven waar zowel
mannen als vrouwen werken: mannen verrichten de meer gekwalificeerde jobs en zij bedie-
nen vooral de machines, dikwijls omdat bepaalde activiteiten zogezegd niet geschikt of te
zwaar zouden zijn voor vrouwen. (Er zijn wel nog van land tot land verschillen vast te stellen
in de activiteiten die specifiek mannelijk of vrouwelijk zijn: in Guatemala wordt het minder
efficiënte heupweefgetouw als typisch vrouwelijk beschouwd, het efficiënte voetweefgetouw
met pedalen als typisch mannelijk. In India zijn het veeleer de vrouwen die het voetweefge-
touw bedienen. In Latijns-Amerika is de pottenbakkersschijf voorbehouden voor mannen, in
vele Afrikaanse landen daarentegen is dat een vrouwelijk attribuut.) De als minder waardevol
beschouwde activiteiten van de vrouwen worden dan ook minder betaald dan bijvoorbeeld
het bedienen van machines door de mannen.13 Vrouwen die (mede)-eigenaar zijn van hun
productiecoöperatie of werknemers zijn in een onderneming, worden betaald volgens hun
activiteiten. Maar in gemengde groepen, vooral als de goederen thuis worden vervaardigd,
werkt het hele gezin mee, en toch is maar één enkel gezinslid lid van de coöperatie – in de
meeste gevallen is dat de man. Dat betekent dat het werk van de gezinsleden niet afzonder-
lijk wordt meegerekend. De vrouwen genieten het meeste voordeel – inspraak in het gezin, de
productiegroep en de gemeenschap – wanneer zij zelf een inkomen verdienen. Weduwen of
gescheiden vrouwen die kostwinner zijn voor het gezin en als lid zijn ingeschreven bij een pro-
ducentengroep, zijn het meest geëmancipeerd.
Zonder veel bijkomende inspanningen zou de eerlijke handel op twee manieren te werk kun-
nen gaan om verder aandacht te besteden aan het gender-aspect:
Met respect voor de gevestigde tradities en de culturele verschillen, de handelspartners aan-
sporen om vrouwen die behulpzaam zijn in de productie aan te moedigen om zich in te schrij-
ven als lid van de groep, ook al is hun echtgenoot al lid. 
De handelspartners oproepen om een vergoeding te voorzien voor de ondersteunende activi-
teiten door gezinsleden
“De economisch belangrijke rol die de vrouwen spelen in het ontwikkelingswerk, wordt sinds
het eind van de jaren 1980 steeds meer in rekening gebracht. Daarom moet ‘fair trade’ in de
toekomst ook meer aandacht besteden aan het gender-aspect.”14
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We leven niet van brood alleen…
… en zeker niet van koffie. Er zijn dan ook vele goede redenen waarom de Europese eerlijke-
handelsorganisaties zich verder moeten inzetten voor de non-foodsector:
Voor de producenten van kunstnijverheidsproducten in het Zuiden biedt ‘fair trade’ dikwijls
de enige afzetmogelijkheid op de internationale markt. Dit geldt vooral voor vrouwengroepen.
De sector voert producten uit met een toegevoegde waarde in plaats van grondstoffen. In
tegenstelling tot de traditionele exploitatie van natuurlijke rijkdommen om inkomsten in bui-
tenlandse deviezen te verwerven, is het kunsthandwerk een arbeidsintensieve productie die
precies diezelfde rijkdommen verwerkt en daardoor belang heeft bij het behoud ervan.
De ontwikkelingsdoelstellingen van de eerlijke-handelsorganisaties in de sector van de
kunstnijverheid – zoals het uitsluiten van kinderarbeid en armoedebestrijding – hebben een
voorbeeldfunctie en beïnvloeden commerciële bedrijven, die op hun beurt werken aan verbe-
terde arbeidsomstandigheden voor hun leveranciers.
De handel in handgemaakte tapijten, textiel en voorwerpen in tropisch hout en lederwaren
biedt een goede basis voor een groeiend politiek bewustzijn van de arbeidsvoorwaarden en
de economische  omstandigheden in deze sector.15

De artisanaatsproducten geven de producenten in het Zuiden een gezicht. Maar zij illustreren
ook de boodschap van ‘fair trade’’ op zich. Kunstnijverheidsproducten zijn geen massapro-
ducten die worden aangeboden in een westerse verpakking: zij dragen informatie over het
land van oorsprong, over mensen en hun gewoonten. Kunstvoorwerpen van een hoge kwali-
teit zijn de beste ambassadeurs voor de cultuur van een land en zij bieden een uitstekende
gelegenheid om iets te leren over verre landen. En wat we kennen, daar hoeven we niet bang
voor te zijn.

De grote variatie aan handnijverheidsproducten vormt een grote troef. De diversifiëring van
voedingsproducten is steeds belangrijker geworden, omdat de rampzalige prijsdumping van
sommige transnationale groepen de winstmarge van de kleinere ondernemingen nog verder
doet slinken. Maar unieke handnijverheidsproducten zijn niet onderworpen aan rechtstreek-
se vergelijkingen op het vlak van prijs en kwaliteit. Soms zien zelfs voedingsketens voordeel
in het uitbreiden van hun gamma met non-foodproducten, en niet alleen met conventionele
huishoudartikelen. Een grote voedingswinkel heeft tijdens een actie bijvoorbeeld zelfs com-
puters aangeboden.16 En één van de grootste koffiehandelaars in Duitsland heeft ooit recla-
me gemaakt voor kanten dameslingerie.17 Wie die kocht, kreeg de beleefde vraag: “Wilt u
misschien ook een pakje koffie?”
Is alles dan alleen maar een kwestie van goede marketing? Dan heeft de eerlijke handel zeker
nog veel mogelijkheden die verder onderzoek verdienen.
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Tropisch hardhout
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Hout als grondstof
Toen in de herfst van 1997 een vol passagiersvliegtuig neerstortte in de dichte rook van de
bosbranden op Sumatra, stonden de Europese media er bol van: opeens had iedereen weer
interesse voor de tropische regenwouden. Er waren grote bosbranden in Indonesië en later in
Mexico en het Amazonegebied... De bijzondere weersomstandigheden als gevolg van El Niño
hadden overal droogte veroorzaakt, maar al snel werd de mens als de echte oorzaak van de
branden aangewezen. De belangstelling richtte zich weer op de houtindustrie en, dankzij de
activiteiten van milieugroeperingen in Denemarken, Duitsland, Engeland, Nederland,
Noorwegen, Zweden en Oostenrijk, op een groep producten die net de bouwmarkten, lifesty-
le-winkels en tuincentra had veroverd: tuinmeubelen van tropisch hardhout, vooral teak.
De nieuwe protesten gingen gepaard met een nieuwe boodschap, die anders was dan begin
jaren negentig. Toen veroorzaakten milieuactivisten veel beroering met de actieleus “Stop de
massamoord met de kettingzaag!” en riepen ze op tot een boycot van tropisch hardhout. Nu
stelden ze: tropisch hardhout, oké, maar dan alleen met het keurmerk van de Forest Steward-
ship Council (FSC).

Maar in de tussentijd hadden journalisten genoeg van horrorscenario’s en boycotacties. Het
tropische woud was geen hot item meer. En daarnaast waren er ook sarcastische tegenacties.
Een Duitse verslaggever maakte een film met als titel Tropenwaldschützer auf dem Holzweg
(‘Beschermers van het regenwoud hakken met het verkeerde bijltje’), waarin hij wilde laten
zien dat er ook positieve aspecten zaten aan de houthandel in Maleisië. In Frankrijk steeg de
verkoop van tropisch hardhout zelfs weer aanzienlijk nadat de nieuwe nationale bibliotheek
in Parijs, waar gebruik was gemaakt van afzelia-parket uit Kameroen, 110.000 vierkante meter
okoumé uit Gabon voor de zonwering en ipé voor een binnenterrein van zes hectare, eind 1995
door president Mitterrand was geopend. Toch werd het protest van regenwoudactivisten
overal in Europa steeds minder luid.

Maar of de milieubeweging zich nu roert of niet, het gaat niet goed met het tropische woud,
zeker niet in Zuidoost-Azië, de belangrijkste bron van tropisch hardhout voor de wereldmarkt.
De voornaamste producenten zijn Maleisië en Indonesië, die beschikken over 10% van het
totale oppervlak aan tropisch regenwoud op aarde. Beide landen exploiteren vooral de bos-
sen van Borneo en Sumatra. In 1987 kwam vier vijfde van het wereldwijd verhandelde tropi-
sche hardhout uit deze gebieden 1, in 1996 ongeveer drie kwart 2 .
Indonesië heeft een grote overcapaciteit gecreëerd op het gebied van de kap en de verwer-
king en krijgt nu met de eerste tekorten in de toelevering te maken. Vooral sinds de politieke
crisis is het illegaal kappen steeds meer toegenomen, zodat de illegaal gekapte hoeveelheid
nu groter is dan de wettelijk toegestane 3. Deskundigen van de Wereldbank voorspellen dat
de bossen van Borneo over hooguit 10 jaar commercieel uitgeput zullen zijn 4.
In Maleisië begint de voorraad bos eveneens op te raken. Een aantal jaren geleden zijn
Maleisische houtbedrijven zich al op andere tropische landen gaan richten, waar ze nu de
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belangrijkste bedreiging voor de bossen vormen. Er zijn momenteel Maleisische ondernemin-
gen actief in Belize, Brazilië, Gabon, Guyana, Cambodja, Kameroen, Madagaskar, Nieuw-Zee-
land, Papoea Nieuw-Guinea, Rusland, de Solomoneilanden, Suriname, Vanuatu en Zimbabwe.

Houtkap – het begin van het einde van de tropische bossen
Ecologische gevolgen
“Alles bij elkaar is het oppervlak gecontroleerd en duurzaam beheerd tropisch regenwoud
verwaarloosbaar klein.” Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd door Duncan
Poore in opdracht van de International Tropical Timber Organisation (ITTO). Poore onderzocht
in hoeverre duurzaam bosbeheer in de landen die bij de ITTO zijn aangesloten daadwerkelijk in
praktijk werd gebracht en niet alleen met de mond werd beleden. Minder dan één achtste van
een procent kan duurzaam worden genoemd, is de keiharde conclusie van het onderzoek 5.
Het is echter moeilijk te zeggen in welke mate de commerciële kap van tropisch hardhout pre-
cies bijdraagt aan de totale ontbossing op aarde. Handelaars in tropisch hardhout beweren
dat ‘verkeerde bosbouwpraktijken’ slechts verantwoordelijk zijn voor tussen de 2 en 10%, en
dat de landbouw en de winning van brandhout een veel grotere rol spelen. Maar deze cijfers
zijn gebaseerd op een statistische truc, waarbij alle tropische bossen bij elkaar opgeteld wor-
den, inclusief de droge bossen waar nauwelijks gekapt wordt en waar de belangrijkste bedrei-
ging inderdaad de productie van brandhout is. De commerciële houtkap vindt echter bijna uit-
sluitend plaats in altijd groene of seizoenmatig groene tropische regenwouden.
Het World Resources Institute constateerde in 1997 dat de houtkap veruit de belangrijkste
bedreiging vormt voor de laatste aaneengesloten stukken voornamelijk primair bos (‘frontier
forests’) 6. In 1998 benadrukte het Europese Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek
hoe buitengewoon bedreigend de houtkap is voor de bossen in Zuid-Azië 7.

Het verwoestende effect van het kappen is de afgelopen twintig jaar het duidelijkst gebleken
in de Oost-Maleisische provincies Sabah en Sarawak, op het eiland Borneo. In deze periode
heeft hier de meest intensieve houtkap ter wereld plaatsgevonden. Dat hangt samen met het
natuurlijke gegeven dat de commercieel interessante Dipterocarpaceae-familie (in de handel
o.a. bekend als meranti) hier een veelvoorkomende soort is.
Volgens deskundigen wordt bij de traditionele houtkap in Sarawak gemiddeld 60% van het
bos vernietigd. Dat betekent dat 60% van de vegetatie wordt vernield door de aanleg van
wegen en door schade aan niet-gebruikte bomen. Weliswaar herstelt het bos zich enigszins in
de gebruikelijke periode van 25 jaar tot aan de tweede kap, maar na een derde kapcyclus her-
stelt het zich niet meer. Dan komen er oliepalmplantages voor in de plaats, die veel meer ople-
veren dan de exploitatie van de resterende bossen. 
Het grootste deel van het bos in Sarawak is nu ernstig aangetast of volledig verdwenen. Sinds
1993 is de opbrengst afgenomen van 19 miljoen kubieke meter in 1991 tot een gemiddelde van
16 miljoen. Volgens de vereniging van houthandelaars van Sarawak was de belangrijke daling
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in 1998 (naar 13 miljoen m3) te wijten aan de Aziatische economische crisis 8.

In Indonesië is bewezen dat de bosbouw een beslissende rol heeft gespeeld in de grote bos-
branden van 1997/1998. Door de gaten in het bladerdak verdroogt de grond, en de helft van
het gekapte hout blijft in het bos achter als afval. Dat betekent dat het vuur snel om zich heen
kan grijpen en de hele vegetatie kan vernietigen, met inbegrip van jonge bomen en zaailingen.
Vervolgens dringen brandbare grassen zoals alang-alang (Imperata cylindrica) steeds verder
door in het bos – op Borneo en Sumatra zijn al grote oppervlakken overwoekerd – zodat er ook
geen regeneratie meer kan plaatsvinden 9.

In Afrika worden maar een paar bomen per hectare commercieel gebruikt, en dan vooral de
soorten die bestand zijn tegen plagen of die aantrekkelijke kleuren hebben. Hier wordt de
houthandel van oudsher beheerst door Europese concerns, voornamelijk Franse, Italiaanse en
Duitse, die de Europese markt van grondstoffen voor kwaliteitsproducten voorzien.
De Duitse onderneming Glunz bijvoorbeeld, of haar dochtermaatschappij Isoroi in Gabon, velt
gewoonlijk niet meer dan twee bomen per hectare voor okoumé-hout (een van de hardhout-
soorten in de Franse nationale bibliotheek). Voor twee bomen moet gemiddeld een hectare
worden opengekapt voor het transport van het hout. Vergeleken met de opbrengst is de ver-
nietiging dus enorm. Bij het omhakken van een grote boom in de jungle worden veel andere
bomen meegesleurd, waardoor er grote gaten in het bladerdak vallen en de dunne humuslaag
door zware stortbuien wordt weggespoeld. Bovendien moeten er houtkapwegen worden aan-
gelegd voor het vervoer en moeten er laadplekken en kampen voor de werklieden komen. Het
gebruik van zware machines drukt de grond in elkaar en vernietigt het fijne netwerk van wor-
telschimmels (Mycorrhiza).
Volgens schattingen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO)
wordt bij een selectieve kap van 5% ongeveer 30 tot 40% van het bos aangetast 10.
De laatste tijd vragen steeds meer Zuidoost-Aziatische ondernemingen concessies aan in Afrika
om grote hoeveelheden hout te kunnen leveren voor hun binnenlandse markt, voornamelijk
voor de productie van papier en karton. Uit waarnemingen in Kameroen blijkt dat daarbij veel
meer soorten worden gebruikt, en dat dit vaak uitmondt in vrijwel volledige ontbossing.

Herbebossing is geen vervanging voor het ecosysteem van het regenwoud. Vaak gaat het om
monoculturen met snelgroeiende industriële houtsoorten als eucalyptus, albizzia of acacia.
Ook kwaliteitssoorten als teak worden over de hele wereld in monoculturen gekweekt. Deze
bomen zijn gevoelig voor aandoeningen en putten de grond binnen een paar jaar uit. Maar
hoewel ze geen vervanging vormen voor het regenwoud dat verloren is gegaan, leveren ze wel
grote hoeveelheden hout, waardoor de commerciële druk op de oerbossen kan afnemen. 

Is ecologisch duurzame bosbouw wel mogelijk? De methoden van de conventionele tropische
bosbouw zijn alleen gericht op het veiligstellen van de hoeveelheden hout die het bos kan
opleveren. Tegenwoordig is er ook sprake van ‘verrijkend’ en ‘verbeterend’ kappen. Bij de ver-
rijkingsmethode worden er op de gekapte percelen nieuwe bomen aangeplant. De bomen
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eromheen worden kniehoog afgehakt zodat de pas geplante jonge bomen een voorsprong
krijgen op de rest van de vegetatie. Bij verbeterend kappen worden na de kap alle ongewens-
te bomen vergiftigd om de groei van jonge planten te bevorderen 11. Milieuactivisten zijn
nogal kritisch over deze methoden, omdat ze grote wijzigingen in het ecosysteem van de
regenwouden teweegbrengen. Toch zou het in de meeste tropische gebieden een verbetering
betekenen als de houtbedrijven deze methoden zouden toepassen. Nu draait het nog steeds
voornamelijk puur om de exploitatie, zonder enige strategie voor duurzaamheid – zoals
Duncan Poore in zijn ITTO-onderzoek al aangaf.

Het kappen als zodanig is echter niet de enige oorzaak van de vernietiging. Vooral in Afrika en
Midden-Amerika is ook de indirecte schade door het ‘ontsluitingseffect’ van groot belang.
Door de aanleg van houtkapwegen worden namelijk nieuwe stukken bos toegankelijk
gemaakt.
Het eerste gevolg is bijna altijd intensieve jacht. In de buurt van de houtkapwegen wordt het
bos praktisch ‘leeggeschoten’. En omdat de meeste bomen in het regenwoud voor de ver-
spreiding van hun zaden afhankelijk zijn van dieren, wordt regeneratie dan problematisch. 
Een andere bijwerking is dat de houtkapwegen het bos ontsluiten voor kolonisten die het
afbranden om de grond in cultuur te brengen. De arme junglebodem raakt al snel uitgeloogd,
zodat de kolonisten gedwongen zijn steeds nieuwe stukken te ontbossen en steeds verder in
het bos door te dringen. Verantwoordelijke politici stellen graag de kolonisten verantwoorde-
lijk voor de vernietiging van het bos. Maar ze zeggen er meestal niet bij dat het tekort aan cul-
tuurgrond voor de verbouw van voedingsgewassen vaak een politieke achtergrond heeft: de
beste grond wordt gebruikt voor handelsgewassen voor de export, zodat voor de arme plat-
telandsbevolking alleen nog het bos overblijft. 
De oneerlijke verdeling van land versterkt deze vicieuze cirkel, zoals in Brazilië, waar 45% van
de landbouwgrond in handen is van 1% van de grondbezitters. In de meeste ontwikkelings-
landen zijn politici niet geïnteresseerd in landhervormingen, want kleinschalige structuren
zijn weliswaar goed om de bevolking van voedsel te voorzien, maar leveren geen buitenland-
se valuta op. Politici stimuleren liever een exporteconomie, en daarvoor zijn agro-industriële
productiegebieden nodig met fokbedrijven en plantages. 
In Brazilië is de houteconomie niet de oorzaak van de ontbossing. De internationale aandacht
richtte zich alleen op de illegale kap van mahonie in Indiaanse reservaten. Maar de situatie is
aan het veranderen, want Zuidoost-Aziatische concerns hebben in Brazilië grote concessies in
de wacht gesleept en zijn al met de kap begonnen. Met grote kapitaalinvesteringen wordt bin-
nen zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk hout weggehaald. Deze praktijken hebben ervoor
gezorgd dat de binnenlandse houtindustrie is gaan samenwerken met de Braziliaanse milieu-
beweging. Op aandringen van die laatste neigt de branche nu naar een meer terughoudende
aanpak, zodat zij de discussie kan aangaan met de ‘buitenlanders’ met hun zogenaamd duur-
zame bosbouwpraktijken. De inspectie en certificering van de bosbouw volgens de richtlijnen
van de Forest Stewardship Council (FSC) worden hier nu steeds belangrijker.

Sociale oorzaken en sociale gevolgen
In de prekoloniale tijd behoorden de bossen overal ter wereld toe aan de inheemse bewoners,
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die meestal in harmonie leefden met het regenwoud. Daarbij was het uitgangspunt dat het
bos voor algemeen gebruik was, dat het ‘vrij’ was.
De bossen voorzagen in de dagelijkse levensbehoeften van de bevolking. Bijna alles uit het
bos kan ergens voor worden gebruikt: vruchten, noten, wortels, groenten, diverse knollen,
paddestoelen, honing, eetbare wilde dieren, reptielen, insecten en vissen; een groot aantal
plantaardige en dierlijke producten voor medicinale doeleinden; zaden en zaailingen; kleur-
stoffen, harsen, hout en andere grondstoffen voor het vervaardigen van bouwmaterialen,
gereedschappen en sieraden. Daarnaast heeft het regenwoud voor de bosbewoners ook een
grote spirituele betekenis. Overigens werden producten uit het bos ook in de prekoloniale tijd
soms al buiten de eigen regio verkocht, zoals gerookte producten en zwaluwnesten van
Borneo voor de Chinese markt.

De koloniale regeringen hebben dit evenwicht volledig verstoord. De regenwouden kwamen
toe aan de overheid en de lokale bevolking had niet langer het vruchtgebruik, met name als
het om hout ging. 
Om dit goed te praten beriep men zich op de ‘tragedy of the commons’, wat wil zeggen dat
niemand zich verantwoordelijk voelt voor gemeenschappelijk bezit en daarom weinig belang
heeft bij de instandhouding daarvan. Het koloniale gezag vond dat het, als beschermheer, de
bossen op verantwoorde wijze moest beschermen en beheren. Zodoende werden er in de
tropen Europese ideeën toegepast. Een van die ideeën, afkomstig uit Duitsland, was ‘duur-
zaam bosbeheer’ – duurzaam voor wat betreft de houtopbrengst – en werd ingevoerd in India,
Birma en Indonesië. Daar werden volgens het Duitse systeem plantages aangelegd die
bestonden uit allemaal bomen van vrijwel dezelfde leeftijd. De teakplantages op Java, die
vroeger in handen waren van Nederlandse kolonisten, dateren bijvoorbeeld uit die periode. 
Na de onafhankelijkheid werd deze opvatting overal door de inmiddels onafhankelijke staten
overgenomen. De overheid werd eigenaar van de bossen en gaf ze in vruchtgebruik. De desas-
treuze gevolgen zijn momenteel over de hele wereld zichtbaar. Als de overheid de bossen niet
beschermt, worden ze door landloze boeren in bezit genomen en omgezet in landbouwgrond. 
Maar er is ook veel verzet tegen de vernietiging van de bossen. In Indonesië tracht de bevol-
king met sabotageacties te voorkomen dat het bos wordt omgevormd tot plantages voor de
productie van cellulose. De Maleisische deelstaat Sarawak verwierf wereldwijde bekendheid
door het verzet van het inheemse Penan-volk tegen de houtkapbedrijven. Deze mensen, vroe-
ger nomaden, hadden zich in onheuglijke tijden al in het regenwoud gevestigd en verdedig-
den zichzelf en hun belangen door middel van blokkades. Met steeds harder militair optreden
is hun geweldloze verzet geleidelijk gebroken.
In Thailand, waar het bosoppervlak is teruggelopen tot 16-20% van het land en waar kappen
sinds 1989 algemeen is verboden, zet een beweging van boeren zich in voor het verkrijgen van
percelen om duurzame bosbouw te gaan toepassen, zodat nog meer (illegale) kap kan wor-
den voorkomen. Hoewel deze claims nog niet maatschappelijk geaccepteerd zijn, worden ca.
540 bossen met een totaal oppervlak van ongeveer 140.000 hectare (meestal secundair bos)
al gebruikt voor zelfvoorziening en dus door de bevolking beschermd 12.
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Trends in de internationale houthandel
In 1996 was Japan de grootste verbruiker van tropisch hardhout (29% van de wereldcon-
sumptie), gevolgd door de Europese Unie (11%) en de Verenigde Staten (7%). In de opko-
mende Zuidoost-Aziatische landen (zoals China, Taiwan en Zuid-Korea) neemt het verbruik
sterk toe. Zij zijn in totaal goed voor 36% van het verbruik, en de trend vertoont een stijgen-
de lijn. Het eigen verbruik van tropisch hardhout in Azië is 65% 13 .
Sinds 1998 is de invoer van hout naar China ongelooflijk toegenomen. In 2000 was het inge-
voerde volume als meer dan verdrievoudigd, van 4,2 miljoen tot 14 miljoen kubieke meter. De
reden van die stijging ligt in het verbod op houtkap na de overstromingsramp van de Yangtze-
rivier. Het grootste deel van de invoer is afkomstig uit Indonesië, Maleisië, Papoea-Nieuw-
Guinea en Gabon.14

In 1996 bedroeg de verhandelde hoeveelheid tropisch hardhout bijna 71 miljoen kubieke
meter, waarvan 75% afkomstig was uit Azië/Oceanië.
De wereldhandel in hout en houtproducten is de laatste decennia aanzienlijk toegenomen.
Volgens de milieuorganisatie van de Verenigde Naties, UNEP, is de internationale productie
van loofhout tussen 1966 en 1988 met 50% gestegen. Deze trend heeft zich in de jaren negen-
tig voortgezet.
De redenen voor deze ontwikkeling hebben te maken met de toegenomen vraag vanuit de
noordelijke industriële landen en de groeiende economieën in Zuidoost-Azië; de economische
crisis daar had slechts een tijdelijke terugval in het verhandelde volume tot gevolg.

Meer toegevoegde waarde in de tropische landen 
Tegenwoordig komen er veel meer halffabrikaten – zoals kozijnen of plaatmateriaal – en eind-
producten – zoals meubels – naar Europa dan 20 jaar geleden. Eind jaren negentig waren
Indonesië, Maleisië, Thailand, Brazilië en Mexico de belangrijkste leveranciers van houten
eindproducten. Bij meubelen is de grootste toename te zien: in 1996 was de exportwaarde 25
maal zo groot als in 1980 (gestegen van 200 miljoen naar 5,6 miljard US$).
In Afrika is nauwelijks iets te merken van een trend om het hout ter plaatse verder te verwer-
ken; hier gaat het nog steeds voornamelijk om ruw en gezaagd hout.
In de Latijns-Amerikaanse exportstatistieken speelde hout tot begin jaren negentig maar een
bescheiden rol. Toen steeg het handelsvolume van meubelen echter plotseling met een fac-
tor twaalf (2,3 miljard), waarmee het goed was voor meer dan de helft van de totale export.
Ook de export van ruw hout is toegenomen (110 miljoen US$), maar dat is slechts een veer-
tigste van de totale export.
Zuidoost-Azië is, met een exportwaarde van 3,3 miljard dollar (tegen 130 miljoen in 1980), de
grootste exporteur van meubelen in de tropen. Maar nog belangrijker is de export van fineer
en plaatmateriaal, die steeg van bijna 500 miljoen in 1980 tot het dertienvoudige (6,4 miljard)
in 1996. Met een totale waarde van meer dan 15 miljard dollar is het gebied ’s werelds eerste
leverancier van hout en houtproducten. Daarnaast is Zuidoost-Azië ook nog steeds de belang-
rijkste tropische exporteur van ruw hout (1,9 miljard US$), ondanks dat die hoeveelheid sinds
1980 met een derde is teruggelopen en in 1996 nog maar één achtste van de totale export uit-
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maakte. 
De totale export van ruw tropisch hout is in waarde gedaald, en bedroeg in 1996 nog slechts
twee derde van die in 1980 (van 4,2 naar 2,8 miljard US$), waarmee tegemoet werd gekomen
aan de eis van milieu- en ontwikkelingsorganisaties om meer toegevoegde waarde te genere-
ren in de landen van herkomst. Op basis van statistische gegevens over de afname van het
bos is er echter geen vermindering van de ontbossing vast te stellen die niet toe te schrijven
was aan andere oorzaken, zoals wijzigingen in de prijzen op de wereldmarkt, recessies of een
tekort aan bruikbare voorraden.

De Europese consument kan een duidelijke toename zien in het aanbod van goedkope eind-
producten van massief hout in trendshops en meubelwinkels. Het meest opvallend sinds het
midden van de jaren negentig is de enorme opkomst van tuinmeubelen van tropisch hard-
hout, met name teak. Deze worden vooral gemaakt op Java – van hout uit Indonesische oer-
bossen of teak van plantages – en in Vietnam – waar het ruwe hout voor een groot deel uit
naburige landen zoals Maleisië, Indonesië, Cambodja, Laos en Birma komt. Vooral in Vietnam,
maar ook in Indonesië, zijn zulke lage prijzen mogelijk door de combinatie van lage lonen en
goedkoop hout (vaak illegaal gekapt hout, maar ook het hout van plantages is goedkoop) 15.

Binnen de Europese Unie is er in het segment bewerkt loofhout een duidelijke afname te zien
in de import van tropisch hardhout en met name ook in de verkoop van inheems hout, terwijl
goedkope importen uit Oost-Europese – vooral de Baltische – staten sterk zijn toegenomen.
In Duitsland vormden deze in het eerste halfjaar van 2000 al driekwart van de import.
Daarnaast is de markt overspoeld door eindproducten, met name meubelen. De verwerkings-
capaciteit wordt steeds verder uitgebreid, zodat verwacht kan worden dat deze stijgende lijn
– met name voor massaproducten – zich de komende jaren in nog sterkere mate zal voortzet-
ten. 16 

Globalisering van de houteconomie
Net als in de rest van de internationale handel hebben globalisering en concentratie ook in de
houthandel toegeslagen. Grote ondernemingen hebben hun zwakkere concurrenten opge-
kocht en hebben grote concessies verworven in landen waar de overheid zich uit het bosbe-
heer heeft teruggetrokken. De handel in hout uit noordelijke bossen wordt tegenwoordig
beheerst door een klein aantal multinationale concerns. In het Zuiden zijn vooral Zuidoost-
Aziatische familiebedrijven in opkomst. Ook hier vinden overnames plaats, maar niet op
dezelfde schaal als in het Noorden. 

De afgelopen tientallen jaren heeft er ook een onderlinge verschuiving plaatsgevonden in de
hoeveelheden van de verschillende houtkwaliteiten die internationaal worden verhandeld.
Relatief gezien is er sprake van een groei in kleine snippers industrieel hout voor de produc-
tie van spaanplaat en MDF, alsook in industriële grondstoffen als houtslijp voor de cellulose-
en papierindustrie.
Er is vraag naar die houtsoorten waarvan de verwerking geautomatiseerd kan worden, met
speciale nadruk op hout van uniforme afmetingen dat door plantages kan worden geleverd.
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Wereldwijd komen er steeds meer plantages met dennen (Pinus radiata), eucalyptus en ande-
re snelgroeiende soorten.
De handel in hoogwaardig hout, onder meer voor massieve producten, fineer en bouwpro-
ducten, is afgenomen. Hiervoor zijn grote, rechte en gelijkmatige stammen nodig, afkomstig
uit oude bossen, maar er zijn steeds minder oude bossen en het aanbod loopt duidelijk terug.
Dit tekort aan grote bomen is opgelost met behulp van nieuwe technische ontwikkelingen,
zoals laminaten, waarbij de statische eigenschappen van hout worden verbeterd door een
gecontroleerde toepassing van warmte en druk.

De trend naar het produceren van vezels is ook van invloed geweest op de houteconomie in
de oerbossen; er heeft een verschuiving plaatsgevonden van kwaliteit naar kwantiteit. Bomen
die een aantal jaren geleden niet als bruikbaar werden aangemerkt en daarom mochten blij-
ven staan, zijn nu economisch interessant geworden. In plaats van het bos na het kappen de
gelegenheid te geven om te regenereren, gaat men over tot herbebossing met snelgroeiende
soorten. Op die manier wordt de bosbouw kapitaalintensiever en raakt de markt meer gecon-
centreerd in handen van enkele bedrijven.

Oneerlijke handelspraktijken
Multinationale concerns kunnen, via hun dochterondernemingen, handig profiteren van vrij-
wel oncontroleerbare kapitaaloverdrachten. Een veelgebruikte methode om belastingen en
heffingen te ontduiken is via interne verrekening. Tegen torenhoge prijzen levert een moe-
derbedrijf apparatuur, vergunningen, diensten of kredieten aan een juridisch onafhankelijk
dochterbedrijf. Het dochterbedrijf, dat de feitelijke houtkap doet, exporteert het hout tegen
lage prijzen naar een ander dochterbedrijf in een land met gunstige belastingtarieven.
Vervolgens wordt het hout weer naar het moederbedrijf geëxporteerd met marges die soms
boven de 100% liggen. Op die manier blijven de winsten in het land met de lage belastingen,
terwijl de dochteronderneming in het producerende land vanwege de voortdurende verliezen
geen belasting hoeft te betalen. Een neveneffect is dat men zich ter plaatse, vanwege deze
voortdurende verliezen, liever niet inlaat met een dergelijk bedrijf.
De praktijken van de tropisch-hardhoutindustrie zijn het duidelijkst aan het licht gebracht
door een onderzoek dat in 1989 in Papoea Nieuw-Guinea is uitgevoerd door een regerings-
commissie onder leiding van rechter Thomas Barnett. Het bleek om veel meer te gaan dan
trucs met de interne verrekening. De hele bedrijfstak leek haast op de rand van de criminali-
teit te opereren. Geen van de onderzochte bedrijven kon bewijzen dat het zich aan de voor-
schriften of aan zijn contracten had gehouden. Vooral politiek lag de zaak gevoelig. De com-
missie trof geen enkel geval aan waarin de autoriteiten duidelijke overtredingen hadden
bestraft met het intrekken van vergunningen of het eisen van een schadevergoeding. Politici
en ambtenaren hadden zelf meegeprofiteerd van de houtindustrie. Sommigen hadden als tus-
senpersoon gefungeerd voor de buitenlandse bedrijven, sommigen hadden aandelen in
bedrijven, en sommigen waren zelfs eigenaar van bedrijven. De commissie wees de lokale
bevolking als duidelijke verliezers aan. Deze mensen waren immers hun belangrijkste midde-
len van bestaan kwijtgeraakt en kregen ter compensatie een relatief lage schadeloosstelling.
Andere veelvoorkomende praktijken zijn valse opgaven van exporthoeveelheden en -kwalitei-
ten, of het onderweg wijzigen daarvan, om te verhullen dat het om beschermde soorten gaat. 
Kort na het verschijnen van het rapport klaagde een voormalige houthandelaar, die in de
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internationale concurrentie ten onder was
gegaan, bij Australische regenwoudactivisten
dat de ondoorgrondelijke structuren van de
interne houthandel hadden geleid tot illegale
toestanden, en dat het onmogelijk was om
‘eerlijk’ zaken te doen.

Begin jaren negentig nam de import van tro-
pisch hardhout in Europa af, gevolgd door een
lichte stijging vanaf 1993. De afname had ge-
deeltelijk te maken met het feit dat een deel
van de Europese consumenten tropisch hard-
hout afwees. Maar daarnaast was er ook de
invloed van de economische situatie en mode-
trends. Dat blijkt het duidelijkst uit het feit dat
de afname het grootst was in Frankrijk, waar
eigenlijk nooit is opgeroepen tot het afwijzen
van tropisch hardhout. De lichte opleving in 1993 was ook voornamelijk te danken aan
Frankrijk, opnieuw als gevolg van de hausse in tropisch hardhout na de bouw van de presti-
gieuze nationale bibliotheek.
Zuidoost-Azië levert 3,1 miljoen kubieke meter ruw hout, waarvan het merendeel (2 miljoen
m3) bestaat uit Indonesisch multiplex en fineer. Latijns Amerika produceert 2,6 miljoen kubie-
ke meter. Afrika levert met 5 miljoen kubieke meter de grootste hoeveelheid, waarvan bijna
de helft (2,2 miljoen m3) in de vorm van ruwe stammen17.

Handelsbeperkingen
Douanebeleid van de Europese Unie
Voor houten eindproducten gelden lage tarieven. De import van hout en houten artikelen is
alleen onderhevig aan de douanebepalingen van de EU. Er wordt niet ‘afgeroomd’ zoals bij
veel landbouwproducten. Onbewerkt rondhout mag tariefvrij worden ingevoerd, en ook voor
meer bewerkt hout stijgt het tarief slechts tot 1 of 2 procent. Er geldt een voorkeursbehande-
ling voor de ACP-landen (landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan die via het
verdrag van Lomé met de EU zijn geassocieerd) en voor economisch zwakke ontwikkelings-
landen.

Bezwaren van consumenten tegen tropisch hardhout
Een veel effectievere handelsbelemmering voor tropisch hout wordt gevormd door consu-
mentenboycots en embargo’s van lokale overheden op het gebruik van tropisch hardhout.
Deze waren het resultaat van de al eerder genoemde campagne van initiatiefgroepen en
milieuorganisaties in Engeland, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk eind jaren
tachtig en begin jaren negentig. In deze landen hebben honderden gemeenten openlijk een
embargo geplaatst op het gebruik van tropisch hardhout in gemeentelijke bouwprojecten.
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Alleen al in het zogenaamde Klimaatverbond – in 1992 opgericht door Europese gemeenten
en inheemse volkeren uit het regenwoud – zijn tot dusver 819 gemeenten verenigd, waaron-
der grote steden als München en Frankfurt, die zich hebben verplicht om vanaf het jaar 2000
geen tropisch hardhout meer te gebruiken. Daarbij gaat het met name om deuren en ramen,
om buitenprojecten zoals bruggetjes en parkbankjes en ook om waterbouwkundige werken
zoals bekadingen en sluizen. Uitzonderingen worden alleen gemaakt voor FSC-gecertificeerd
hout (zie verderop).

In feite is de import van tropisch hardhout licht afgenomen. In sommige segmenten (raamko-
zijnen, waterbouwkundige onderdelen) was de afname significant – maar dat ‘significant’
geldt vooral voor de importeurs en niet voor de producerende landen, want de invloed op de
wereldwijd verhandelde volumes was niet van betekenis. 

Milieuactivisten stellen dat er praktisch geen tropisch hardhout op de markt is dat wordt
geproduceerd zonder schade aan te richten in de bossen. Naast het onderzoek van Duncan
Poore (zie boven) zijn er nog enkele onderzoeken en publicaties verschenen waaruit het
belangrijke aandeel van de houtindustrie in de wereldwijde vernietiging van bossen blijkt 18.
Verder constateert de milieubeweging dat, in het licht van de slotverklaring van de Wereld-
milieutop van Rio in 1992, men zich moet afvragen of het wel nodig is om gigantische hoe-
veelheden tropisch hout over de hele wereld te transporteren. Dat is in strijd met de regiona-
le economische cycli zoals bedoeld in Agenda 21. 
Bovendien kan tropisch hardhout bijna altijd worden vervangen door binnenlands hardhout.
De voornaamste reden om tropische soorten te gebruiken is dat ze zo goedkoop zijn. Met uit-
zondering van een zeer beperkt aantal specifieke gevallen zouden de geïndustrialiseerde lan-
den heel goed zonder tropisch hout kunnen.

De commerciële houtkap wordt ook verafschuwd door veel inheemse volkeren wier cultuur
nauw met het regenwoud samenhangt. De oproep om tropisch hardhout te boycotten werd
dan ook gesteund door tal van vertegenwoordigers van deze inheemse volkeren en door
milieuorganisaties uit het Zuiden. “Hebben de consumenten het zo moeilijk dat ze dringend
hout uit het regenwoud nodig hebben? In dat geval zijn we natuurlijk graag bereid onze bos-
sen te delen. Maar wat wij zien is dat het altijd dezelfde mensen zijn die zich verrijken”, aldus
José Luis Gonzales uit Venezuela, coördinator van de koepel van inheemse organisaties uit
het Amazonegebied (COICA), in 1997 op een conferentie in Berlijn.

Eco-protectionisme of steun voor de lokale bevolking?
De houthandel heeft altijd benadrukt dat de houtkap goed was voor de bossen, met als argu-
ment dat de bossen nuttig zijn, en dus waardevol, en dat ze daarom wel beschermd zullen
worden. De vernietiging zou dus niet in eerste instantie te wijten zijn aan de houthandel maar
aan andere factoren, met name de behoefte van de landloze bevolking aan landbouwgrond.
De grootste problemen zijn armoede en overbevolking, en die zijn alleen op te lossen via eco-
nomische ontwikkeling, en die is weer afhankelijk van de deviezeninkomsten uit de verkoop
van hout. ‘Verkeerde’ bosbouwpraktijken zouden uitzonderingen zijn; zoals gezegd zou het
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18 Zie Dudley, N., Jeanrenaud, J.P., Sullivan, F. (1995), Bad Harvest? The timber trade and the degradation of the
world’s forests, Londen.
of: Friends of the Earth Trust/The Rainforest Foundation (Ed.) 1999, Life after Logging, Londen.



om “3 tot 10 procent” gaan.
Desondanks is de houthandel niet in staat aan te tonen dat het meeste tropisch hardhout af-
komstig is uit ‘adequaat’ beheerde bossen, waar het bos zich kan herstellen en waar de loka-
le bevolking op duurzame wijze kan leven.
In reactie op de boycotoproepen van de milieubeweging ging de Maleisische regering in het
offensief, verklaarde zichzelf tot spreekbuis van alle landen die tropisch hardhout produceren,
en beschuldigde de milieubeweging uit het Noorden van eco-protectionisme. Maleisië wees
erop dat de oerbossen in het Noorden al lang geleden zijn vernietigd en dat het Noorden daar-
om niet het recht heeft om het Zuiden voor te schrijven hoe het met zijn bossen moet omgaan.
De houding van de Maleisische regering ten opzichte van de inheemse volkeren (met name de
Penan, die als motto hebben ‘Jullie hebben de wereld – laat ons het bos houden’) was voor de
milieubeweging in het Noorden een doorslaggevende factor om op te roepen tot een boycot
van tropisch hardhout.
“Wat een gedoe om de rechten van 400 mensen!”, brieste de Maleisische ambassadeur in een
paneldiscussie tijdens een houtbeurs in Keulen in mei 1993, doelend op de Penan. “Die 400
mensen zijn tegen vooruitgang en verzetten zich tegen een grote meerderheid van de bevol-
king.”
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Machakos is de naam van een district in Kenia
waar de plattelandsbevolking een karig be-
staan leidt. Het is een droog gebied en soms is
de jaarlijkse regenval onvoldoende voor een
goede oogst. De 40-jarige Augustino Manyi uit
Katangi zou zijn vijf kinderen nauwelijks kun-
nen onderhouden, laat staan dat hij geld zou
hebben om ze naar school te laten gaan, ware
het niet dat... Machakos ook de naam is van een
coöperatie die meer dan 3000 handwerkslieden
ondersteunt door hun houtsnijwerk op de markt
te brengen. De Machakos District Co-Operative
Union Ltd. werd oorspronkelijk in 1964 opge-
richt door kleine koffieboeren. Het onderdeel
handnijverheidsartikelen is er in 1988 bijgeko-
men. Vanaf dat moment is Augustino Manyi lid,
en nu is hij voorzitter van zijn plaatselijke pro-
ductgroep. 
“Ik ben heel tevreden met mijn werk”, zegt hij,
“vooral omdat ik mijn maskers en wandelstok-
ken aan de coöperatie kan verkopen, en dat
levert veel meer op dan hier op de plaatselijke

markt. Met andere woorden, er wordt op een
eerlijke manier gewerkt.”
De ervaren handwerkslieden van Machakos
werken ook met hun gezin op het land. Drie
kwart van de tijd hebben ze echter nodig voor
de handnijverheid – van het kappen en kloven
van de boom tot het snijwerk en het met de
hand polijsten. Verder hebben ze ook leerlin-
gen. Behalve maskers maken ze ook dierenfigu-
ren, sieraden en schaakspellen; in het gehele
gebied worden er een half miljoen per maand
gemaakt. De coöperatie van Machakos wil voor-
komen dat het gebruik van hout milieu- of voor-
raadproblemen veroorzaakt, en streeft daarom
naar bewustmaking en stimuleert de groep om
bomen te planten. Er zijn plannen voor kinder-
opvang voor elke productgroep.
Met zijn inkomen kan Augustino Manyi alle vijf
zijn kinderen naar school laten gaan. En de wa-
tertank waar hij jarenlang van heeft gedroomd,
is nu binnen handbereik. 

‘Fair trade’-houtsnijwerk uit Machakos, Kenia



De boycotacties en de lichte daling in de import van tropisch hardhout in Europa leidden niet
tot een merkbare vermindering van de houtkap. Maar het tegendeel – het door de houtindus-
trie veelgebruikte argument dat bij lagere houtprijzen de houtkap wel moet toenemen om het
verlies aan deviezeninkomsten te compenseren – is evenmin bewezen. In ieder geval was daar
in de voornaamste producerende landen als Maleisië en Indonesië weinig van te merken, want
er zijn tal van redenen voor internationale prijsschommelingen. De boycot was echter wèl
effectief als politiek signaal.

Onbetrouwbare keurmerken
De International Tropical Timber Organisation (ITTO) is een samenwerkingsverband van hout-
exporterende en -importerende landen, dat zich richt op verbetering van de situatie in de
houthandel. Japan, als grootste importeur, en Maleisië, als belangrijke producent, hebben de
belangrijkste stem. Na de wereldwijde protesten van de milieubeweging aan het eind van de
jaren tachtig is de organisatie zich ook gaan inzetten voor duurzame houtproductie 19. In de
International Tropical Timber Agreement (ITTA) werd ‘target 2000’ opgenomen. Vanaf dat jaar
zou alleen nog maar duurzaam geproduceerd hout worden verhandeld. Er werd echter niets
gezegd over de manier waarop die duurzaamheid zou moeten worden bereikt, niets over
inspecties en zelfs niets over de definitie van duurzame bosbouw. Aan de andere kant staat in
de versie van 1994 van de overeenkomst dat handelsbeperkingen niet geoorloofd zijn
(“Nothing in this Agreement authorizes the use of measures to restrict or ban international
trade in … timber or timber products”, ITTA, artikel 36). In Duitsland was dit voor het ministe-
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Djembés zijn traditionele trommels die men in
diverse West-Afrikaanse landen in allerlei vor-
men aantreft. Een traditioneel orkest heeft,
behalve een solist, twee of drie djembé-spelers
en soms ook drie grote trommen. Gewoonlijk
worden de instrumenten door de spelers zelf
gemaakt, want alleen zij kunnen een trommel
de ‘ziel’ geven die hij nodig heeft om goed te
klinken. De trommels worden gemaakt van de
stam van de mangoboom, een veelvoorkomen-
de en nuttige boom in West-Afrika. Zolang een
mangoboom vrucht draagt zal niemand op het
idee komen hem om te hakken. Alleen oude
bomen worden geveld voor het hout. Afrikaanse
trommels zijn voor eerlijke-handelsorganisaties
de enige uitzondering waarbij het gebruikt van

blokken hout wordt geaccepteerd. Dat hoort bij
de traditionele manier waarop ze gemaakt wor-
den, en vanwege de aanwezige kennis en de
technische mogelijkheden kan die niet worden
vervangen door andere methoden. Sommige
eerlijke-handelsorganisaties stimuleren herbe-
bossing via assistentieprogramma’s en het
betalen van toeslagen. Zo betaalt de Duitse
organisatie Gepa 5% bovenop de kostprijs van
de trommels aan de Gambiaanse organisatie
Exchange Crossroads, en met een voorzichtig
inkoopbeleid wordt ervoor gezorgd dat er geen
massaproductie van djembés voor de export
plaatsvindt. De trommels zijn vooral populair bij
Europese musici die zich interesseren voor
authentieke instrumenten.

Djembé-trommels uit West-Afrika

19 Bruno Manser Fonds, Tong Tana, december 1999.



rie van Verkeer aanleiding om een einde te maken aan het gebruik van tropisch hout bij alle
overheidsdiensten die onder dit departement vallen 20.
Maleisië gebruikte ‘target 2000’ om zijn export te rechtvaardigen. De Maleisische houthandel
gaf zelfs een keurmerk uit waarmee binnenlandse bosbouwbedrijven konden aantonen dat ze
zich hielden aan de methoden en doelstellingen van de ITTO. Ook in andere producerende
landen werden er door overheden of houthandelsorganisaties opeens keurmerken uitgege-
ven, zonder dat duidelijk was waar die op waren gebaseerd. Maar aan al die keurmerken ont-
brak, en ontbreekt nog steeds, de essentiële garantie van betrouwbaarheid.
Er zijn echter ook projecten waar wel sprake is van een juiste vorm van bosbouw, maar daar-
bij gaat het echter hooguit om lokale initiatieven, kleine producenten, handwerkslieden of
coöperaties die ecologisch verantwoord te werk gaan en die een gegarandeerde markt in de
rijke landen nodig hebben. Er is een betrouwbaar keurmerk nodig, gebaseerd op onafhanke-
lijke onderzoeken en duidelijke criteria, om onderscheid te kunnen maken tussen producten
uit duurzaam beheerde bossen en ‘exploitatiehout’.

Voorstellen voor een solidaire handel in hout
Het keurmerk van de Forest Stewardship Council
Op internationaal niveau is de niet-gouvernementele Forest Stewardship Council het enige
geloofwaardige initiatief voor de certificering van hout. Deze ‘raad voor verantwoord bosbe-
heer’ is opgericht op initiatief van het Wereldnatuurfonds, maar is meer dan alleen maar een
milieuorganisatie. Zowel ecologische, sociale als economische aspecten spelen een rol, wat
wel blijkt uit het feit dat milieuorganisaties, vakbonden, mensenrechtenorganisaties en het
bedrijfsleven allemaal een gelijke stem hebben in belangrijke beslissingen. 

De FSC is opgericht in oktober 1993 en is nu gevestigd in Mexico. Er zijn minimumnormen voor
de bosbouw opgesteld die internationaal bindend zijn voor bossen in alle klimaatzones, en er
zijn inspecteurs aangesteld die de manier van werken van de bosbouwbedrijven controleren
op basis van deze – of zelfs hogere – normen. De FSC voert zelf geen controles uit. De inspec-
ties van de bosbouw en de houthandel zijn niet verplicht. De FSC is een zuiver particulier ini-
tiatief waarin overheidsorganisaties geen zeggenschap hebben.
Er wordt op twee terreinen gecontroleerd: het bosbeheer (‘forest management’ – FM) en het
handelstraject (‘chain of custody’ – COC).
Als de wijze van bosbeheer van een bosbouwbedrijf is goedgekeurd, mag het bedrijf het hout
verkopen met een FSC-keurmerk. Zo’n certificaat geeft aan dat bij de kap voldaan is aan de
volgende criteria:
• de ecologische functies van de bossen – zoals waterhuishouding, regeneratievermogen en

biologische variatie – blijven behouden;
• de nationale wetten en traditionele rechten worden gerespecteerd, de lokale bevolking

heeft ingestemd met de kap en er zijn garanties voor de veiligheid van de bosarbeiders;
• er wordt economisch gewerkt zodat er geen kostbaar hout wordt verspild.
Ook houtplantages kunnen het keurmerk krijgen als ze aan deze normen voldoen en bijdra-
gen aan het behoud van de bossen.
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Principe 1. Naleving van wetten en FSC-princi-
pes
Bosbeheer moet alle in het land geldende wet-
ten respecteren, evenals de internationale ver-
dragen en overeenkomsten die het land heeft
ondertekend, en voldoen aan alle FSC-principes
en criteria.

Principe 2. Eigendoms- en gebruiksrechten en
verantwoordelijkheden
De eigendoms- en gebruiksrechten op de grond
en de bosproducten op lange termijn moeten
duidelijk en schriftelijk zijn vastgelegd en
rechtsgeldig zijn.

Principe 3. Rechten van de inheemse bevolking
De wettelijke en gewoonterechten van inheem-
se volkeren om hun gronden en terreinen en de
daarop voorkomende grondstoffen en produc-
ten te bezitten, te beheren en te gebruiken,
moeten worden erkend en gerespecteerd. 

Principe 4. Sociale relaties en werknemers-
rechten
Bosbeheer moet het sociale en economische
welzijn van bosarbeiders en lokale gemeen-
schappen op lange termijn in standhouden of
bevorderen.

Principe 5. Producten en diensten van het bos
Bosbeheeractiviteiten moeten het efficiënt
gebruik stimuleren van de verschillende bos-
producten en –diensten stimuleren om de eco-
nomische leefbaarheid en een breed scala aan
ecologische en sociale voordelen veilig te stel-
len.

Principe 6. Milieu-impact
Bosbeheer moet de biodiversiteit en de daarbij
horende waarden, water en bodem, en unieke
en kwetsbare ecosystemen en landschappen in

stand houden en op die manier de ecologische
functies en de integriteit van het bos behouden. 

Principe 7. Beheersplan
Een beheersplan dat is aangepast aan de schaal
en de intensiteit van de bosbouwactiviteiten
moet worden opgesteld, uitgevoerd en regel-
matig herzien. Dit plan moet duidelijk de lange-
termijndoelstellingen van het bosbeheer en de
middelen om die te bereiken, aangeven.

Principe 8. Controle en evaluatie
Overeenkomstig de schaal en de intensiteit van
de bosbouwactiviteiten moet controle plaats-
vinden om de toestand van het bos, de
opbrengst aan bosproducten, het handelstra-
ject, de beheersactiviteiten en de sociale en
economische gevolgen van deze activiteiten te
evalueren. 

Principe 9. Behoud van waardevolle bossen
Beheersactiviteiten in bossen met een hoge
natuurbehoudswaarde moeten kenmerkende
waarden van deze bossen behouden en verster-
ken. Bij beslissingen over deze waardevolle
bossen moet altijd het voorzorgsprincipe gel-
den.

Principe 10. Plantages
Plantages moeten worden gepland en beheerd
volgens de principes en criteria 1 tot 9, en prin-
cipe 10 met de bijhorende criteria. Plantages
kunnen heel wat sociale en economische voor-
delen bieden, en ze kunnen bijdragen tot de
bevrediging van de wereldbehoefte aan bospro-
ducten. Zij moeten een aanvulling vormen op
natuurlijke bossen, de druk op natuurlijke bos-
sen verminderen en herstel en behoud van
natuurlijke bossen bevorderen. 

De tien principes van de Forest Stewardship Council 



Het onderzoek van de handelsketen is nodig om te garanderen dat een houten product dat in
de winkel wordt aangeboden, werkelijk van FSC-gecertificeerd hout is gemaakt. Er wordt
gecontroleerd of handelaars en fabrikanten het FSC-hout apart houden van ander hout.
Als alle betrokken bedrijven aan de criteria voldoen, wordt een ‘COC-certificaat’ verleend voor
het handelstraject. De inspectie staat los van het feit of het FSC-hout op dat moment daad-
werkelijk wordt be- of verwerkt. Het is streng verboden reclame te maken met het COC-certi-
ficaat en daarmee de indruk te wekken FSC-hout aan te bieden als dat niet het geval is. 

Als uit beide onderzoeken is gebleken dat een houten product afkomstig is uit een FSC-gecer-
tificeerd bos of plantage en uitsluitend is verwerkt en verhandeld via FSC-gecertificeerde
bedrijven, dan kan het uiteindelijke eindproduct het FSC-keurmerk krijgen.
Klanten kunnen een FSC-product herkennen aan het FSC-keurmerk, dat vast aan het product
bevestigd moet zijn. Er moet een inspectienummer op vermeld zijn, waar de betrokken con-
sultant aan kan zien of het geldig is. Ook kan het inspectierapport worden aangevraagd. De
code SW-FM/COC-053 bijvoorbeeld geeft de volgende informatie: SW = het kenmerk van de
inspecteur; FM = Forest Management (bosbeheer); COC (of alleen maar C) = Chain of Custody;
053 = inspectienummer. Deze hele code geeft aan dat het bosbeheer en het handelstraject
zijn geïnspecteerd door Smartwood (SW), en dat inspectienummer 053 is. Op de website van
het internationale FSC-kantoor staan alle gecertificeerde bossen met de bijbehorende inspec-
tienummers (http://www.fscoax.org/).

In de praktijk heeft het certificeringssysteem nog steeds enkele tekortkomingen, bijvoorbeeld
voor wat betreft de participatie van lokale niet-gouvernementele organisaties en de voorde-
len voor de lokale bevolking. Ook zijn er nog problemen met de controle van bosbeheerpro-
jecten die al een FSC-certificaat hebben. De Forest Stewardship Council stelt alleen mini-
mumeisen, en vervolgens voeren nationale FSC-werkgroepen in elk land afzonderlijk binden-
de criteria in. De uitvoering vindt op dit moment uitsluitend plaats via de adviseurs, die – vol-
gens de eerste berichten – de criteria wel eens wat ruim interpreteren. Te ruim, volgens som-
mige critici uit de milieuhoek. Op een aantal punten is de procedure inmiddels echter verbe-
terd, en er zijn nauwelijks aanwijzingen van ernstig misbruik van het keurmerk.

In 2001 zijn de inspecties van het bosbeheer en het handelstraject wereldwijd uitgevoerd door
tien geaccrediteerde adviesorganisaties, en zes andere organisaties bevinden zich nog in de
accreditatiefase. Over de hele wereld is ongeveer 25 miljoen hectare bos en plantages gecer-
tificeerd. Het grootste deel daarvan ligt echter niet in de tropen maar in het Noorden: het
grootste deel in Zweden (10,3 miljoen hectare), Polen (3,8 miljoen hectare) en de VS (3,1 mil-
joen hectare)21. Vanwege het feit dat organisaties in het Noorden zichzelf aan internationale
normen onderwerpen, gaat Maleisië – politiek gezien de belangrijkste exporteur van tropisch
hardhout, die het Noorden eco-protectionisme verwijt – in het defensief. In Maleisië is een
eigen certificeringsinitiatief opgezet. 

Samenwerkingsverbanden van particuliere boseigenaars in Europa hebben zich echter verzet
tegen de FSC-certificering. Met het argument dat de FSC-certificering niet bij hun specifieke,
kleinschalige opzet past, hebben ze het concurrerende keurmerk PEFC (Pan-European Forest
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Certificate) ingesteld. Dit keurmerk is speciaal toegesneden op de Europese situatie en is vrij-
wel zonder bemoeienis van milieuorganisaties tot stand gekomen.
Het gevaar bestaat nu dat iedere kans op een eerlijke en gelijke behandeling van de bosbouw over
de hele wereld in het niet verdwijnen, juist op de belangrijke en milieubewuste Europese markt. 

‘Fair trade’-hout

Als ontwikkelingsgerichte importorganisaties moeten de EFTA-leden onder ogen zien dat het
importeren van bedreigde vernieuwbare grondstoffen zowel ecologische als economische
gevolgen heeft. De hoeveelheid houten producten in de eerlijke handel is klein en het is de
vraag of het kleine beetje ‘fair trade’-hout in staat zal zijn een verandering in de wereldwijde
bosbouwpolitiek tot stand te brengen. 
De aanpak van de eerlijke handel spitst zich echter toe op een essentiële factor bij de bescher-
ming van bossen: ondersteuning van de lokale bevolking die rechtstreeks afhankelijk is van het
bos en zijn producten en daarom belang heeft bij het behoud ervan. Iedere vorm van milieu-
bescherming die voorbijgaat aan de belangen van de producenten is gedoemd te mislukken.

De EFTA-leden stimuleren liever de productie van en handel in houten eindproducten dan in
ruw hout. De productie van handnijverheidsartikelen betekent dat er in het land van herkomst
waarde aan het product wordt toegevoegd, en de eerlijke handel garandeert dat de produ-
centen daar rechtstreeks van profiteren.

In India bijvoorbeeld wordt slechts ongeveer 2,5% van het jaarlijks gekapte hout gebruikt
voor houtsnijwerk, maar daar kunnen wel duizenden gezinnen van leven. Als zij geen grond-
stoffen meer kunnen krijgen, worden ze bedreigd in hun bestaan. 
In de deelstaat Uttar Pradesh kopte de krant Pioneer in mei 1997: “60.000 handwerkslieden
op straat door sluiting zagerijen”. Wat was er gebeurd? Op aandringen van een aantal
milieuorganisaties had het Indiase Hooggerechtshof opdracht gegeven voor een onderzoek
onder bosbeheerinstanties, die werden verdacht van het kappen van bomen in de ecologisch
kwetsbare regenwouden in het betreffende gebied. De sluiting van de zagerijen moest een
einde maken aan deze illegale houthandel. Tot de vele getroffen ondernemingen behoorden
ook die in Saharanpur die zich wel aan de wet houden en alleen hout uit lokale plantages ver-
werken. Het bleek dat de zagerijen in Saharanpur, hoewel ze netjes voor hun vergunningen
hadden betaald, niet formeel waren geregistreerd. Het zag ernaar uit dat deze nalatigheid van
de kant van de autoriteiten zou leiden tot langdurige massale werkloosheid. De onderneming
Toyin Woodcraft India in Saharanpur, een handelspartner van veel EFTA-leden, moest haar
Europese klanten laten weten dat hun bestellingen niet konden worden geleverd wegens
gebrek aan grondstoffen. Pas na diverse petities en een publiekscampagne van de
Woodcarving Manufacturing Association kon de productie worden hervat.

Het FSC-keurmerk maakt geen onderscheid tussen een multinational en een dorpsgemeen-
schap, zolang het bosbeheer maar volgens de principes van de FSC gebeurt.

In de eerlijke handel zijn echter ook de mensen van belang. Men moet zich afvragen wie er
gebruikmaakt van het bos. Met zijn ontwikkelingsbenadering die zich richt op achtergestelde
bevolkingsgroepen die hun bossen willen beschermen en benutten, zal de eerlijke handel een
sleutelrol spelen in het toekomstige wereldwijde milieudebat.
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12 Katoen en textiel
Susan Haffmans

Katoen: witbespikkelde velden wuivend in de wind, bergen katoen opgehoopt als sneeuw,
streelzachte kleding en mooie weefsels. Een natuurlijk product dat Zuid met Noord verbindt,
en Oost met West. Een kostbaar goed dat in de hele wereld wordt gebruikt – leven zonder
katoen is gewoon ondenkbaar. Maar dat is alleen de mooie kant. De andere kant ziet er
helaas anders uit.

Katoen is een van de meest intensieve cultuurgewassen. In de katoenteelt wordt wereldwijd
op enorme schaal gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest, groei-
bevorderaars en ontbladeringsmiddelen – met aanzienlijke gevolgen voor de boeren, hun
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gezinnen en het milieu. Vooral in landen in het Zuiden is het gevaar van vergiftiging groot.
Hoewel de ontwikkelingslanden slechts een aandeel van 20% hebben in het wereldwijde
gebruik van pesticiden, komt 75% van alle dodelijke gevallen van vergiftiging voor in de derde
wereld1. Wereldwijd sterft iedere minuut iemand aan de gevolgen van pesticiden. Maar dat
schijnt geen punt te zijn voor de betrokken overheden, of voor de chemische industrie, en al
evenmin voor de consument … voor ons, dus.

Bij de verdere verwerking van de vezels worden eveneens chemische middelen gebruikt: chl-
oorbleekmiddelen, verfstoffen met zware metalen die allergieën veroorzaken, en afwerkings-
producten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Al deze giftige stoffen in de textielketen
vormen niet alleen een bedreiging voor de gezondheid van de arbeiders op de katoenvelden
en in de katoenfabrieken, maar ook voor die van de consument. In sociaal opzicht ziet de
katoenindustrie er al niet beter uit. Het beeld is zeker niet overal dat van mannen en vrouwen
die op hun eigen land werken en kunnen leven van hun eigen werk. Het werk op de velden
wordt vaak gedaan door seizoenarbeiders, en er worden ook kinderen ingezet, vooral daar
waar de katoen met de hand wordt geplukt. In de naaiateliers, weverijen en ververijen die
overal ter wereld zijn gevestigd, maar vooral daar waar de arbeidskrachten goedkoop zijn en
de arbeiders amper rechten hebben, produceren de werknemers – vooral vrouwen en veel
minderjarigen – voor de wereldmarkt 2. Geen wonder dat meer dan 75% van de katoenver-
werking in ontwikkelingslanden plaatsvindt en dat dit percentage nog toeneemt 3. Maar een
groeiend aantal proefprojecten en campagnes heeft aangetoond dat er ook een mens- en
milieuvriendelijke manier is om textiel te produceren, die in het voordeel is van boeren, arbei-
ders en consumenten.

Katoenproductie
Gevoelig en veeleisend
Katoenplanten zijn tamelijk veeleisend: ze verdragen geen vorst, maar vragen wel veel zon-
licht, weinig bewolking en een goede watervoorziening van 500 tot 1000 mm per jaar. Daarom
groeien ze het best in warme en droge gebieden met een subtropisch of tropisch klimaat. De
neerslag is vaak een beperkende factor. Daar waar onvoldoende neerslag valt, wordt irrigatie
toegepast. Ongeveer 15% van de wereldproductie is afkomstig van geïrrigeerde velden.
Daarvoor zijn vaak enorme hoeveelheden water nodig: tot 30 m? per kg ruwe katoen. In het
seizoen 1999/2000 was de gemiddelde opbrengst per hectare zo’n 590 kg onbewerkt katoen-
pluis, maar met een heel ruime marge die varieerde van 100 tot meer dan 1500 kg/ha, afhan-
kelijk van klimaat, regio, variëteit en intensiteit van de katoenteelt. De koplopers, met een
opbrengst van meer dan 1000 kg/ha in het seizoen 1999/2000, waren Israël, Australië, Syrië,
Turkije, Spanje en de Volksrepubliek China. De laagste opbrengst, dat wil zeggen minder dan
150 kg/ha, werd genoteerd voor Kenia, Tanzania, Oeganda en Zambia 4.
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1 ILO – International Labour Office (1994): World Labour Report 1994. Geneva, International Labour Organisation, p. 82.

2 Gabriela Strobel (1999): King Cotton. Pestizid-Aktions-Netzwerk e.V., Hamburg.

3 Annual report of the Bremen Cotton Exchange 1999, p. 67.

4 Annual report of the Bremen Cotton Exchange 1999, p. 32.



In den beginne … is er het veld
De manier waarop katoen wordt verbouwd is zeer uiteenlopend: van kleinschalige productie-
eenheden – typisch voor veel ontwikkelingslanden – tot sterk gemechaniseerde en gespecia-
liseerde grootschalige ondernemingen zoals in de Verenigde Staten, Australië, Oezbekistan
en Soedan. Ook de manier waarop katoen wordt geoogst verschilt sterk: met de hand of
machinaal. In de Verenigde Staten, Israël en Australië gebeurt de katoenoogst 100% machi-
naal; in Griekenland is dit 90%, in Zuid-Afrika 80% en in Uruguay 10%. In China, katoenpro-
ducent nummer één, wordt slechts 5% van de productie machinaal geoogst. En in veel landen
– zoals Bolivia, Benin, Egypte, Tanzania – gebeurt de katoenoogst nog volledig handmatig5.
De machinale oogst levert twee problemen op: de ongelijke rijping van de vruchten, en de bla-
deren van de katoenplant. In de conventionele landbouw worden chemische ontbladerings-
middelen gebruikt die ervoor zorgen dat de zaadhuisjes homogeen rijpen en dat de bladeren
verwelken, wat het machinaal oogsten vergemakkelijkt.

Reguliere katoenteelt: belastend voor milieu en gezondheid
Gebruik van pesticiden
De aanzienlijke stijging van de opbrengst (sinds de jaren dertig van ongeveer 200 kg tot bijna
600 kg/ha6) is onder meer het gevolg van het gebruik van grote hoeveelheden chemische
bestrijdingsmiddelen, kunstmest, groeistimulerende middelen en ontbladeringsmiddelen –
met ernstige gevolgen voor de mens en het milieu. Op wereldniveau is katoen een van de cul-
turen met het hoogste pesticidengebruik. Katoen is immers een zelfbestuivende plant en
daardoor geschikt voor monocultuur, waarbij de teelt jaren achtereen op dezelfde grond
plaatsvindt. 
Dit schept echter ideale omstandigheden voor ziekten, plagen en onkruid. Katoenvelden
beslaan ongeveer 4% van de totale landbouwoppervlakte ter wereld, maar op deze 4% wordt
11% van alle bestrijdingsmiddelen aangewend, vooral insecticiden (65%). Van de 25 insecti-
ciden en acariciden (verdelgingsmiddelen tegen insecten en mijten) die in 1991 het meest
werden gebruikt, classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) slechts één middel
als enigszins, 15 als matig, 4 als zeer en 2 als uiterst gevaarlijk7. Niet alleen de manier waar-
op deze middelen worden toegepast – met de hand, met sproeimachines of met sproeivlieg-
tuigen – maar ook de hoeveelheid agrochemische middelen die men gebruikt, is wereldwijd
heel verschillend, maar de gemiddelde hoeveelheid puur verdelgingsmiddel bedraagt 9 kg
per ha per jaar. Vanwege een toename van de resistentie is ook het aantal sproeibeurten
geleidelijk toegenomen, tot tussen de 18 en 30 sproeibeurten per jaar8. Maar zelfs de groot-
ste resistentieproblemen hebben nog geen omslag in het denken teweeggebracht: men pro-
beert het resistentieprobleem nog steeds op te lossen door andere toxische middelen te ge-
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5 Bremen Cotton Exchange (1996): Cotton Varieties by Countries.

6 Zie Frank, D. (1996): World Cotton Production: Current Situation and Outlook, in: Cotton Connection – Towards
Sustainable Cotton Production, Pesticide Action Network Germany, Hamburg.

7 Zie WHO (1994): The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification
1994-1995. International Programme on Chemical Safety (IPCS), UNEP, ILO, WHO, WHO/PCS/94.2.

8 Knirsch, J. (1993): deskundigenadvies over de vragenlijst (Kdrs 12/8) voor de hoorzitting van 16-17 maart.
Onderzoekscommissie ‘Schutz des Menschen und der Umwelt’ van de Duitse Bondsdag, Bonn.



bruiken, in plaats van over te schakelen op pesticidenvrije methoden.

De kostprijs van pesticiden is eveneens gestegen: tussen 1945 en 1985 met een factor 195. In
Soedan kon de katoenopbrengst door de stijgende productiekosten in diezelfde periode ech-
ter slechts met een factor 1,04 worden opgevoerd9 (zie kader). Ook in het jaar 2000 zijn
bestrijdingsmiddelen een belangrijke kostenfactor in de katoenproductie. Het jaarverslag van
de katoenbeurs van Bremen over 1999 suggereert een ‘lager gebruik van pesticiden’ als
mogelijkheid om de productiekosten aanzienlijk te doen dalen10.

Een bedreiging voor de mens...
De WGO schat dat in de hele wereld jaarlijks zo’n 500.000 tot 2 miljoen mensen te maken krij-
gen met vergiftigingen als gevolg van gewasbeschermingsmiddelen, en dat daarbij sprake is
van 40.000 dodelijke slachtoffers. Een kwart van deze vergiftigingsgevallen doet zich voor in
de katoenbouw. Tot de meest bekende katoenpesticiden behoren de pyretroïden en organo-
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In de regio Gezira, in Soedan, werd in 1945-1946
voor het eerst geprobeerd om de Empoasca
lybica, die toen de voornaamste plaag vormde,
te bestrijden met DDT, een gechloreerde kool-
waterstof. Aanvankelijk was dit een groot suc-
ces. Het gebruik van dit verdelgingsmiddel en
een ingenieus irrigatiesysteem leidde tot de
hoogste opbrengst aller tijden in deze regio.
Maar tien jaar later was de toestand volledig
anders. De opbrengst was nog nooit zo gering
geweest. De oorzaak hiervan was nu niet langer
de Empoasca lybica, maar de Heliothis zea. Men
meende dat nieuwe soorten pesticiden een
oplossing konden bieden voor dit probleem.
Naast de insecticiden op basis van gechloreerde
koolwaterstoffen zoals DDT, HCH, endrin en
toxafeen, werden ook insecticiden van de orga-
nofosfaatgroep toegepast. Maar niet alleen nam
het aantal soorten verdelgingsmiddelen toe, ook
de plagen werden erger. In de jaren zeventig bij-

voorbeeld veroorzaakten bepaalde insecten, zo-
als de bladluis (Aphis gossypii) en de witte vlieg
(Bemisia tabaci), die tot dan toe nauwelijks een
rol hadden gespeeld, enorme plagen. En alsof dat
nog niet genoeg was, ontwikkelden sommige
insecten een resistentie, waardoor de pestici-
den hun effect verloren. Zo werd de witte vlieg
resistent tegen DDT, dimethoaat, monocrotop-
hos en andere pesticiden. Daarop gingen de
boeren weer meer en andere middelen gebruiken.
Omdat de kosten van pesticiden in 1985/1986
bijna 200 keer zo hoog waren als in 1945/1946,
was de opbrengst maar met een factor 1,04
gestegen. Een gelijkaardige ontwikkeling kon
men ook vaststellen in andere productiegebie-
den, onder meer in de vallei van de Río Grande
in Texas en langs de Ord River in Australië.

Weber, C. (1995): Pestizideinsatz – Von Kapselraupen,
Weichhautmilben und Pestiziden, p. 57/58, in: Zum Beispiel
Baumwolle, Lamuv Verlag

Zestig jaar pesticidengebruik in de katoenproductie –
een voorbeeld uit Soedan

9 Weber, C. 1991: ‘Pestizide auf Kredit’, in: Globale Ernährungssicherung und Pestizide – Besteht ein Zusammenhang?,
PAN, Hamburg.

10 Annual Report of the Bremen Cotton Exchange 1999, p. 24.



fosfaten. Wereldwijd worden meer dan honderd soorten organofosfaten gebruikt, de meeste
als insecticide. Ze staan bekend als neurotoxisch en zijn gewoonlijk acuut giftig. Ze blokkeren
het enzym cholesterase, wat een ernstige aantasting van het zenuwstelsel kan veroorzaken
en dodelijk kan zijn11. In het oogstseizoen 1999/2000 is endosulfan, een verdelgingsmiddel
uit de katoenbouw, nog in Franstalig Afrika geherintroduceerd, omdat de schadelijke orga-
nismen resistent waren geworden tegen de insecticiden die men jarenlang had gebruikt.
Endosulfan bleek heel doeltreffend – maar niet alleen voor het verdelgen van schadelijke
organismen. Ook kinderen, vrouwen en mannen werden er het slachtoffer van. Alleen al in de
belangrijkste katoenstreek in Benin noteerde men officieel 73 slachtoffers, waaronder 37
doden. Lokale organisaties zoals OBEPAB (Organisation Beninoise pour la Promotion de
l’Agriculture Biologique), menen echter dat het werkelijke aantal veel hoger ligt12.

Gezondheidsproblemen en vergiftigingen komen vooral voor in regio’s waar de gebruikers
niet kunnen lezen en schrijven of zich niet bewust zijn van het gevaar, waar een geschikte uit-
rusting niet verkrijgbaar of onbetaalbaar is, waar gebrek aan schoon water is en waar medi-
sche zorg kostbaar of ter plaatse niet voorhanden is. Dit geldt voor heel wat arme landen in
het Zuiden. Ook het gebruik van afgedankte pesticidencontainers voor de opslag en het trans-
port van drinkwater en eetwaar is een bedreiging die vaak wordt onderschat. De meeste
gebruikers beschikken niet over de specifieke kennis en apparatuur die noodzakelijk wordt
geacht voor een juiste toepassing van de pesticiden. Maar bij het gebruik van verdelgings-
middelen gaat het vóór alles om doeltreffendheid – sociale, economische en culturele aspec-
ten tellen niet. Acute vergiftigingsgevallen en chronische ziekten komen echter ook voor in
landen waarvan men zou verwachten dat pesticiden er wél correct worden gebruikt.
Voorbeelden uit het hoogontwikkelde Californië bewijzen dit: daar worden jaarlijks zo’n 1000
gevallen vastgesteld die verband houden met blootstelling aan pesticiden13.

... en de natuur
Pesticiden hebben niet alleen invloed op de mens. Ook in de natuur roeien ze niet alleen
schadelijke organismen uit, maar ook nuttige. Door verdamping, uitloging, erosie of verplaat-
sing door de wind komen bestrijdingsmiddelen ook in aangrenzende ecosystemen terecht,
waar ze de oorzaak zijn van verontreiniging van de bodem en van het grond- en drinkwater,
en van een wijziging in de samenstelling van soorten. Zo worden in de Verenigde Staten min-
stens dertien pesticiden die in de katoenbouw worden gebruikt, verantwoordelijk geacht voor
de dood van trekvogels.

In sommige katoenproducerende landen, zoals Senegal, Soedan en Egypte, werd de katoen-
teelt pas mogelijk na de aanleg van uitgebreide irrigatiesystemen in de negentiende eeuw.
Maar om de verbouw van katoen tot een succes te maken in gebieden met weinig neerslag,
moet vaak een hoge prijs worden betaald. Irrigatiesystemen – zoals in bepaalde delen van
Soedan, Senegal of Oezbekistan – vereisen zo’n 30 m3 water voor de productie van 1 kg ruwe
katoen. Maar omdat dit water wordt ontnomen aan andere doeleinden kan hierdoor, bij
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11 Haffmans, S. (2000): Baumwolle – weißes Gold im Wandel der Zeit. In: GÄA-Journal 1/00, p. 33-35.

12 Haffmans, S. (2000): 73 Vergiftete und 37 Tote durch Baumwoll-Pestizid in Benin, Pestizid-Brief mei/juni 2000, p. 3-5.

13 Pease, W.S. et al. (1993): Preventing Pesticide-related Illness in California, Agriculture: Strategies and Priorities,
California Policy Seminar, Berkeley, CA.



gebrek aan voldoende technische kennis, verzilting en woestijnvorming ontstaan. Toch zijn er
al geruime tijd doeltreffende technieken voorhanden die aanzienlijke besparingen mogelijk
maken. In Israël bijvoorbeeld kon de waterbehoefte voor het irrigeren van velden worden
teruggebracht tot ca. 7 m3 water per kg ruwe katoen.

Het meest dramatische en meest bekende voorbeeld van de effecten van de conventionele
intensieve katoenteelt is ongetwijfeld het gebied rond het Aralmeer in het huidige Oezbekis-
tan. Door de onttrekking van grote hoeveelheden water voor de irrigatie van de katoenvelden
is dit meer, dat vroeger het op drie na grootste ter wereld was, nu gereduceerd tot een derde
van zijn oorspronkelijke omvang. Het zoutgehalte is gestegen van 10 naar 34 gram per liter.
Van de oorspronkelijk rijke flora en fauna is niets meer over. 1,3 miljoen hectare landbouwgrond,
ca. 42% van Oezbekistans landbouwoppervlak, is op plaatsen zouthoudend. Door het weg-
vallen van de matigende invloed van het Aralmeer is het klimaat trekken van een landklimaat
gaan vertonen14. De stof- en zandstormen die men sinds 1975 heeft geregistreerd, zijn ver-
dubbeld tot verdrievoudigd – waardoor de pesticiden nog verder worden verspreid. De bevol-
king is voor haar drinkwater aangewezen op oppervlaktewater dat ernstig is vervuild met
bestrijdingsmiddelen. Deze milieuramp is niet zonder gevolgen voor de mens: sinds het midden
van de jaren zeventig zijn aangeboren ziekten en besmettelijke aandoeningen van de maag,
de ingewanden en de luchtwegen duidelijk toegenomen. De kindersterfte is hoog en er komen
meer misvormingen voor dan vroeger15. Bijna niemand kan aan deze situatie ontsnappen!

Genetische manipulatie
Evenals in de voedingssector maakt genetische manipulatie ook opgang in de vezelproductie.
Met genetisch gemanipuleerde variëteiten wil men de gewassen van bepaalde eigenschappen
voorzien, zoals resistentie of tolerantie voor pesticiden. Ook kan het effect van de pesticiden
rechtstreeks in de planten worden ingebracht, zoals bij de zogenaamde ‘pesticideplanten’ het
geval is. Nadat er in verschillende landen al veldexperimenten waren uitgevoerd met gene-
tisch gemanipuleerde katoenzaden, kreeg het Amerikaanse bedrijf Calgene in 1994 de eerste
vergunning om herbicideresistent katoenzaad op de markt te brengen. Eigenlijk wilde men de
katoenplanten zodanig genetisch manipuleren dat ze resistent zouden worden tegen het
onkruidverdelgingsmiddel bromoxynil. Zo werd de stap gezet van het laboratorium naar het
veld – ondanks felle tegenstand van milieuactivisten en wetenschappers. Er werd in die tijd
allerlei kritiek geuit: men vreesde dat het katoen kenmerken van onkruid zou gaan vertonen
en dat er nog meer bromoxynil gebruikt zou gaan worden in plaats van minder verdachte
pesticiden. Ook werden er vraagtekens gezet bij de beloofde besparing op het pesticidenge-
bruik. Andere bedrijven ontwikkelden insectenresistente planten: gewassen die hun eigen
insecticide aanmaken. Het bekendste voorbeeld is ‘Bt-katoen’ van Monsanto, dat genen bevat
van het Bacillus thurgeniensis (Bt). Het is duidelijk dat de doelorganismen niet veel tijd nodig
zullen hebben om resistentie te ontwikkelen, want de insecten worden jaar na jaar blootge-
steld aan dezelfde toxische stof met hetzelfde spectrum en hebben dus tijd om zich aan te
passen.
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Of genetisch gemanipuleerd katoen als een succes of als een fiasco wordt gezien, hangt af van
wie het beoordeelt. Zowel aanhangers als tegenstanders menen dat hun voorspellingen zijn
uitgekomen. De eerste groep verwijst naar de inmiddels grootschalige toepassing (in de
Verenigde Staten bedraagt het aandeel van genetisch gemanipuleerd katoen meer dan 50%),
naar de positieve winstcijfers en naar de besparing op pesticiden. Zo meldt men in China,
waar Monsanto met succes ‘Bollgard Bt-katoen’ op de markt heeft gebracht16, dat het is
gelukt de katoenpluiskever onder controle te houden. En volgens de Cotton Research
Development Corporation heeft men in Australië, door het aanplanten van pesticidenresistent
katoen, aanzienlijk kunnen besparen op het gebruik van insecticiden17. Maar de critici zijn het
hier niet mee eens. Zij wijzen op het gestaag groeiende aantal resistentieproblemen, op de
oogstverwachtingen die niet zijn gehaald en op de milieubeloften die niet zijn waargemaakt.
Zo had men voorspeld dat er door het verbouwen van grote hoeveelheden genetisch gemani-
puleerd katoen aanzienlijk minder pesticiden nodig zouden zijn. Uit een recente studie van
het Wereldnatuurfonds (WWF) blijkt echter dat dit niet het geval is18. De toepassing van Bt-
katoen – dat al meer dan 30% vormt van alle katoen in de Verenigde Staten – heeft niet geleid
tot een noemenswaardige reductie van het gebruik van pesticiden, en ook het gebruik van
onkruidverdelgers is door het kweken van herbicidentolerante katoensoorten niet afgeno-
men. Hoewel in de Verenigde Staten het oppervlak waar herbicidentolerante katoen wordt
verbouwd de afgelopen jaren bijna is verdubbeld, is de gebruikte hoeveelheid herbiciden am-
per afgenomen. Daarentegen merkt men wel een toename van het gebruik van totale onkruid-
bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van glyphosat, de werkzame stof in het totale onkruidbe-
strijdingsmiddel Roundup van Monsanto, is in de Verenigde Staten de afgelopen drie jaar
gestegen van 0,9 naar 1,2 kg/ha19. Voorwaar een succes voor dit transnationale concern.

Biologische landbouw
Het duurzame alternatief
In het streven naar duurzame – d.w.z. mens- en milieuvriendelijke – alternatieven wordt
wereldwijd steeds meer belang gehecht aan gecertificeerde biologische landbouw.
Biologische landbouw houdt meer in dan werken zonder chemische bestrijdingsmiddelen.
Het gaat ook om aandacht voor het ecologische systeem en om een samenhangend geheel
van minder verlies van voedingsstoffen, verbouw van (lokaal) geschikte variëteiten, gebruik
van beschikbare organische mest en compost, planning van wisselbouw op lange termijn, en
terughoudende, mechanische onkruid- en ongediertebestrijding. Kortom: het ecologische
landbouwsysteem werkt preventief in plaats van repressief. Voor katoenmonoculturen is
geen plaats in de biologische landbouw. In tegenstelling tot de voedingssector staat de bio-
logische teelt in de katoensector nog in de kinderschoenen. De eerste initiatieven op het
gebied van ecologische katoenverbouw vonden eind jaren tachtig plaats in Turkije. Inmiddels
wordt er biologische katoen geoogst in zeventien landen over de hele wereld, waaronder
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Egypte, India, Benin, Peru, Tanzania, Israël en de Verenigde Staten. Totnogtoe is het markt-
aandeel van biologische katoen heel klein – minder dan 0,1% – maar dit aandeel groeit. In
sommige delen van India en Turkije wordt deze vorm van katoenbouw steeds belangrijker.

Omschakeling – de grote uitdaging
Vanwege de vele verschillende landbouwsystemen die er in de wereld worden toegepast, is
het moeilijk om algemene uitspraken te doen over de conventionele of over de ecologische
landbouw. Veel hangt af van agro-economische aspecten zoals klimatologische omstandig-
heden en organisatorische structuren. Wat onder bepaalde omstandigheden haalbaar is, kan
in andere gevallen mislukken. Wanneer een producent besluit om over te stappen van con-
ventionele naar ecologische landbouw, dan wordt dit omschakeling genoemd. De moeilijkhe-
den die daarbij kunnen optreden, zijn afhankelijk van allerlei factoren. Een deel hiervan is
puur technisch van aard, zoals de aanschaf van nieuwe machines of de teelt en verkoop van
andere gewassen in verband met de toepassing van wisselteelt. Naast dergelijke technische
aspecten is de wisselteelt grotendeels afhankelijk van economische aspecten. Door de
omschakeling, en de uitbreiding van de wisselteelt die hiervan het gevolg is, vermindert de
totale oppervlakte die bestemd is voor de katoenteelt. Bovendien loopt de opbrengst per hec-
tare gewoonlijk terug, althans in de eerste twee à drie jaar na de omschakeling. Anderzijds
kan men de hoge kosten van bestrijdingsmiddelen vermijden. Maar aangezien de verkoop van
katoen soms de enige mogelijkheid is voor een land om aan vreemde valuta te komen, en voor
de boeren om geld te verdienen, proberen de omgeschakelde boeren ook andere export- of
handelsgewassen in de wisselteelt op te nemen, bijvoorbeeld tarwe in Turkije of pinda’s in
West-Afrika. Zo veroorzaakt een uitbreiding van de wisselteelt een ecologische diversificatie
waardoor het economische risico afneemt. Maar tegelijkertijd vereist de omschakeling nieu-
we structuren en nieuwe vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van marketing.

Door de aanplant van voedingsgewassen en het gebruik van organische mest en compost is
de toevoer van stikstof, kalium en fosfor gewoonlijk geen probleem in de ecologische land-
bouw. Gewasbescherming is moeilijker, want ook in een biologisch systeem is de katoenplant
aanlokkelijk voor schadelijke organismen. Dit vereist een veelzijdige aanpak, zoals het bevor-
deren van nuttige organismen, het kweken van gewassen die als afleiding dienen voor
schadelijke organismen, het toepassen van mechanische fytosanitaire maatregelen na de
oogst, het uitzetten van valstrikken en het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen zoals
neem. Het oogsten gebeurt met de hand omdat chemische ontbladeringsmiddelen niet zijn
toegestaan. Daarom is het oogsten arbeidsintensiever, maar anderzijds levert deze manier
van werken een veel zuiverder product op dat vrij is van bladeren en plantenresten.

Verschillen in cultuur en opleiding spelen bij deze omschakeling eveneens een belangrijke
rol. Zo is het voor kleine boeren die niet kunnen lezen of schrijven onmogelijk om zonder hulp
te voldoen aan de minimumeisen van EU-verordening 2092/91, die voor Europa bindend is
wat de gecertificeerde biologische landbouw betreft. Ook de kosten van de certificering,
d.w.z. inspecties die garanderen dat er daadwerkelijk sprake is van biologische landbouw,
zijn voor individuele boeren gewoonlijk niet te dragen. Daarom organiseren de boeren zich
vaak in groepen, zetten ze hun eigen structuren op en krijgen ze ondersteuning van adviseurs
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en/of niet-gouvernementele organisaties. In sommige landen wordt dit bemoeilijkt door de
bestaande gecentraliseerde marktstructuur, waarbij de boeren verplicht zijn hun oogst aan
een overheidsinstantie te leveren en niet zelf op zoek kunnen gaan naar afnemers voor hun
katoen van erkende biologische teelt. 

Ondanks al deze problemen heeft zo’n 15 jaar biologische katoenteelt bewezen dat het mogelijk
is om onze favoriete vezel op een milieuvriendelijke manier te kweken. Maar om uit de niche te
komen, en om meer boeren en hun gezinnen de kans te geven om op een duurzame manier en
zonder gevaarlijke giftige stoffen te werken, moet wel de vraag naar biologisch textiel stijgen.

Handel
Grondstof – textiel – confectie: de mondiale textieleconomie
Voor een gestaag groeiend aantal landen speelt katoen een belangrijke rol als hernieuwbare
industriële grondstof. Katoen levert werk aan 100 miljoen boeren en katoenverwerkers en
vormt een motor voor de economische groei in zowel geïndustrialiseerde landen als ontwik-
kelingslanden. Omdat katoen tegelijk een landbouwproduct en een industriële grondstof is,
heeft het een enorme invloed op zowel agrarische als industriële sectoren binnen de interna-
tionale handel21. De textiel- en kledingindustrie was en is wereldwijd nog steeds een drijven-
de kracht achter de industrialisering. Katoen wordt in zo’n 70 landen ter wereld geteeld, maar
de zes grootste producerende landen staan samen in voor 73% van de wereldproductie: China
(3,9 miljoen ton), de VS (3,69 miljoen ton), India (2,8 miljoen ton), Pakistan (1,8 miljoen ton),
Oezbekistan (1,16 miljoen ton), en Turkije (850.000 ton). De overige 26% van de wereldpro-
ductie is afkomstig uit de meer dan 60 andere landen, waaronder die in de ‘franc-zone’ (alle
Afrikaanse landen met de munteenheid van de communauté financière africaine, de CFA-franc,
zoals Benin, Senegal, Mali e.d.) met 4,8% (928.000 ton) van de wereldproductie in
1999/2000, en die in de EU (Spanje en Griekenland) met 2,7% (515.000 ton) van de wereld-
productie22. De totale wereldproductie van katoen in het seizoen 1999/2000 bedroeg 19,25
miljoen ton. Dat is 590.000 ton meer dan in het voorgaande seizoen. Alhoewel de totale
katoenteeltoppervlakte is afgenomen – momenteel 32,6 miljoen hectare – was deze produc-
tiestijging mogelijk door een verhoging van de opbrengst per hectare van 559 kg/ha naar 590
kg/ha23. Het huidige aandeel van katoen in het wereldwijde verbruik van vezels bedraagt
ongeveer 40%. Ook na de introductie van synthetische vezels in de jaren zestig is katoen een
belangrijk marktgewas en een belangrijke economische factor gebleven.

China is de grootste verwerker van katoen, gevolgd door India, de VS, Pakistan, Turkije,
Brazilië, Indonesië, Mexico, Zuid-Korea, Thailand en Taiwan. Op de internationale markt is er
een verschuiving van de textielproductie te zien naar de ontwikkelingslanden, waar inmiddels
al 75% van de katoenverwerking plaatsvindt. De katoenverwerking in de geïndustrialiseerde
landen, die in 1997/1998 nog meer dan 4 miljoen ton bedroeg, nam in de loop van het daarop-
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20 Stolton, S. and Myers, D. (1999): Organic Cotton – from field to final product. Intermediate Technology Publications,
UK.

21 Annual Report of the Bremen Cotton Exchange 1999, p. 22.

22 Annual Report of the Bremen Cotton Exchange 1999, pp. 26-27.

23 Annual Report of the Bremen Cotton Exchange 1999, p. 29.



volgende seizoen met
6,2% af. Naar verwachting
zal deze dalende trend
zich voortzetten. In 1997
was de textiel- en kleding-
sector van de EU goed
voor 4% van de totale om-
zet en opbrengst van de
verwerkende industrie
als geheel en voor 7,6%
van de industriële werk-
gelegenheid (ca. 2,4 mil-
joen personen). Hoewel
de EU niet meer dan 13% van de mondiale vezelproductie voor haar rekening neemt, is het de
op een na grootste markt (na de VS), met een vezelverbruik van ongeveer 20 kg per persoon
per jaar25.

In vergelijking met andere industrietakken wordt de textiel- en kledingmarkt heel sterk
bepaald door de internationale arbeidsverdeling. Textiel is dan ook één van de belangrijkste
internationaal verhandelde goederen26 en staat voor zo’n 10% van alle internationaal verhan-
delde eindproducten. Verschillen in vestigingsvoorwaarden hebben op grote schaal geleid tot
verplaatsing van de textielindustrie naar elders in de wereld. Landen als Groot-Brittannië,
Japan en de VS, die vroeger belangrijke producenten waren, hebben steeds meer marktaan-
deel verloren. Tegelijkertijd steeg het aandeel van de ontwikkelingslanden op de textielmarkt
tot meer dan 40%, waarbij het totale volume toeneemt27. Het belang van de kledingindustrie
kan worden geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld van Bangladesh: in amper tien jaar
tijd kon het land zijn uitvoer van kleding vertienvoudigen. Dit leverde meer dan 1,5 miljoen
banen op – waarvan 85% voor vrouwen. De kledingexport vormt nu meer dan 77% van de tota-
le export van het land. Overigens betekent de textielindustrie al lange tijd een stimulans voor
andere branches, zoals verpakkings- en toeleveringsbedrijven.

Regulering van de markt 
Wat zich nog niet zo lang geleden in Bangladesh afspeelde, heeft zich in andere ontwikke-
lingslanden al veel eerder voorgedaan, namelijk in de jaren zestig en zeventig. Uit bezorgd-
heid om deze tendens werd de import van kleding uit ontwikkelingslanden al in de jaren
zestig aan banden gelegd28. Het Multivezelakkoord (MVA) uit 1974, dat nog steeds van kracht
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24 Data uit: Annual Report of the Bremen Cotton Exchange 1992, p. 47; Annual Report of the Bremen Cotton Exchange
1999, p. 67; Reller, A. and Gerstenberg, J. (1997): Weißes Gold, wohin? Stand und Aussichten der Baumwollnutzung.
In: GAIA 6/97, p. 35-51.

25 Annual Report of the Bremen Cotton Exchange 1999, p. 51.

26 Windfuhr, M. (1996): Internationale Bedeutung der textilen Kette. In: Christliche Initiative Romero (Ed.) (1996):
‘Todschicke Kleidung. Zu welchem Preis?’, p. 15-18.

27 Windfuhr, M. (1996): Internationale Bedeutung der textilen Kette. In: Christliche Initiative Romero (Ed.) (1996):
‘Todschicke Kleidung. Zu welchem Preis?’, p. 15-18.

28 Windfuhr, M. (1996): Internationale Bedeutung der textilen Kette. In: Christliche Initiative Romero (Ed.) (1996):
‘Todschicke Kleidung. Zu welchem Preis?’, p. 15-18.
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Vlas/linnen 18 % 6 % geen gegevens 

Katoen 4 % 74 % 68 % 48 % 42 %

Synthetische vezels* - - 5 % 40 % 50 %

Cellulose     geen gegevens 18 % 7 %  5 %  

* exclusief cellulose

Gebruik van textiel
Wereldwijde vraag naar textielgrondstoffen (aandeel in %) in
de afgelopen 200 jaar24



is, regelt de import van textiel uit lagelonenlanden naar de voornaamste importerende landen
door de toewijzing van quota voor specifieke productgroepen. Het Multivezelakkoord is een
protectionistische regeling die werd opgenomen in de General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT) om de geïndustrialiseerde landen de mogelijkheid te geven het hoofd te bieden
aan de toenemende concurrentie van de ontwikkelingslanden. De regeling zou oorspronkelijk
voor vijf jaar gelden, maar werd verschillende keren verlengd29, ofschoon het een haast
ondenkbare uitzondering is op de algemene regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
die alles willen dereguleren. In 1995 werd binnen de WTO echter consensus bereikt over een
geleidelijke afbouw van dit quotasysteem tot aan het jaar 2005, waarmee de liberalisering
van de textielmarkt wordt bevorderd. Het is lastig te voorspellen welk effect een dergelijke
liberalisering op de verschillende marktdeelnemers zal hebben30. Een flinke toename van de
concurrentie is zeker te verwachten. En de keuze van vestigingsplaatsen zal waarschijnlijk
nog sterker worden bepaald door lage lonen, lage productiekosten (en een beperkte milieu-
wetgeving), bestaande infrastructuren en de nabijheid van afzetgebieden.

Maar ook zonder het MVA zou de huidige katoen- en textielmarkt geen ‘vrije markt’ zijn.
Ongeveer 53% van de wereldkatoenproductie van het seizoen 1999 werd rechtstreeks gesub-
sidieerd, vooral in het geval van de EU, die betalingen deed aan de katoenproducerende lan-
den Griekenland en Spanje. Maar er zijn ook andere vormen van subsidiëring: de meeste
katoenproducerende landen verlenen in meerdere of mindere mate onderzoekssteun en tech-
nische hulp. Alleen al China en de VS subsidieerden 28% van de wereldexport in 1997/199831.
Het is de vraag of de WTO erin zal slagen om aan de verwachtingen te voldoen, namelijk “om
de enorme goederenstromen via de juiste kanalen te sturen, op basis van eerlijke concurren-
tie”32. De inschatting dat de werkomstandigheden van de textielarbeiders er door de verder-
gaande liberalisering eerder slechter dan beter op zullen worden, heeft er op tal van plaatsen
voor gezorgd dat mensen niet stil zijn blijven zitten, maar dat ze met de beperkte middelen
waarover ze beschikken, in actie komen voor meer rechtvaardigheid in de textielsector. Een
voorbeeld hiervan is de toegewijde groep mensen achter de Schone Kleren Kampagne in
Europa.

Verwerking: van het veld naar de kleerkast
Wat gebeurt er met het geoogste katoen? Hoe wordt de inhoud van een rijpe, opensprongen
vrucht verwerkt tot een kledingstuk? Wie neemt er deel aan dit proces? De weg van het veld
naar de kleerkast is lang. Voor een spijkerbroek misschien wel 19.000 km: het katoen wordt
verbouwd in Kazachstan, gesponnen in Turkije, geweven in Taiwan, geverfd in Frankrijk, be-
drukt in China, afgewerkt in Bulgarije, en op de markt gebracht in Groot-Brittannië33. Arbeids-
en exploitatiekosten, subsidies, vergoedingen, milieueisen – de route wordt bepaald door de
prijs en, helaas, niet door de ecologische en sociale aspecten.
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29 Windfuhr, M. (1996): Internationale Bedeutung der textilen Kette. In: Christliche Initiative Romero (Ed.) (1996):
‘Todschicke Kleidung. Zu welchem Preis?’, p. 15-18.

30 Crabbé, C. (1998): Mensenrechten in de kledingindustrie. EFTA Fair Trade Jaarboek 1998-2000.

31 Annual Report of the Bremen Cotton Exchange 1999, p. 22.

32 Annual Report of the Bremen Cotton Exchange 1999, p. 67.

33 KLJB (1998): Öko-fair tragen. Kleidung für eine nachhaltige Zukunft. Werkbrief.



Textielveredeling – eerder ‘schande!’ dan ‘hoera!’
De conventionele textielketen omvat tal van schakels. Afhankelijk van hoe men de productie
bekijkt, moet men verschillende ketens in aanmerking nemen (zie het schema van de materi-
aalstroom). 

Maar zelfs als we alleen naar de belangrijkste productieketen kijken, dan nog doorloopt het
geoogste materiaal heel wat fases voordat het als hemd of broek bij ons in de kast hangt. Het
ruwe katoen wordt eerst ontpit, waarna het gezuiverde katoen wordt gesponnen, geweven of
gebreid, gewassen, gebleekt, geverfd of bedrukt, voorbehandeld, afgewerkt en tot slot ver-
werkt tot een kledingstuk. Meestal gebeuren geen twee van deze bewerkings- of verede-
lingsprocessen op dezelfde plaats. Het materiaal wordt steeds over grote afstanden vervoerd,
want de textielsector is mondiaal georganiseerd. Maar waar het materiaal ook wordt ver-
werkt, overal duiken tal van ecologische en sociale problemen op. Het volgende schema laat
de gebruikelijke stappen in de verwerking van grondstof naar kledingstuk zien vanuit een
‘milieuperspectief’ en noemt de gebruikte chemicaliën en hun effect op het milieu.

Werkomstandigheden in de textielfabrieken
Voor textielarbeiders zijn ongezonde werkomstandigheden aan de orde van de dag. In de
fabrieken waar de katoen wordt ontpit en gesponnen zit de lucht vol vezels en stof, vaak met
resten van pesticiden. Ademhalingsmoeilijkheden komen daar vrij vaak voor. In de ververijen
zijn het vooral oplosmiddelen, fixeermiddelen en verfstoffen die de arbeiders via de longen en
de huid binnenkrijgen. Bij de afwerking wordt al evenmin zuinig omgesprongen met chemica-
liën. Ook extreme temperaturen, slechte verlichting, geen of geblokkeerde nooduitgangen
zijn heel gewoon in de fabrieken. De arbeiders staan echter niet alleen bloot aan directe
gezondheidsrisico’s. De sociale en juridische voorwaarden waaronder ze werken, tellen voor
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Materiaalstroom: Primaire en secundaire ketens bij de conventionele 
vervaardiging van katoenen textielproducten

Agrochemische keten Grondstoffen Basischemie Agrochemie

Natuurvezelketen Landbouw Vezelproductie

Textielketen Textielproductie

Textielchemieketen Grondstoffen Basischemie             Textielchemicaliën Textielafwerking

Kledingketen Kledingproductie

Reinigingsketen Grondstoffen Basischemie          Reinigingsmiddelen Gebruik van kleding

en ander textiel

Afvalketen Afvalverwerking

Susan Haffmans PAN Germany Cotton Connection 11/2000, amended according to Inquiry Commission, 1994c.
In: UBA: Nachhaltiges Deutschland 1997



hen vaak zwaarder: stukwerk, geen vaste werkuren, lage lonen, geen recht op pauze, gere-
geld overwerk of dubbele ploegen als er veel werk is, geen bescherming tegen ontslag bij
zwangerschap of ziekte, en seksueel misbruik – voor veel vrouwen in de confectie-industrie is
dit de alledaagse werkelijkheid. Vooral in de fabrieken in de zogenaamde ‘export processing
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Susan Haffmans, PAN Germany Cotton Connection 11/2000

Afwerking
Behandelen tegen kreuken, vervil-
ten, krimpen e.d.; zorgen voor
schuifweerstand e.d., antistatisch
maken, enz.; onder meer door
gebruik van kunstharsen en chloor-
fluorkoolwaterstof

Drogen Fabricage
Snijden, naaien en strijken

Verven/bedrukken
Gebruik van synthetische en
natuurlijkse verfstoffen en pas-
ta’s (wereldconsumptie van
kleurmiddelen: 500.000-
600.000 ton)

Voorbehandeling
Merceriseren voor glans en behoud
van afmetingen of weken om te
laten krimpen (meer elasticiteit,
betere absorptie van verfstoffen en
chemicaliën); behandeling met sterk
natronloog

Bleken
Gebruik van chloororganische
verbindingen of peroxide ter
voorbereiding van het verven

Wassen
Uitwassen van bleekmiddelen
ter voorbereiding van het ver-
ven

Drogen

Wassen (krimpen)
Verwijderen van hulpstoffen die zijn
gebruikt bij spinnen en weven/breien

Schroeien
Afbranden van vezelresten

Ontpitten
Vezels mechanisch scheiden
van zaden en onzuiverheden

Spinnen
Vezels tot draad spinnen; gebruik
van chemische middelen die snel-
le spinprocessen mogelijk maken
(diverse oliën op basis van aard-
olie)

Weven/breien
Vervaardiging van weefsels en
breisels; de scheringdraad
wordt behandeld met appretuur
(bijv. op basis van stijfsel, car-
boxymethylcellulose, polyacry-
laten, polyvenylalkaloïden)

Transport van katoenbalen,
gebruik van pesticiden 

tegen schimmels

Vervuling van afvalwater

Vervuling van afvalwater

Hoog energiegebruik

+ 20 % van de kleur-
middelen komt in het 

afvalwater terecht Vervuling van afvalwater

Hoog energiegebruik

Chemicaliëngebruik in de verschillende fases van katoenverwerking

Vervuiling door: fluorkoolwaterstoffen, vrij-
komen van kankerverwekkend dichloorpro-
panol (DCP), vorming van dioxinen en nitro-
saminen, grote hoeveelheden afvalwater



zones’ is de situatie ernstig. Bedrijven vestigen zich niet alleen graag in dergelijke zones
omdat ze er geen rechten hoeven te betalen. Ze profiteren er ook van andere speciale voor-
delen, zoals het ontbreken van nationale sociale wetgeving of arbeidswetgeving, of het ver-
bod op vakbondswerk. Om buitenlandse investeerders en dus kapitaal aan te trekken, maken
de overheden propaganda met de meest aantrekkelijke lokale voordelen. In deze zones is er
bijna geen nationale controle en zijn de arbeiders overgeleverd aan de willekeur van de
ondernemers34.

Maar zelfs als het kledingstuk klaar is, is de textielketen nog niet rond en zijn de ecologische
en sociale problemen nog niet van de baan. Als we de hele productlijn bekijken, moeten we
ons namelijk ook afvragen waar het kledingstuk terechtkomt nadat het is afgedankt. En dan
betreden we het brede terrein van de gebruikte kleding.

Wat gebeurt er met afgedankte kleding?
De Europese kledingconsumptie
De Europese textielconsumptie bedraagt ongeveer 20 kg per persoon per jaar. Koploper is
Duitsland met 26 kg. Maar ook Groot-Brittannië met meer dan 19 kg, Italië met circa 18 kg en
Frankrijk met bijna 17 kg liggen ver boven het internationale gemiddelde van 8 kg per jaar35.
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34 KLJB (1998): Öko-fair tragen. Kleidung für eine nachhaltige Zukunft. Werkbrief, p. 28.

35 Gesamtverband der Textilindustrie (1994). In: Fadenlauf: Ökologische, gesundheitliche und soziale Aspekte des
Textilkonsums. Stiftung Verbraucherinstitut Berlin (1997).

“Sinds mijn dertiende werk ik in het naaiatelier
Maquiladora Global Fashion. Bij Global Fashion
zijn er honderden kinderen zoals ik, dertien,
veertien, vijftien jaar oud, sommige zijn nog
maar twaalf. Toen we broeken maakten van het
merk Kathie Lee, werden we gedwongen om
bijna elke dag van 8 uur ‘s morgens tot 9 uur ‘s
avonds te werken. (...) Soms moesten we de
hele nacht doorwerken, tot 7 uur ‘s ochtends.
De meisjes op de verpakkingsafdeling hebben
bijna altijd zulke werktijden. (...) Ik verdien 3,34
lempiras per uur – dat is nog geen 0,25 euro.
Daar kan niemand van leven. We worden heel
slecht behandeld bij Global Fashion. De ploeg-
bazen en ploegleidsters schreeuwen naar ons
dat we harder moeten werken. (...) In de fabriek
is het zo heet als in een oven. Het toilet is op

slot. We moeten toestemming vragen om het te
gebruiken, en dat mag maar twee keer per dag.
Tijdens het werk mogen we niet met elkaar pra-
ten, anders worden we gestraft. Zelfs zwangere
vrouwen worden slecht behandeld. Ze worden
naar de strijkafdeling gestuurd, waar ze 12 of 13
uur moeten staan tijdens het strijken. Zo wor-
den ze gedwongen ontslag te nemen. (...) Het
bedrijf hoeft hen dan geen zwangerschapsuit-
kering te betalen. Soms worden de bazen hand-
tastelijk. (...) De meeste meisjes in de fabriek
zijn bang. Nadat we met mensen van de
Amerikaanse Schone Kleren Kampagne hadden
gesproken, heeft het bedrijf ons bedreigd. (...)”

Uit: Musiolek, B. (Ed.) (1997): Ich bin schick und Du mußt
schuften – Frauenarbeit für den globalen Modemarkt,
Frankfurt a.M.

Wendy Díaz, een 15-jarige arbeidster uit Honduras:



Onze textielconsumptie houdt veel meer in dan het dekken van onze behoefte aan elemen-
taire zaken als bescherming en warm blijven. Door de manier waarop we gekleed gaan, geven
we uiting aan onze politieke overtuiging en laten we zien bij welke groep we horen en wat
onze sociale status is. En wat een opgave is voor de een – kleren kopen – is een leuke vorm
van vrijetijdsbesteding en ontspanning voor de ander. Vaak gaat het niet om het gekochte kle-
dingstuk als zodanig, maar om het gevoel van winkelen, van succes (een koopje te hebben
gedaan), of gewoon om ‘zichzelf eens te trakteren’.

Het probleem van de gebruikte kleding
Wat gisteren ‘in’ of ‘chic’ was, is vandaag totaal uit te mode en dus niet meer te dragen. De
volgende vraag is dan wat men met al die overtollige kleding en al dat afgedankte textiel moet
beginnen. Het volgende schema laat zien wat er in Duitsland met gebruikte kleren gebeurt.

Slechts ongeveer een derde van alle kleren wordt gerecycleerd of opnieuw gebruikt. De rest
komt op het vuilstort of in de afvalverbrandingsoven terecht. Daar kan vooral de verbranding
van synthetische of gemengde vezels zorgen voor vervuiling van het milieu met toxische gas-
sen die dioxinen en furanen bevatten36. Maar ook het gerecycleerde en hergebruikte textiel is
niet onproblematisch. Want wat gebeurt er met de kleren die we met een zuiver geweten aan
een inzamelingsactie schenken, in de veronderstelling dat ze nuttig gebruikt zullen worden?
Waar komen die terecht? Niet meer dan 20% van de gebruikte kleren gaat naar binnenlandse
kledingdepots of naar vluchtelingenkampen. Een groot deel wordt opgekocht, gesorteerd en
hoofdzakelijk geëxporteerd door doorverkopers. Door de gestaag groeiende textielconsump-

1 2 K A T O E N  E N  T E X T I E L

204 Fair Trade Jaarboek 2001

36 Bürgerinitiative Umweltschutz (Biu) (1995): Textilrecycling: Zwischen verbrennen und exportieren. In: Ökologische
Briefe nr. 10 van 04.10.1995, p. 15.

Susan Haffmans, PAN Germany Cotton Connection, 11/2000
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tie in de geïndustrialiseerde landen en de toenemende afzetmogelijkheden in landen in het
Zuiden en het Oosten is de handel in tweedehandskleding een florerende bedrijfstak gewor-
den. Maar er zijn geen winnaars zonder verliezers.

Europese kleren op de Afrikaanse markt
In de pers verschijnen steeds weer berichten over hoe de Afrikaanse textielindustrie wordt
bedreigd door de massale import van afgedankte kleding uit Europa37. Volgens het Saksische
Instituut voor Textielonderzoek in de Duitse textielstad Chemnitz gaat 46% van de export van
tweedehandskleding uit Duitsland naar West-Europa, 34% naar Oost-Europa en 20% naar
Afrika, Azië en andere landen. Volgens andere bronnen zou “meer dan de helft” van het tex-
tiel naar ontwikkelingslanden gaan38. Als men bedenkt dat de jaarlijkse textielconsumptie
van sommige Afrikaanse landen, zoals Nigeria en Kameroen, respectievelijk slechts 1 en 0,5
kg per persoon bedraagt, dan is het enorme effect op de lokale textielmarkt niet moeilijk voor
te stellen. De tweedehandsgoederen uit de Verenigde Staten en Europa – hoofdzakelijk inge-
zameld door commerciële bedrijven, maar ook door liefdadigheidsinstellingen – worden op de
lokale markt voor spotprijzen aangeboden, waar de lokale textielindustrieën en de vele kleer-
makers niet tegenop kunnen concurreren.

Eerlijke verwerking van tweedehandskleren
De Duitse organisatie FairWertung laat zien hoe de handel in tweedehandskleren ook eerlij-
ker kan worden aangepakt. Verschillende katholieke organisaties in Duitsland die ervan over-
tuigd waren dat we met zijn allen ook verantwoordelijk zijn voor onze ingezamelde gebruikte
kleren, richtten in 1994 de overkoepelende organisatie Dachverband FairWertung e.V. op.
Inmiddels hebben protestantse instellingen en andere liefdadigheidsorganisaties zich hierbij
aangesloten. FairWertung wil sociaal duurzame concepten voor de verwerking van gebruikte
kleren en schoenen ontwikkelen, om iets te doen aan de destructieve effecten van deze export
voor de ontwikkelingslanden en om de marketingkanalen transparanter te maken.
Organisaties, handelaars en sorteerders die volgens de principes van FairWertung te werk
gaan, kunnen tegen een vergoeding gebruik maken van het FairWertung-keurmerk. De princi-
pes houden in essentie in dat maximaal 10% van de ingezamelde kleren en 20% van de inge-
zamelde schoenen naar Afrika mag worden uitgevoerd. Bovendien verplichten de aangesloten
partners zich om kleren die in goede staat zijn, te bestemmen voor kledingdepots in eigen
land of voor noodhulp in het buitenland. Daarmee leveren ze dus een deel van de opbrengst
van hun inzamelingsacties in. Momenteel zijn er zo’n 150 non-profitorganisaties bij dit initia-
tief aangesloten39.
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37 Mösch, T. (1994): Der Deutschen Kleider in Afrika. Altkleider-Exporte bedrohen die afrikanische Textilindustrie /
Karitative Kleidersammler werden sich erst langsam des Problems bewußt. Die Tageszeitung 05.11.1994, p. 7.

38 wib (1994): Altkleiderexporte gefährden Textilindustrie. wib 7/94-XXI/148, p. 120.

39 Dachverband FairWertung e.V. (1999): Alte Kleider auf neuen Wegen. FairWertung: Ein umwelt- und sozialverträgli-
ches Konzept. In: Umwelt im Dialog – Neue Wege zu nachhaltigem Konsumverhalten. Projectgids van het evenement
in het Hygiënemuseum in Dresden 28-30 oktober 1999, p. 30.



Marketing
Verkoopargumenten
Wie textiel op de markt wil brengen, heeft diverse mogelijkheden om zich staande te houden
op de markt. Twee mogelijke varianten zijn: producten aanbieden tegen uitzonderlijk lage
prijzen, of iets extra’s beloven. Zo’n extraatje kan louter suggestief zijn, zoals ‘een gevoel van
vrijheid’ of ‘het grote avontuur’, maar het kan ook iets concreter zijn: wie een bepaald merk
koopt, behoort tot een bepaalde groep, bezit ook dat aantrekkelijke imago, of onderscheidt
zich op een bewuste manier van anderen. Maar er zijn nog andere soorten extra’s, bijvoor-
beeld dat het textiel huidvriendelijk is en geen bestanddelen bevat die allergieën kunnen ver-
oorzaken. Dat is een direct en merkbaar voordeel voor de consument.

Huidvriendelijk, milieuvriendelijk, mensvriendelijk – een overvloed aan
keurmerken
Met de eerste berichten over ‘ziekmakende kleding’, textielallergieën en chemicaliën in kle-
ding verschenen ook de eerste keurmerken voor milieuvriendelijk textiel. De kleren die als
toxicologisch onschuldig of huidvriendelijk werden aangemerkt, hadden één gemeenschap-
pelijk kenmerk: de keurmerken garandeerden weliswaar de veiligheid van het eindproduct,
maar niet van de hele textielketen. Voorbeelden zijn de Europese Bloem van de Europese
Gemeenschap en de Eco-tex Standard 100 met het motto ‘Confidence in Textiles’. Voor veel
consumenten en producenten was en is dit voldoende. Maar niet voor alle. Veel mensen zijn
zich bewust geworden van de productcycli en de productieketens en van de beroerde milieu-
situatie in de hele textielbranche. Er is een steeds duidelijker vraag gekomen naar textiel dat
van basisgrondstof tot eindproduct op een ecologisch duurzame manier is vervaardigd. Voor
deze groep kritische producenten en consumenten was en is het van belang om het hele pro-
ductieproces in aanmerking te nemen. Het gaat er niet om dat het eindproduct geen onge-
wenste schadelijke stoffen meer bevat; het gaat erom dat er – preventief – geen methoden of
stoffen worden gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of voor de gezondheid van
arbeiders en consumenten. Uiteraard heeft ook hier ieder zijn eigen prioriteiten. Voor de Ame-
rikaanse kledingproducent Patagonia was de rampzalige milieuverontreiniging in de katoenteelt
de voornaamste beweegreden om milieubewuster te werk te gaan: reeds in 1995 besloot de
maatschappij om alleen nog gebruik te maken van biologisch geteelde katoen. Patagonia ver-
richtte daarmee pionierswerk. Voor andere bedrijven was het vooral van belang dat er uitslui-
tend natuurlijke grondstoffen werden gebruikt, zoals katoen, zijde, hennep of wol, en dat deze
milieuvriendelijk werden verwerkt. Zij wilden werken zonder bepaalde bleekmiddelen, verf-
stoffen en veredelingsmethoden die milieu- en/of gezondheidsrisico’s met zich meebrachten. 

Naast de milieubeweging is er nog een groep mensen die de wantoestanden in de textielin-
dustrie en de textielhandel onaanvaardbaar vindt. Zij zetten zich in voor een eerlijkere vorm
van handel in de textielsector door producten uit zogenaamde derdewereldlanden op een
positieve manier te promoten. Ondanks de complexiteit van de textielhandel is er nu ook –
zoals voor koffie, cacao of bananen al veel langer het geval is – ‘fair trade’-textiel op de markt:
sjaals, doeken, T-shirts en jurken. Over het algemeen zijn de producten afkomstig van arbei-
ders die in hun eigen land geen of onvoldoende mogelijkheden hebben om hun producten aan
de man te brengen. De eerlijke handel stimuleert de vervaardiging van dergelijke producten
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met lokale grondstoffen en hecht er belang aan dat zoveel mogelijk stappen in het productie-
proces plaatsvinden in het land van herkomst40.

De meest recente inspanningen proberen gezondheid, milieu en sociale aspecten te combi-
neren. Dat levert textiel op dat onschadelijk is voor de gezondheid en dat op milieuvriendelij-
ke wijze en onder behoorlijke sociale omstandigheden is geproduceerd. Sommige aspecten
gaan mooi samen: wanneer er geen verfstoffen met zware metalen worden gebruikt, dan komt
dit ook ten goede aan het milieu, en omgekeerd. Gesloten kringlopen in de productie beteke-
nen een aanzienlijke besparing van schoon water en afvalwater. Een werktijdenregeling is ook
goed voor de gezondheid van de arbeiders, en minimumlonen kunnen voorkomen dat fabrie-
ken profiteren van goedkope of minderjarige arbeidskrachten.

K A T O E N  E N  T E X T I E L  1 2

Fair Trade Jaarboek 2001 207

40 Die Verbraucherinitiative (Ed.) (2000) Fairer Handel. Mehr Gerechtigkeit im Handel mit der ‘Dritten Welt’. Info nr.
24 G 45195.

Nummer Naam conventie Jaar van  Aantal leden   Belangrijke niet- 
cenventie  goedkeu- ratificatie ratificerende landen  

ring (01.12.1998)

Nr. 29 Conventie m.b.t. dwangarbeid 1930 149 VS, China, Zuid-Korea   

Nr . 87 Conventie m.b.t. het recht op 1948 122 VS, China, Brazilië, India, 
organisatie en de bescherming Thailand
van het recht op organisatie 

Nr . 98 Conventie m.b.t. de toepassing 1949 139 VS, China, India,   
van de principes van het Zuid-Korea, Mexico, 
recht op organisatie en op Thailand
collectieve onderhandelingen

Nr . 100 Conventie m.b.t. gelijke beloning 1951 137 VS, Pakistan, Thailand 

Nr . 105 Conventie m.b.t. de afschaffing 1957 131 China, India, Indonesië, 
van dwangarbeid Japan, Zuid-Korea

Nr . 111 Conventie m.b.t. niet-discri- 1958 130 VS, China, Indonesië,  
minatie op de werkplek Japan, Zuid-Korea, 

Thailand,  Groot-Brittannië  

Nr . 138 Conventie m.b.t. de minimum 1973 67 VS, China, India, Indonesië 
leeftijd  voor werknemers Japan, Zuid-Korea, 

Mexico, Pakistan,  
Thailand, Groot-Brittannië 

Bron: IAO. Uit: WEED: Belohnen, Beschämen, Bestrafen, Bonn, 1999

De zeven basisconventies van de IAO



Wie bekommert zich om de
rechten van arbeiders?
Internationale verantwoordelijkheid
De in 1919 opgerichte Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) behartigt de belan-
gen van werknemers op internationaal niveau.
Als gespecialiseerde instelling binnen de
Verenigde Naties beschikt de IAO over tal van
mogelijkheden om internationaal bindende
normen en richtlijnen op te stellen, maar heeft
niet de bevoegdheid om te zorgen dat ze daad-
werkelijk worden uitgevoerd41. De IAO is
samengesteld uit vertegenwoordigers van
regeringen, werkgevers en werknemers. Hun
werk concentreert zich hoofdzakelijk op de uit-
werking en ratificatie van de respectieve over-
eenkomsten en de ontwikkeling van controle-
mechanismen op nationaal niveau42. Het is aan
de landen zelf om informatie te verstrekken en
te zorgen voor beroeps- en controleprocedu-
res. De invloed van de IAO-conventies hangt
dus vooral af van de welwillendheid van de

regeringen. Maar veel aangesloten landen hebben de conventies niet geratificeerd en ook niet
in hun rechtsstelsel opgenomen (zie tabel: De zeven basisconventies van de IAO).

De IAO benadrukt tegenwoordig krachtiger dan ooit dat haar conventies en voornaamste normen
fundamentele rechten zijn, die ongeacht de economische situatie van toepassing moeten zijn.

De rol van vakbonden, ondernemingen en niet-gouvernementele organisaties
Behalve de normen op volkenrechtelijk gebied zijn er de afgelopen jaren ook allerlei particu-
liere initiatieven geweest ten aanzien van de eerbiediging van sociale minimumnormen. Zowel
vakbonden als ondernemingen en niet-gouvernementele organisaties zijn in actie gekomen.
De vakbeweging heeft wereldwijd te maken met een afname van de organisatiegraad van
werknemers. Daardoor waren vakbonden gedwongen om zich open te stellen voor de infor-
mele sector en om meer aandacht te besteden aan vrouwen en jonge werknemers43. Aan de
kant van de werkgevers in de industrie en de handel is er een aantal vormen van vrijwillig
engagement ontwikkeld. Het gaat daarbij om gedragscodes voor zowel hele branches als indi-
viduele ondernemingen. Deze moeten garanderen dat de bestaande internationale normen
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41 Rosery, M. (1996): Die International Labour Organisation ILO. In: Christliche Initiative Romero (Ed.) (1996):
‘Todschicke Kleidung. Zu welchem Preis?’, p. 32-35.

42 Scherer, B. (1999): Soziale Standards in der Textilbranche. Lezing 18e coördinatiebijeenkomst van de Cotton
Working Group in Eschborn, 21.06.1999.

43 Scherer, B. (19999: Soziale Standards in der Textilbranche. Lezing 18e coördinatiebijeenkomst van de Cotton
Working Group in Eschborn, 21.06.1999.

Volgens de bestaande standaardisering,
zoals ISO-normen en kwaliteitskeurmerken,
worden ondernemingen geacht hun sociale
beleid en hun werkomstandigheden te
onderwerpen aan een concrete inspectie
door onafhankelijke inspecteurs. Door de
accreditatie-instelling kunnen ze dan offi-
cieel tot ‘sociaal schone’ onderneming wor-
den verklaard. Maar er zijn nog allerlei onbe-
antwoorde vragen rond de praktische toe-
passing hiervan in diverse branches – waar-
onder de textielbranche – en rond het cultu-
rele en politieke gedrag van bedrijven in de
verschillende landen.

SA 8000 – een voorbeeld
van particulier georgani-
seerde certificering



als referentiekader worden gebruikt en dat er onafhankelijke controlemechanismen zijn44.

De motivatie van bedrijven om een bedrijfsinterne code aan te nemen, is te zien in hun pogin-
gen om bij hun klanten in een gunstig daglicht te komen, d.w.z. hun bezorgdheid om een
schoon imago. Dergelijke bedrijfscodes moeten worden gezien als bindende richtlijnen en
kunnen door consumenten worden afgedwongen45. Voorzichtigheid is echter geboden, want
beloften worden niet altijd nagekomen; daarvan zijn bijvoorbeeld grote ondernemingen als
Levi Strauss of C&A en hun onderaannemers een bewijs. Daarom is er nog een derde groep
activisten: de niet-gouvernementele organisaties. Zij beschikken vooral over concrete projec-
tervaring en kennen de effecten van praktijken waar de arbeidswetgeving wordt overtreden.
De vele campagnes met ecologische, sociale of eco-sociale doelstellingen weerspiegelen dui-
delijk de omvang van het debat over milieuvriendelijke en sociaal duurzame textielproductie.

Sociaal bewust en milieuvriendelijk: u ook!
Een aantal andere campagnes en projecten probeert alternatieven aan te dragen voor de gang
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De Schone Kleren Kampagne (SKK) of Clean
Clothes Campaign (CCC) ging in 1990 in
Nederland van start. Doel ervan is om in de hele
wereld de arbeidsomstandigheden in de kle-
ding- en sportkledingindustrie te verbeteren.
De campagne probeert dit te bereiken door con-
sumenten bewust te maken, bedrijven onder
druk te zetten, wettelijke mogelijkheden na te
gaan, contacten te leggen met organisaties in
de landen waar kleding wordt vervaardigd, en
door concrete solidariteitsacties te voeren.

De belangrijkste eis van de SKK is dat detail-
handelaars hun klanten moeten garanderen dat
de kleding onder aanvaardbare omstandighe-
den is geproduceerd, dat wil zeggen volgens de
conventies van de IAO en de internationale prin-
cipes inzake fundamentele rechten op de werk-

plek. Deze principes zijn vastgelegd in de ‘Code
of Labour Practices for the Apparel Industry
Including Sportswear’.

Momenteel is de Schone Kleren Kampagne
actief in België, Frankrijk, Italië, Nederland,
Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Zwitserland. De nationale organisa-
ties zijn brede coalities van onder meer consu-
mentenorganisaties, vakbonden, mensen- en
vrouwenrechtenorganisaties.

In veel gevallen zijn er nauwe banden met de
‘fair trade’-beweging. In Frankrijk en Wallonië
bijvoorbeeld is de SKK ondergebracht in het
kantoor van bekende eerlijke-handelsorganisa-
ties. 

Voor meer informatie, zie www.cleanclothes.org.

Schone Kleren Kampagne – een Europees voorbeeld
van wereldwijd sociaal engagement

44 Scherer, B. (19999: Soziale Standards in der Textilbranche. Lezing 18e coördinatiebijeenkomst van de Cotton
Working Group in Eschborn, 21.06.1999.

45 Rosery, M. (1996): Verhaltenskodizes von Unternehmen. In: Christliche Initiative Romero (Ed.) (1996): ‘Todschicke
Kleidung. Zu welchem Preis?’, p. 32-35.



van zaken in de katoen- en textielindustrie. Het volgende voorbeeld van het Duitse Pesticide
Actie Network (PAN Duitsland) schetst het wereldwijde en veelzijdige engagement van ver-
schillende niet-gouvernementele organisaties. Sinds 1992 is PAN Duitsland via het katoen-
project ‘Cotton Connection’ actief op allerlei niveaus op het gebied van katoen en textiel. PAN
geeft informatie over de milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van het grootschalige
gebruik van bestrijdingsmiddelen in de katoenteelt en werkt samen met projecten in het
Zuiden waar biologische katoen wordt geteeld. De PAN Cotton Connection coördineert de
Working Group Cotton, een werkgroep van vertegenwoordigers van ontwikkelings- en milieu-
organisaties, onderzoeksinstellingen, kerkelijke organisaties en handelaars in natuurlijk tex-
tiel. In samenwerking met andere PAN-groepen in Engeland (PAN UK) en de Verenigde Staten
(PANNA) geeft PAN Duitsland een internationaal overzicht uit van biologisch katoen en biolo-
gische katoenproducten (de ‘International Organic Cotton Directory’) om de doorzichtigheid
van de markt te bevorderen en om de biologische katoenteelt en de markt voor natuurlijk tex-
tiel te ondersteunen. Met het oog op de doelstelling om de textielhandel te ‘ecologiseren’,
werkt de PAN Cotton Connection in het kader van zijn ‘Conversion Initiative’ samen met grote
afnemers zoals hotels, conferentiecentra en verenigingen, maar ook met kerkelijke, publieke
en particulieren instellingen, en probeert hen te motiveren om bij de aanschaf van katoenen
producten te kiezen voor textiel dat op een milieuvriendelijke en sociaal duurzame manier is
geproduceerd. Deze lokale aanpak kan wereldwijd effect sorteren. Want ieder textielproduct
– een laken, een T-shirt of een gordijn – dat is gemaakt van gecertificeerd biologisch katoen,
geproduceerd op milieuvriendelijke wijze en zonder gebruikmaking van chemicaliën of uit-
buiting van arbeiders, draagt bij tot meer duurzaamheid in de hele textielketen.
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Liist van afkortingen
ACPC Association of Coffee-Producing Countries
ACP Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan
ATO Alternatieve Handelsorganisatie
BBP Bruto Binnenlands Product
DG Directoraat-Generaal
ECF Europese Koffiefederatie 
EEG Europese Economische Gemeenschap
EFTA European Fair Trade Association
EU Europese Unie
FAO Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
FCFA Frank CFA
FINE netwerk van FLO, IFAT, NEWS! en EFTA
FLO International Fair Trade Labelling Organisation
FSC Forest Stewardship Council
GATT Algemeen Akkoord over Tarieven en Handel
GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
IAO Internationale Arbeidsorganisatie
ICCA Internationaal Cacao-Akkoord
ICCO Internationale Cacao-Organisatie 
IKA Internationaal Koffie-Akkoord
IKO Internationale Koffie-Organisatie
IFAT International Federation for Alternative Trade
IFOAM International Federation of Organic Agricultural Movements
IMF International Monetair Fonds
IRRI Internationaal Instituut voor Rijstonderzoek
ITTO International Tropical Timber Organisation
ITTA International Timber Agreement 
MOL Minst Ontwikkeld Land
MAI Multilateraal Akkoord inzake Investeringen
MVA Multivezelakkoord 
NAFTA Noord-Atlantisch Vrijhandelsakkoord 
NEWS! Netwerk van Europese Wereldwinkels
NIC Nieuw Industrieland
NGO Niet-Gouvernementele Organisatie
PAN Pesticides Action Network
TNO Transnationale Onderneming
TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UNCTAD Conferentie van de Verenigde Naties over Handel en Ontwikkeling
UNDP Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties
UNEP Milieuprogramma van de Verenigde Naties
USDA US Department of Agriculture
USPTO United States Patent and Trademark Office
VN Verenigde Naties 
VS Verenigde Staten
WGO Wereldgezondheidsorganisatie 
WTO Wereldhandelsorganisatie
WWF Wereldnatuurfonds 
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Leden van EFTA - European Fair Trade Organisation

Oostenrijk EZA Dritte Welt, Plainbachstr. 8, 5101 Bergheim
Tel: +43 662 452 178, Fax: +43 662 452 586
E-Mail: office@eza3welt.at, Website: www.eza3welt.at

België Magasins du Monde-Oxfam, 7a, Rue Michiels, 1180 Bruxelles
Tel: +32 2 332 01 10, Fax: +32 2 332 18 88, 
E-Mail: mdm.oxfam@mdmoxfam.be, Website: www.mdmoxfam.be

Oxfam Wereldwinkels, Ververijstraat 17, 9000 Gent
Tel: +32 9 218 88 99, Fax: +32 9 218 88 77,
E-Mail: oww@oww.be, Website: www.oww.be

Frankrijk Solidar’ Monde, 86, Rue Berthie Albrecht, 94400 Vitry s/Seine
Tel: +33 45 73 65 43, Fax: +33 45 73 65 42
E-Mail: info@solidarmonde.fr, Website: www.solidarmonde.fr

Duitsland GEPA, Gewerbepark Wagner, Bruch 4, 42279 Wuppertal
Tel: +49 202 26 68 30, Fax: +49 202 26 68 310
E-Mail: marketing@gepa.org, Website: www.gepa3.de

Italië C.T.M., 18, Via Marcello, 39100 Bolzano
Tel: +39 0471 97 53 33, Fax: +39 0471 97 75 99
E-Mail: ctmbz@altromercato.it , Website: www.altromercato.it

Nederland Fair Trade Organisatie, 5, Beesdseweg, 4100 Culemborg
Tel: +31 345 54 51 51, Fax: +31 345 52 14 23
E-Mail: info@fairtrade.nl , Website: www.fairtrade.nl

Spanje Intermon Oxfam, c/Louis Pasteur 6, Parc Tecnológic Valencia, 6980 Paterna 
(Valencia)
Tel: +34 96 136 62 75, Fax: +34 96 131 81 77
E-Mail: comerciojuso@intermon.org , Website: www.intermonOxfam.org

IDEAS, Pol. Amargacena, Av. Amargacena, parcela 9, nave 7,14013 Córdoba
Tel: +34 957 29 48 05, Fax: +34 957 29 69 74
E-Mail: ideas-co@comerciosolidario.com , Website: www.comerciosolidario.com

Zwitserland Claro LTD, 19, Byfangstr., CH-2552 Orpund
Tel: +41 32 35 60 700, Fax: +41 32 35 60 701
E-Mail: mail@claro.ch , Website: www.iyv-forum.ch/claro

Verenigd Koninkrijk Oxfam Fair Trade, 274, Banbury Road, Oxford OX2 7DZ
Tel: +44 1865 315 900, Fax: +44 1865 313163
E-Mail: fairtrade@oxfam.org.uk, Website: www.oxfam.org.uk

Traidcraft Plc, Kingsway, Gateshead NE11 0NE
Tel: +44 191 491 0591, Fax: +44 191 482 2690
E-mail: comms@traidcraft.co.uk, Website: www.traidcraft.co.uk

EFTA Secretariaat / Hoofdkantoor Kerkewegje 1, 6305 Schin op Geul, Nederland 
Tel: (+31) 43 325 6917, Fax (+31) 43 325 8433
E-mail: efta@antenna.nl, Website: www.eftafairtrade.org

EFTA Advocacy & Campaigns Office p.a. Internationaal Huis, Hoogstraat 139,1000 Brussel, België
Tel: (+32) 2 213 12 46, Fax: (+32) 2 213 12 51
E-mail: efta@eftadvocacy.org , Website: www.eftafairtrade.org
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Overige nuttige adressen

IFAT – International Federation for Alternative Trade
30 Murdock Road, Bicester, Oxon OX26 4RF, Verenigd Koninkrijk
Tel: (+44) 1869 249 819, Fax: (+44) 1869 246 381
E-mail: cwills@ifat.org.uk, Website:  www.ifat.org

FLO – Fair Trade Labelling Organizations International
Kaiser Friedrich Strasse 13  53113 Bonn, Duitsland 
Tel: (+49) 228 949230,  Fax: (+49) 228 2421713 
E-mail: coordination@fairtrade.net, Website: www.fairtrade.net

NEWS! – Network of European World Shops
p.a. Internationaal Huis, Hoogstraat 139,1000 Brussel, België
Tel: (+32) 2 213 12 33, Fax: (+32) 2 213 12 51
E-mail:  info@worldshops.org , Website: www.worldshops.org
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