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Inleiding

D

e pedagogische bijlage bij het touwtjes-vleesspel is hoofdzakelijk bedoeld voor animatoren die op zoek zijn naar extra informatie. Hiermee kunnen ze de vorming dynamischer maken en aanpassen aan elk publiek.

De bijlage bevat een reeks informatiefiches waarin verschillende thema’s aan bod komen. Animatoren vinden er informatie, cijfers, anekdotes… waarmee ze op verbanden kunnen wijzen en bepaalde overeenkomsten of belangrijke thema’s kunnen aankaarten.
Let op: de pedagogische bijlage geeft geen uitleg over de praktische kant van het spel. Voor een
goede vorming heb je dus het volledige touwtjes-vleesspel nodig.

Pedagogische bijlage

Hoe gebruik je de thematische fiches?

D

e thematische fiches geven informatie en documentatie over de thema’s van het touwtjesspel

Alle thematische fiches zijn gelinkt aan een of meerdere identiteiten, maar alle niet elke identiteit
heeft een eigen thematische fiche. Zo is de thematische fiche ‘Ik ben het klimaat’ rechtstreeks gelinkt aan de identiteit klimaat, maar geeft ze ook achtergrondinformatie bij de identiteit ‘Ik ben een
dichtbegroeid en vochtig regenwoud’.

Als de fiche noodzakelijk is om het spel te spelen, staat er een (R) op waarmee je ze makkelijk
terugvindt.

Plaats van de fiche
ten opzichte van de
drie cirkels

Noodzakelijke
identiteit

Hoofdthema van de fiche, gelinkt met de
overeenkomstige identiteitskaart

Pedagogische bijlage

Ik ben de aardolie
Ik ben een dichtbegroeid en vochtig regenwoud
Ik ben het dier dat jou voedt

3

Ik ben het klimaat

Ik voel me koortsachtig. De temperatuur op aarde blijft stijgen en ik ben
ontregeld. Het zijn vooral broeikasgassen die mij doen veranderen. De veeteelt zou verantwoordelijk zijn voor een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen ter wereld. Maar welke veeteelt is dat dan? De kleinschalige en
familiale of de industriële?

Voorbeeld van
identiteitskaarten die
gelinkt zijn aan dit
thema

Ik laat van mij horen op congressen. Zij die invloed hebben op mij, zijn niet diegenen die me het
meest gewaarworden. De discussies laaien dus hoog op: in Kopenhagen, in Cancun, in Rio. Veel
holle woorden, en gebakken lucht die niet meer in te ademen valt. Nadien gaat iedereen terug naar
huis. De rijken zijn tevreden: weer een jaar zonder verplichtingen. Ik denk dat het in december gaat
regenen in Phuket.

De klimaatverandering
De klimaatverandering betekent een stijging van de gemiddelde temperatuur van de oceanen en van de
atmosfeer rond onze planeet. De temperatuur op aarde heeft altijd geschommeld, maar sinds kort stellen
we vast dat de gemiddelde temperatuur onrustwekkend snel blijft stijgen.

Herhaling van
de inhoud van de
identiteitskaart

De experten zijn het er vandaag over eens dat de stijging van de hoeveelheid broeikasgassen (BKG) voor
een groot deel verantwoordelijk is voor de opwarming van de planeet. Broeikasgassen zijn op zich niet
slecht. Ze vormen een soort deken rond de planeet en zorgen zo voor een aangepaste temperatuur op
aarde. De enorme toename van de uitstoot van deze gassen, vooral door het stijgende gebruik van fossiele
brandstoffen en door wereldwijde ontbossing, verandert de samenstelling van de atmosfeer in hoog tempo
en leidt zo tot de opwarming van de aarde.

Argumentatie
met informatie, uitleg,
cijfers en referenties
over het thema

Die snelle verandering van ons klimaat heeft dramatische gevolgen! Ecosystemen verdwijnen en talloze
planten- en diersoorten zoals de ijsbeer worden rechtstreeks bedreigd. Ook zijn er steeds meer natuurrampen, zoals droogte, overstromingen, orkanen… De bevolkingsgroepen die het meest te kampen hebben
met de gevolgen van de klimaatsverandering, worden zo nog kwetsbaarder.

WIST JE DAT?
 Onze levensstijl is grotendeels gebaseerd op het gebruik van fossiele brandstoffen en vormt
daardoor de grootste oorzaak van de klimaatverandering. Zo stoot elke Belg dubbel zoveel
broeikasgassen uit als een Chinees, en 10 keer meer dan een Afrikaan. Deze schatting houdt
geen rekening met de goederen die wij verbruiken maar waarvan de CO2-uitstoot wordt geteld in de landen waar de goederen geproduceerd worden...7
 Industriële veeteelt verbruikt 5 keer meer water dan kleinschalige veeteelt om dezelfde hoeveelheid voedsel voor de mens te produceren.
 Door een correct gebruik van natuurlijk grasland (40 % van het landoppervlak) wordt er koolstof8 opgeslagen in de grond. Dit gebeurt net zo efficiënt als bij landbouwsystemen die de
grond slechts beperkt omploegen en die de grond permanent bedekken (agro-bosbouw enz.).

1 Uiteraard stoten de opkomende landen intussen ook grote hoeveelheden BKG’s uit. China stak in februari 2009 zelfs de Verenigde Staten voorbij qua jaarlijkse
uitstoot. Toch bevinden ze zich ver achter de landen in het Noorden als we de totale uitstoot sinds 1990 bekijken.
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Een kader om
snel cijfers,
argumenten en
anekdotes terug
te vinden
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Korte inhoud
P. 3

Ik ben het klimaat

P. 7

Ik ben het zoet water

P. 11 Ik ben een dichtbegroeid en vochtig regenwoud
P. 13 Ik ben de biodiversiteit
P. 17 Ik ben de aardolie
P. 21 Ik ben het dier dat jou voedt
P. 25 Ik ben Georges, een Belgische producent
P. 29 Ik ben De Santos, een Braziliaans kind
P. 33 Ik ben de kleine Leo, een baby
P. 35 Ik ben Alain, een beetje ziek
P. 39 Ik ben een voedingsmiddelenmultinational
P. 43 Ik ben je favoriete supermarkt
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Ik ben de aardolie
Ik ben een dichtbegroeid en vochtig regenwoud
Ik ben het dier dat jou voedt

Ik ben het klimaat

Ik voel me koortsachtig. De temperatuur op aarde blijft stijgen en ik ben ontregeld. Het zijn vooral broeikasgassen die mij doen veranderen. De veeteelt zou verantwoordelijk zijn voor een vijfde van de uitstoot van
broeikasgassen ter wereld. Maar welke veeteelt is dat dan? De kleinschalige en familiale of de industriële?
Ik laat van mij horen op congressen. Zij die invloed hebben op mij, zijn niet diegenen die me het
meest gewaarworden. De discussies laaien dus hoog op: in Kopenhagen, in Cancun, in Rio. Veel
holle woorden, en gebakken lucht die niet meer in te ademen valt. Nadien gaat iedereen terug naar
huis. De rijken zijn tevreden: weer een jaar zonder verplichtingen. Ik denk dat het in december gaat
regenen in Phuket.

De klimaatverandering
De klimaatverandering betekent een stijging van de gemiddelde temperatuur van de oceanen en van de
atmosfeer rond onze planeet. De temperatuur op aarde heeft altijd geschommeld, maar sinds kort stellen
we vast dat de gemiddelde temperatuur onrustwekkend snel blijft stijgen.
Experts zijn het er vandaag over eens dat de stijging van de hoeveelheid broeikasgassen (BKG) voor een
groot deel verantwoordelijk is voor de opwarming van de planeet. Broeikasgassen zijn op zich niet slecht.
Ze vormen een soort deken rond de planeet en zorgen zo voor een aangepaste temperatuur op aarde. De
enorme toename van de uitstoot van deze gassen, vooral door het stijgende gebruik van fossiele brandstoffen en door wereldwijde ontbossing, verandert de samenstelling van de atmosfeer in hoog tempo en
leidt zo tot de opwarming van de aarde.
Die snelle verandering van ons klimaat heeft dramatische gevolgen! Ecosystemen verdwijnen en talloze
planten- en diersoorten zoals de ijsbeer worden rechtstreeks bedreigd. Ook zijn er steeds meer natuurrampen, zoals droogte, overstromingen, orkanen… De bevolkingsgroepen die het meest te kampen hebben
met de gevolgen van de klimaatsverandering worden zo nog kwetsbaarder.
Sommige gebieden van de planeet zouden vijandig en onbewoonbaar kunnen worden door de verwoestijning of de stijging van de zeespiegel, met dramatische gevolgen voor de mens. Dat kan dan weer geopolitieke gevolgen hebben, zoals het opduiken van ‘klimaatvluchtelingen’ die nergens anders naartoe
kunnen. Ziektes zoals cholera en malaria zullen ravages aanrichten en het sterftecijfer de hoogte in jagen.
De klimaatverandering kan onze levensstijl dus op heel wat manieren overhoop halen. En terwijl de ontwikkelde en opkomende landen de meeste broeikasgassen uitstoten1, wonen de grootste slachtoffers van
de klimaatverandering in het Zuiden, vooral in de droge gebieden van West-Afrika, de Caraïben en de kustgebieden. In de toekomst zullen er steeds meer extreme klimaatrampen en periodes van droogte zijn, en het
zijn de meest kwetsbare mensen die de tol betalen.

1 Uiteraard stoten de opkomende landen intussen ook grote hoeveelheden BKG’s uit. China stak in februari 2009 zelfs de Verenigde Staten voorbij qua jaarlijkse uitstoot. Toch bevinden ze zich ver achter de landen in het Noorden als we de totale uitstoot sinds 1990 bekijken.
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Landbouw en veeteelt in de kijker
De landbouw stoot veel broeikasgassen uit2, maar is tegelijk de voornaamste bron van voedingsmiddelen en
van inkomsten voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Boeren zijn de grootste slachtoffers van de klimaatverandering. De landbouw bevindt zich op het kruispunt tussen voedselkwesties en ecologische belangen en
krijgt dan ook steeds meer aandacht. Er wordt gezocht naar oplossingen om de klimaatverandering tegen
te gaan3 en er zich aan aan te passen. De veeteelt vormt daarop geen uitzondering. Ze neemt bovendien een
bijzonder gevoelige plaats in.
In haar publicatie ‘Livestock’s long shadow’4 (2006) vestigde de FAO5 de aandacht op de gevolgen van veeteelt voor het milieu en de klimaatverandering. Het rapport stelt dat veeteelt verantwoordelijk zou zijn voor
18% van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen, net voor de transportsector (13 %).
Volgens de FAO produceert het kappen van regenwoud voor weiden en voor akkerland om veevoer te verbouwen jaarlijks respectievelijk zo’n 1,7 miljard ton en 0,7 miljard ton CO2-equivalenten. Onze hulpbronnen zijn beperkt en de vraag naar voedsel blijft stijgen. Daarom wordt veeteelt vaak als minder efficiënt
beschouwd dan landbouw om mensen te voeden. Bovendien gebruikt de veeteeltsector 70% van de landbouwgrond (waarvan 1/3 voor de productie van graan voor veevoeder) en 30% van alle grond.

2 De landbouw is verantwoordelijk voor 10 tot 14% van de broeikasgas-uitstoot ter wereld (ontbossing niet meegerekend) waarvan 75% in de ontwikkelingslanden.
3 Minder broeikasgassen uitstoten in de landbouw, maar ook en vooral koolstof opslaan in het organisch materiaal van de grond (het bos en de landbouw zijn
de enige sectoren die koolstof kunnen opvangen en opslaan via fotosynthese = ‘koolstofputten’). Het potentieel van de landbouw om de klimaatverandering tegen te gaan wordt geschat op 5,5 – 6 Gt CO2 eq/jaar (89% van het totale landbouwpotentieel), op 70% in ontwikkelingslanden.
4 Te downloaden op: http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.htm (Engels)
5 Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
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Enkele nuances bij de cijfers
De 18% van de FAO verwijst inderdaad naar de uitstoot van broeikasgassen door dieren6 en hun uitwerpselen (vooral methaan). In dat cijfer is echter ook de uitstoot opgenomen die wordt geproduceerd in alle fases
van de voedselketen (veevoeder, verwerking van de producten, vervoer, verpakking…). Als we ons beperken tot de landbouwproductie in strikte zin, is die volgens de IPCC ‘slechts’ verantwoordelijk voor 10 tot 12%
van de uitstoot, waarvan een kwart ongeveer van de veeteelt zelf komt. Dat betekent dat veeteelt slechts
voor 3% van de uitstoot verantwoordelijk is.
Kleinschalige veeteelt en rondtrekkende veehouderij in arme landen dragen weliswaar bij aan de uitstoot
van broeikasgassen, maar dat is klein bier vergeleken met de tomeloze groei van de industriële veeteelt in
ontwikkelde en opkomende landen.
Aan de andere kant kan kleinschalige veeteelt een belangrijke rol spelen door de plattelandsbevolking weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering. Daarnaast zijn er heel wat positieve externe effecten op
economisch, sociaal en ecologisch vlak. Veehouders geven al generaties lang hun kennis van het milieu aan
elkaar door. Daarmee konden ze productiesystemen opzetten, rassen selecteren en methodes ontwikkelen
die vaak nu al een antwoord bieden op de klimaatverandering. De ongenuanceerde stigmatisering van veeteelt en vleesconsumptie is dan ook zeer gevaarlijk. Deze veehouders vormen immers een waardevol en toegankelijk instrument in de strijd tegen de nu reeds zichtbare gevolgen van klimaatverandering in de landen
van het Zuiden.

Zowel in het Noorden als in het Zuiden is de ecologische voetafdruk
gelinkt aan het ontwikkelingsmodel en de types veeteelt
De sterke opmars van de industriële veeteelt (vooral in ontwikkelde en opkomende landen) is bijzonder onrustwekkend omdat, behalve de dieren, ook de productieomgeving broeikasgassen uitstoot:
• de productie-eenheden zijn duur en verbruiken veel fossiele energie (ventilatie, verwarming, apparatuur…)
• een geconcentreerde voeding, waarvan de productie veel fossiele energie verslindt en daardoor verantwoordelijk is voor de uitstoot als gevolg van ontbossing (bv. Braziliaanse soja die verbouwd wordt
in het Amazonegebied na ontbossing)
• lange voedselketens met een hoog verbruik, die sterk afhankelijk zijn van fossiele energie (vervoer van
productiemiddelen en van producten, verwerking, verpakking, distributie…).
Belangrijker nog dan het type veeteelt, is de manier waarop het vee wordt gehouden. Kleinschalige landbouw,
in de armste landen de meest voorkomende vorm van landbouw, heeft zo een veel kleinere ecologische voetafdruk. Bovendien is deze manier van vee houden veeteelt een waardevol middel om het aanpassingsvermogen van de bevolking te vergroten. Het draagt bij aan de voedselzekerheid door een betere voeding en
evenwichtigere maaltijden. Veeteelt wordt ook wel ‘de boerenbank’ genoemd. En terecht, want boerengezinnen kunnen zo sparen tijdens de goede jaren om later periodes van voedsel- of klimaatcrisis beter door
te komen. Een polycultuur met veeteelt helpt om de landbouwproductie te diversifiëren, de bijproducten
van de landbouw nuttig te gebruiken en gezinnen weerbaarder te maken tegenover veranderingen in de productieomgeving (inkomsten, voedsel en gevarieerde afzetmarkten).

6 Hoofdzakelijk door oprispingen (boeren) ten gevolge van het herkauwen.
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WIST JE DAT?
l Onze levensstijl is grotendeels gebaseerd op het gebruik van fossiele brandstoffen en vormt
daardoor de grootste oorzaak van de klimaatverandering. Zo stoot elke Belg dubbel zoveel
broeikasgassen uit als een Chinees en 10 keer meer dan een Afrikaan. Deze schatting houdt
geen rekening met de goederen die wij verbruiken maar waarvan de CO2-uitstoot wordt geteld in de landen waar de goederen geproduceerd worden...7
l Industriële veeteelt verbruikt 5 keer meer water dan kleinschalige veeteelt om dezelfde hoeveelheid voedsel voor de mens te produceren.
l Door een correct gebruik van natuurlijk grasland (40 % van het landoppervlak) wordt er koolstof8 opgeslagen in de grond. Dit gebeurt net zo efficiënt als bij landbouwsystemen die de grond
slechts beperkt omploegen en die de grond permanent bedekken (agro-bosbouw enz.).

7 http://www.greenpeace.org/belgium/nl/wat-doen-we/Klimaatverandering/Problemen/
8 De plantaardige organische stoffen afkomstig van landbouwpercelen en grasland (oogstoverschotten, natuurlijke aantasting…) verrijken in bepaalde omstandigheden het koolstofgehalte van de organische stoffen in de grond aanzienlijk.
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Ik ben het dier dat jou voedt
Ik ben een voedingsmiddelenmultinational
Ik ben Augusta

Ik ben het zoet water
zoet
water

Het lijkt simpel, glashelder, maar het is ontzettend ingewikkeld geworden.
Ik ben een echte strategische en commerciële pion, een bron van spanningen.
Over mij worden processen, ja zelfs oorlogen gevoerd.
Wel 70% van het beschikbare water ter wereld wordt gebruikt om gewassen te
irrigeren die voornamelijk voor de export zijn bestemd. En aangezien industrieel
vee veel graangewassen verbruikt, is er veel water nodig om 1 kg vlees te produceren!

Waar komt ons water vandaan?
Waar komt het water vandaan dat we dagelijks gebruiken, wanneer we de planten water geven of onze tanden poetsen? In België komt het water uit de kraan vooral uit grondwaterlagen en uit oppervlaktewater
zoals de Maas in Wallonië. Ten opzichte van andere wereldregio’s lijken wij makkelijk aan kwaliteitsvol water
te geraken. Nochtans is er zelfs in regenachtige gebieden als hier een reëel gevaar voor verontreiniging en
toenemende schaarste van het zoet water.
De kwaliteit van het grondwater gaat al 20 jaar onrustwekkend achteruit en de volledige watercyclus, die
de grondwaterlagen voedt, is sterk vervuild. Dat geldt voor rivierwater, regenwater, afvloeiend hemelwater
en weggegooid afvalwater dat niet gezuiverd wordt. Het rivierennet en de vochtige gebieden in Europa
hebben sterk geleden onder de menselijke activiteiten: 25% van de West- en Zuid-Europese waterlopen zijn
extreem vervuild en 50% van de vochtige gebieden zijn verdwenen in de afgelopen 30 jaar.

Het verbruik van zoet water in de wereld
Op tal van plaatsen ter wereld raken het grondwater of de waterreserves (rivieren, meren…) uitgeput. De
helft van de wereldbevolking woont in landen waar het grondwater aan het opdrogen is. Voor de landbouw
is water al zeldzamer geworden dan grond.
In 2000 woonde een half miljard mensen in landen met een chronisch watertekort. Tegen 2050 zouden dat
meer dan vier miljard mensen zijn. Tegen 2030 zou de vraag naar water met 30% stijgen. Op wereldschaal
is het waterverbruik meer dan 7 keer zo hoog geworden tussen 1900 en 1995. De gemiddelde behoefte aan
water per inwoner wordt op 500 m³ geschat, voor alle soorten gebruik samen.1
Water zal waarschijnlijk de eerste beperkende factor worden voor voedselproductie.

‘Wie grond koopt, krijgt ook het recht om het aanwezige water te exploiteren. In de meeste landen is dat
een soort van gratis bonus, die binnenkort wel eens het meest waardevolle aspect van de overeenkomst
zou kunnen worden.’

Peter Brabeck-Lethmath, CEO van Nestlé in ‘Growing a better future’ (Oxfam)

De landbouw heeft dorst!
Landbouw slorpt 70% op van het door de mens gebruikte zoet water. Het merendeel daarvan dient voor irrigatie in de intensieve landbouw. Slechts 20% van de landbouwoppervlakte is geïrrigeerde grond, maar die
produceert wel 42% van de voedingsmiddelen ter wereld.
Enkele schattingen over de hoeveelheid water die nodig is voor de landbouw in de VS, door prof. Pimentel
van de Universiteit van Cornell2 :

1 http://www.protos.be/water-in-the-world-nl/te-weinig-drinkwater
2 http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,environnement,agriculture_bio,quels_bienfaits_pour_viande_bio,135776.jsp?utm_source=newsletter&utm_medium=
Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok
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Voor 1 kg aardappelen: 500 liter water
Voor 1 kg tarwe: 900 liter water
Voor 1 kg maïs: 1500 liter water
Voor 1 kg rijst: 1900 liter water
Voor 1 kg soja: 2000 liter water

Waterverbruik per sector
Bedrijfswereld
en industrie

22 %
Landbouw

70 %

8%

Particulieren

(voedselproductie)

In sommige streken wordt overdreven veel water opgepompt. Dat drijft de graanproductie artificieel op en
doet het grondwater, de waterlopen of de meren opdrogen. Resultaat: de zogenaamde ‘voedselbellen’ (Lester Brown) ofwel productie die vroeg of laat zal verdwijnen.
De ‘eerste voedselbel’ is al uiteengespat in Saoedi-Arabië, waar de jaarlijkse tarweoogst van 3 miljoen ton zo
goed als aan het verdwijnen is doordat de fossiele waterreserves opraken. In minstens 17 andere landen bestaan er gelijkaardige voedselbellen als gevolg van het overdreven oppompen van water.3

Waterverbruik voor veevoeder
Dieren hebben veel water nodig, vooral voor de productie van het veevoeder. De schattingen variëren uiteraard naargelang de context. In België hoeven we onze maïs niet te irrigeren, terwijl andere streken in de wereld dat overvloedig moeten doen. Dat levert hoeveelheden op van 15.500 liter tot 250.000 liter voor 1 kg
rundvlees.
Het blijft moeilijk om met zekerheid te spreken voor de hele wereld, aangezien de onderzochte productietypes
en domeinen sterk uiteenlopen. Toch zijn onderzoekers het erover eens dat kiezen voor lokale producten ontzettend belangrijk is voor onze planeet. Net zoals kiezen voor veehouderijen die hun vee laten grazen en die
zo weinig mogelijk productiemiddelen en geïmporteerd veevoeder gebruiken.

De verontreiniging van water en grondwaterlagen
De oorsprong van waterverontreiniging kan verschillen, maar heeft altijd te maken met menselijke activiteiten.
Zo zijn er het afvalbeheer (centra voor technische ingraving, vuilnisbelten, industriële sites…), huishoudelijke
activiteiten (weggooien van verf, gebruik van pesticiden…), de industrie (rechtstreeks of onrechtstreeks lozen
in het grondwater) en ongevallen (lozen van koolwaterstoffen of giftige producten). Toch liggen vooral de nitraten in chemische meststoffen en pesticiden die gebruikt worden in de landbouw, aan de basis van de verontreiniging van het grondwater. De sterkst getroffen gebieden zijn trouwens die met de meeste
landbouwactiviteit. Wanneer er in de winter te veel nitraten zitten in de kale gronden, worden ze mee weggespoeld door het regenwater en sijpelen ze traag in de ondergrond. Nitraten die vandaag worden gebruikt,
zullen nog tientallen jaren in het grondwater zitten. Een voorbeeld? In 1970 gebeurde er in de Elzas een ongeval waarbij 4.000 liter tetrachloorkoolstof vrijkwam. Op dat moment werd er niet veel aandacht aan besteed,
maar twintig jaar later bleken het grondwater en een put zeven kilometer verderop verontreinigd te zijn.

3 Ecological Integrity: Integrating Environment, Conservation and Health (Island Press, Wash-ington DC, 2001)
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Geschatte meerkosten en financieel verlies door landbouwverontreiniging
(behalve gevolgen voor toerisme en gezondheid)
Jaarlijks budget in miljoen euro

Geschatte meerkosten en financieel verlies door landbouwverontreiniging - Jaarlijks budget

Landbouwverontreining (nitraten
en pesticiden)

Watervoorziening
en sanering

• Kosten van
gemeenschapsgeschillen:
€ ??? M/jaar

• Netto saldo van de landbouwsteun
van wateragentschappen via de
factuur van het water voor
huishoudelijk gebruik:
€ 60 tot 70 M/jaar
• Reinigen van de eutrofe
waterwinningen en ladingverlies van
de zuigleidingen:
€ 60 tot 100 M/jaar
• Verwerken van de
landbouwverontreiniging in het
drinkwater en het afvalwater:
€ 480 tot 870 M/jaar

• Verlies van inkomsten
door eutrofiëring:
€ 70 tot 100 M/jaar*
• Gebruik van flessenwater
• Schoonmaken van de
(uitsluitend gelinkt aan
kusten (algen):
nitraten): € 220 M/jaar
€ 30-50 M/jaar
• Ophalen en verwerken van de
flessen: €10 M/jaar
• Filteren van het kraantjeswater
thuis: € 140 à 160 M/jaar

• Gebruik van nieuwe, verder gelegen
winningen:
€ 20 tot 60 M/jaar

Overheid
Visvangst
en toerisme

• Mengen van ruw water:
€ 20 tot 40 M/jaar
TOTALE FACTUUR:
640 tot 1140 M euro/jaar/gezin
Gezinnen

Totaal
meerkosten:
€??? M/jaar

Geschatte verliezen:
€ 100 tot 150 M/jaar*
* Gedeeltelijke en oude schatting

Totaal geschatte meerkosten gezinnen:
€ 1010 tot 1530 M/jaar

TOTALE GESCHATTE IMPACT: €1110 tot 1680 M/ jaar

Bron: Algemeen Commissariaat voor Duurzame Ontwikkeling: Kosten van de voornaamste landbouwverontreiniging van water. Nr. 52 september.
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Water is een gemeenschappelijk goed, geen koopwaar!
Het idee dat water ‘een economisch goed’ is, bestaat nog niet zo lang. Sinds de neoliberale golf van de jaren
80, wordt de markt als ideaal gezien voor de efficiënte herverdeling van goederen en diensten en is ze stilaan heel wat overheidsdiensten gaan vervangen.
Binnen dezelfde logica dwingen de structurele aanpassingsprogramma’s (SAP) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank (WB) ontwikkelingslanden om hun watervoorziening te privatiseren
en zo hun buitenlandse schulden te vereffenen. Op die manier komt de watervoorziening in handen van
transnationale bedrijven, die het monopolie krijgen over het beheer en het commercialiseren van water. In
de meeste gevallen van privatisering stijgt de waterprijs aanzienlijk. Een voorbeeld? In 1997 eisten de WB
en het IMF dat Manila, de hoofdstad van de Filipijnen, de watervoorziening zou privatiseren. Een privéconsortium kreeg de markt in handen. Resultaat: de waterprijs steeg tot 500% in vijf jaar tijd en vertegenwoordigt nu 10% van het gezinsinkomen.4

Een basisrecht
Water is essentieel voor elke vorm van leven en toegang tot water moet erkend worden als een mensenrecht.
Dat is het standpunt van een VN-commissie van experts, die eind 2002 in een rapport stelde: ‘Recht op
water is een basisrecht om een menswaardig leven te leiden. [...] Water dient beschouwd te worden als een
sociaal en cultureel goed en niet in de eerste plaats als een economisch goed. Het recht op water moet duurzaam tot stand komen, zodat de huidige en toekomstige generaties ervan kunnen genieten.’

WIST JE DAT?
l Een baby in het Westen verbruikt 40 tot 70 keer meer water dan een baby in een land in het
Zuiden.
l Om 1 liter Coca-Cola te produceren is er 9 liter drinkwater nodig!
l Op dit moment hebben 3 Franse bedrijven 40% van de watermarkt over de hele wereld in
handen.
l In 1994 werd Indonesië getroffen door een lange droogteperiode. Terwijl de waterputten van
de inwoners droog stonden, werden de golfterreinen van Jakarta besproeid met 1.000 m3 per
dag, om de toeristen te plezieren.
l Op wereldschaal verandert er elk uur 1.370 hectare grond voor altijd in woestijn. Dat maakt
12 miljoen hectare per jaar, ofwel de helft van het landbouwareaal in Frankrijk.

zoet
water

4 www.amisdelaterre.org.
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R

Ik ben het klimaat
Ik ben de biodiversiteit
Ik ben De Santos

Ik ben een dichtbegroeid
en vochtig regenwoud
in Brazilië, Indonesië, Congo

Ik ben een zogenaamd primair woud en niet zomaar om het even welk
woud. Mijn verscheidenheid is immers enig in zijn soort: op één hectare, d.w.z. 10.000 m², tref je tot 200
verschillende bosboomsoorten aan. Dat is meer dan alle Belgische soorten samen.
Maar de mens palmt mij in, want hij heeft almaar meer ruimte nodig. Als de huidige trend zich doorzet,
ben ik tot verdwijnen gedoemd. Dat alles om runderen te voeden zodat de inwoners van de rijke landen
hun dagelijkse portie van 600 g dierlijke producten kunnen eten.
Wel nu, er moet één hectare woud in weiland worden omgezet om één rund te voeden en 1.500 hamburgers te verkrijgen. Bovendien zou heel het Amazonegebied in weiland moeten worden omgezet om de wereldbevolking gedurende één maand en geen dag langer met hamburgers te voeden! Het woud zou
onherstelbaar verloren zijn, de bodem uitgeput, onze biodiversiteit in rook opgegaan. Is het dat echt allemaal waard?

Bossen spelen een cruciale rol in het behoud van het wereldwijde ecosysteem. Ze nemen het broeikasgas
koolstofdioxide op en vormen zo een tegengewicht voor de klimaatverandering. Wanneer ze echter vernietigd, gekapt of verbrand worden, stoten ze broeikasgassen uit door de koolstofdioxide die dan vrijkomt.1
Bossen helpen de bodem te verbeteren en weer samen te stellen en ze bieden onderdak aan rijke en complexe ecosystemen, waarin tal van dieren- en plantensoorten kunnen leven. Bossen zijn ten slotte levensnoodzakelijk voor heel wat mensen. Op het vijfde VN-bossenforum bleek dat 90% van de bevolking in arme
landen afhankelijk is van bossen om te overleven.

Massale ontbossing in Brazilië
De Cerrado, een Braziliaanse parel die stilaan verdwijnt
In Brazilië is de productieoppervlakte voor soja in slechts 40 jaar tijd gestegen van 1,7 miljoen naar 21,7 miljoen hectare. Deze exponentiële toename leidde tot de massale ontbossing van het Atlantisch woud tot in
de Amazone. De Cerrado is een beboste savanne in Brazilië van 2 miljoen km² (1/5 van Brazilië), goed voor
5% van de wereldwijde biodiversiteit met meer dan 5000 inheemse soorten. Het is de meest getroffen ecoregio door de uitbreiding van de sojateelt. 49% van de oppervlakte is al verdwenen ten voordele van intensieve landbouw.
Deze ontbossing veroorzaakt een groot verlies aan biodiversiteit en een enorme bodemerosie. Bovendien
ontregelt ze het klimaat en verstoort ze de watercyclus doordat er meer droogteperiodes zijn.2

Artificiële en onevenwichtige bodem…
De sterke groei van de industriële landbouw heeft heel wat voedingsstoffen aan de bodem onttrokken. De
geteelde planten voeden zich met stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium en oligo-elementen zoals borium, koper, zink of ijzer die zich in de bodem bevinden. Die voedingsstoffen worden zo op onomkeerbare
wijze onttrokken aan de bodem via de planten. De grond wordt armer en de intensieve landbouw pept hem
artificieel weer op met minerale en chemische meststoffen. Op die manier verarmt de Braziliaanse bodem
elke dag meer door de productie van miljoenen ton soja.

1 Voor meer informatie over de rol van bossen in de klimaatverandering, zie de site van de FAO: http://www.fao.org/forestry/climatechange/en/ (bezocht op 06/03/2013)
2 WWF rapport 2012. Viandes: un arrière-goût de déforestation
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… en ernstige sociale gevolgen
Voor de komst van de multinationals waren de gronden in de Braziliaanse staat Piauì bestemd voor extensieve veeteelt en lokale landbouw. De landbouwers genoten er een wettelijk recht op land. Maar de multinationals verkregen vaak illegaal de rechten op deze gronden en ontnamen de lokale landbouwers het recht
om ze te ontginnen. In principe zouden de landbouwers daarvoor een compensatie moeten krijgen. Maar
die compensaties bleken miniem en soms werden de landbouwers gedwongen ze te aanvaarden met bedreigingen of geweld. De burgergroepen die klacht indienden tegen deze situatie werden geïntimideerd en
vervolgd wegens laster. De werkgelegenheid is drastisch gedaald door de uitbreiding van de sojateelt. Voor
het beheer van 400 ha soja staat slechts een persoon in, terwijl dezelfde oppervlakte 400 mensen kan tewerkstellen in de lokale landbouw. De landbouwers worden verplicht om naar de sloppenwijken te trekken.3
De grote boosdoener is een onevenwichtig handelsakkoord. De Verenigde Staten vragen Europa al sinds
1962 om zijn landbouw niet meer te beschermen en te stimuleren in het kader van de onderhandelingen van
GATT4, daarna van de WHO. Er volgden tal van onderhandelingen, waarbij de Verenigde Staten aandrongen op een liberalisering van de Europese markt, terwijl Europa de grote lijnen van zijn gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) wou behouden.
Europa koos meer en meer voor een op export gerichte landbouw. Begin jaren 90 tekende het de Blair
House-akkoorden, waarmee het een zekere bescherming van zijn markten verkrijgt in ruil voor het volledig openstellen van de grenzen voor eiwitrijke gewassen. Op dat moment waren de Verenigde Staten de
grootste sojaproducent ter wereld .
Europa begon zijn soja in te voeren uit de Verenigde Staten, daarna uit Brazilië en Argentinië. Die landen
waren immers competitiever geworden dan de Verenigde Staten (vooral door de onwaardige werkomstandigheden en de lage lonen van de werknemers). Zo werd Europa stilaan afhankelijk van de sojaproductie en
kreeg het een artificieel graanoverschot.
Door miljoenen ton soja in te voeren per schip en door grondloze veeteelt5 te ondersteunen, stimuleert Europa intensieve agro-industriële productiemethodes, het massale kappen van tropische bossen en sociale
en ecologische wanverhoudingen in Brazilië en Argentinië.

WIST JE DAT?
l Sinds het begin van de 20e eeuw is er bijna een vijfde van de bewerkbare laag verloren gegaan van de landbouwgrond.6
l Hoewel de aarde zichzelf kan herstellen, is de erosie van landbouwgrond elk jaar over de hele
wereld 18 tot 100 keer hoger dan het herstelvermogen van de aarde.7
l Europa gebruikt het equivalent van 7 keer haar landbouwoppervlakte in de landen in het Zuiden om veevoeder te produceren en importeren.8
l 75% van het akkerland van de Europese Unie dient voor het verbouwen van veevoedergewassen.9
l In Frankrijk verdwijnt om de 6 jaar het equivalent van de landbouwgrond van een departement.10
l Een boer in het Zuiden heeft 800 m² nodig om zich te voeden. Een Noord-Amerikaan gebruikt
daarvoor 10.000 m².11

3 IVO. Stijgende vleesconsumptie: het milieu betaalt de prijs!
4 Het General Agreement on Tarifs and Trade (GATT), voorloper van de Wereldhandelsorganisatie (WHO).
5 Grondloze teelt is een intensief veeteelttype dat veevoeder gebruikt uit de voedingsmiddelenindustrie en geen producten afkomstig uit het landbouwbedrijf
waarin de veeteelt plaatsvindt. De dieren worden in volledig geautomatiseerde stallen gekweekt.
6 La planète n’est pas à vendre, p 18.
7 Laure Waridel, L’envers de l’assiette, p 57, Écosociété - Enjeu, Montréal, 2003.
8 André Wéry, L’écologiste, n°7, juin 2002.
9 Erik Millstone et Tim Lang, Atlas de l’alimentation dans le Monde, éd. Autrement 2003, p34.
10 Le Monde, 14 mai 2005.
11 Pierre Gevaert, L’avenir sera rural,éd. Courrier du livre, 1995.
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Ik ben een voedingsmiddelenmultinational
Ik ben een dichtbegroeid en vochtig regenwoud
Ik ben Georges

3

Ik ben de biodiversiteit
Hallo! Ik ben de biodiversiteit. Ik ben het geheel van levende wezens op de
aarde. Ik word als onmisbaar beschouwd, maar volgens experts word ik steeds
kleiner. Monocultuur, uitputting van de landbouwgewassen, selectie van
steeds meer geïndustrialiseerde dieren… Benieuwd hoe jullie je zullen voeden, kleden en verzorgen zonder mij!

Biodiversiteit, wat is dat?
Met biodiversiteit bedoelen we ‘de variatie in organismen uit de gehele wereld, waaronder terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische verbanden waar ze deel van uitmaken; de diversiteit betreft de variatie binnen soorten, tussen soorten en tussen ecosystemen’.1
Er zijn tal van redenen om een grote biodiversiteit te behouden op onze planeet. Eerst en vooral is biodiversiteit een levensnoodzakelijk erfgoed van onschatbare waarde. Daarnaast zijn we afhankelijk van alles wat
leeft voor tal van zaken: voor voeding, kledingvezels, medicijnen, bestuiving van fruitbomen, voor het regelen van de concentratie zuurstof en koolstofdioxide in de atmosfeer, het regelen van de watercyclus die
overstromingen en erosie tegengaat, het regelen van het klimaat en van de biogeochemische cycli2. Die biodiversiteit moeten we dus behouden om praktische, economische, levensnoodzakelijk redenen.
Volgens een artikel van de FAO3 tonen resultaten uit onderzoek aan dat een rijke diversiteit in de landbouw
gewassen resistenter maakt tegen ziektes, producten en inkomstmogelijkheden diversifieert, de productiviteit, de voedselzekerheid en de economische resultaten verhoogt, de afhankelijkheid van aangekochte productiemiddelen vermindert en een betere voeding voor de mensen oplevert. Bovendien helpt ze om
hulpbronnen en het milieu efficiënter te gebruiken, om de structuur van het ecosysteem te behouden en om
de druk van de landbouw op het milieu te verlagen.
‘De natuur beschermen is het beschermen van het aanpassingsvermogen van alles wat leeft. We moeten onthouden dat er voor elke soort die verdwijnt, tal van interacties mee verdwijnen. Een soort doen
verdwijnen, is de gang van zaken doen veranderen, is een aanslag plegen op de vrijheid van de wereld
om zich te ontwikkelen.’
Jacques Blondel (CNRS) tijdens de Conferentie van Parijs over biodiversiteit in januari 2005.

Intensieve veeteelt bedreigt de biodiversiteit, kleinschalige veeteelt
beschermt ze
Biodiversiteit maakt onze landbouwsystemen stabieler, steviger en duurzamer en draagt bij aan een duurzame
intensifiëring.
De intensieve dierlijke productie brengt een verlies aan diversiteit met zich mee, niet alleen bij het vee, maar
ook bij alle soorten diversiteit, in de landbouw, de plantenwereld en andere.
Intensieve productie rust voornamelijk op drie types veeteelt: die van varkens, pluimvee en runderen. Daarbij worden er heel weinig rassen gebruikt. Het zijn vooral rassen met een hoog rendement. De meest gebruikte rassen en lijnen voor gespecialiseerde productie hebben een gestandaardiseerde voeding en een
intensieve veterinaire behandeling nodig. Bovendien moet hun omgeving streng gecontroleerd worden om
infecties te vermijden. Deze rassen zijn gemaakt omdat ze veel kwaliteitsvolle voeding produceren, maar ze
verbruiken een groot aantal externe productiemiddelen. Met de resistentie voor ziektes en parasieten, voor
warmte en waterstress, vitaliteit, vruchtbaarheid en het vermogen om jongen te werpen wordt daarbij totaal geen rekening gehouden. Doordat dieren met een zwak immuunsysteem op elkaar gepakt zitten, duiken er in de intensieve veeteelt vaak nieuwe ziektes op.
1 Verdrag inzake Biologische Diversiteit, Rio de Janeiro, 1992
2 Rapport ‘Démographie, climat et alimentation mondiale’ (Academie de Sciences) onder leiding van Henri Leridon en Ghislan de Marsilly, 2011
3‘Perte de la biodiversité chez les animaux d'élevage (biodiversité animale)’ op de site van de FAO
(http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/lead/toolbox/Indust/LossAgbi.htm).
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Gemeenschappen van kleinschalige boeren daarentegen stimuleren en behouden de biodiversiteit door
marginale grond te gebruiken, die een belangrijke reserve is voor de biodiversiteit, en door een grote variatie aan veesoorten en rassen te bevorderen. Ze fokken en voeden 40 soorten vee en bijna 800 verschillende
rassen.

Aantasting van het leefmilieu
Intensieve veeteelt is een van de hoofdoorzaken van de verandering van het leefmilieu (ontbossing, vernietiging van aangrenzende bossen, draineren van vochtige gebieden – rechtstreeks voor het vee of onrechtstreeks voor de productie van veevoeder). De link tussen veeteelt en ontbossing wordt tegenwoordig
erkend. De behoefte aan grasland en veevoedergewassen voor runderen doet het bosoppervlak krimpen. Op
dit moment is de ontbossing het meest problematisch in Latijns-Amerika.

De opwarming van de aarde en de vervuiling
De opwarming van de aarde en alle soorten vervuiling, waaronder die door de industriële veeproductie, hebben duidelijke gevolgen voor de biodiversiteit. Een studie van Thomas et al. in 2004 met als titel ‘Extinction
risk from climate change’ schat dat tussen 15 en 37% van de soorten bedreigd wordt door de klimaatverandering.

Biologische invasies
De IUCN (Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur) definieert een invasieve uitheemse soort als
een soort die zich vestigt in natuurlijke of seminatuurlijke ecosystemen en daar de biodiversiteit in gevaar
brengt door inheemse soorten te verdringen.
Tegenwoordig worden biologische invasies wereldwijd beschouwd als de tweede grootste bedreiging voor
de biodiversiteit. Ze zouden 30% van de vogelsoorten, 11% van de amfibieën en 8% van de zoogdieren bedreigen. De veeteelt draagt bij tot die biologische invasie om verschillende redenen. Eerst en vooral kunnen
we vee beschouwen als een invasieve soort, aangezien het de concurrentie aangaat met wilde dieren voor
water en voeding. Geiten, varkens en konijnen staan bijvoorbeeld op de lijst van de 100 meest invasieve uitheemse soorten ter wereld. Hoe intensiever de veeteelt, hoe invasiever de aanwezigheid van die soort uiteraard. Er zijn echter ook indirecte gevolgen. Intensieve veeteelt verandert het leefmilieu en bevordert
daardoor biologische invasies. Daarbij komt nog het risico op overdracht van ziekteverwekkende organismen,
zoals de runderpest die doorgegeven wordt aan wilde hoefdieren. Ook de fauna wordt aangetast. Zaad
wordt verspreid en doet nieuwe soorten opschieten, of veehouders planten bewust nieuwe soorten om hun
grasland te verbeteren.

De overexploitatie van landbouwgewassen en dieren
Met de term overexploitatie wordt het niet-duurzame gebruik van soorten bedoeld voor voeding, medicijnen, brandstof, de bouw van materiaal, cultuur, wetenschappen of vrije tijd. De overexploitatie van hulpbronnen wordt genoemd als de derde grootste oorzaak ter wereld van het uitsterven van soorten. Het zou
gaan om 30% van de bedreigde vogels, 6% van de amfibieën en minstens een derde van de zoogdieren.
Overbevissing wordt gezien als de voornaamste oorzaak van het uitsterven van vissen op wereldschaal.
In 2004 werd naar schatting 24,2% van de visserijproductie ter wereld gebruikt om meel en visolie te produceren, uitsluitend voor veevoeder bestemd. In de jaren 50 begonnen de Verenigde Staten vismeel te gebruiken als veevoeder, door het op het menu te zetten van industrieel pluimvee. Het gebruik als ingrediënt
in de moderne pluimvee- en varkensproductie spreidde zich uit naar de ontwikkelde landen, maar ook naar
ontwikkelingslanden.4
Overbevissing, overbegrazing en overexploitatie van landbouwtypes voor veevoeder zijn welbekende oorzaken van het verlies aan biodiversiteit.

4 L’ombre portée de l’élevage, impacts environnementaux et options pour leur atténuation FAO

14

Pedagogische bijlage

Hieronder een overzicht van de situatie van veeteeltrassen wereldwijd5

Tegelijk verkleint de biologische diversiteit van de gekweekte soorten. De FAO schreef een rapport over de
staat van de genetische bronnen voor voeding en landbouw in de wereld. Daarin staat dat er de afgelopen
zeven jaar elke maand minstens één gedomesticeerd ras is verdwenen. Die genetische eigenschappen zijn
dus voorgoed verloren gegaan. De recentste informatie wijst erop dat 30% van de rassen ter wereld met uitsterven bedreigd zijn.
De lokale rassen die gebruikt worden in de kleinschalige veeteelt passen zich snel aan en zijn resistent voor
parasitaire en besmettelijke ziektes. Zij worden echter vervangen door hoogproductieve rassen die heel wat
productiemiddelen, een erg technisch beheer en zachtere omstandigheden nodig hebben om rendabel te zijn.
In de intensieve veeteelt wordt er geïnvesteerd om dieren te beschermen tegen de moeilijke omstandigheden van een plaats die onaangepast is voor de betreffende soort. De voeding wordt ‘verbeterd’ en ziektes
worden gecontroleerd met curatieve en preventieve maatregelen. Op lokaal niveau is dat zichtbaar door
een geleidelijke verandering van de genetische samenstelling. Op wereldniveau zien we het aan een daling
van de landbouwdiversiteit. Een handvol commerciële rassen van legkippen staat bijvoorbeeld in voor zowat
85% van de eierproductie.
Alexander Müller, algemeen onderdirecteur van de FAO: ‘We moeten de veerkracht van onze voedselvoorziening verhogen, door een zo breed mogelijke waaier aan genetische en onvervangbare hulpbronnen te behouden en te ontplooien.’
‘Een efficiënt beheer van de genetische diversiteit is essentieel voor de wereldwijde voedselzekerheid,
de duurzame ontwikkeling en de bestaansmiddelen van miljoenen mensen’, zegt Irène Hoffmann, diensthoofd dierlijke productie van de FAO.

5 Artikel ‘Een derde van de veerassen met uitsterven bedreigd’, FAO, 2000
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WIST JE DAT?
l In Duitsland staat het schapenras Rauhwolliges Pommersches Landschaf bekend voor zijn resistentie tegen klauwzeer en helminten (ingewandswormen), die op heel wat plaatsen ter wereld voor problemen zorgen in de schapenteelt. Dit ras plant zich ook snel voort en is goed
aangepast aan marginale grond. Op dit moment zijn er echter nog maar 1.600 dieren. (FAO,
2000)
l In Kenia zorgde de introductie van het Dorperschaap er bijna voor dat het pure rasschaap Red
Masai verdween. (FAO, 2007)
l In Vietnam werd het belang van het H’Mongvee pas ontdekt in 1997. Jarenlang werden de
dieren geïsoleerd. Het ras is goed aangepast aan bergachtig gebied tot 3.000 m. Er zijn naar
schatting nog slechts 14.000 dieren van over. (FAO, 2000)
l Het Witras van Midden- en Hoog-België was een gemengd ras (melk en vlees) dat makkelijk
kalfde. Het is de voorouder van het Belgische witblauwras, dat niet meer natuurlijk kan bevallen. In 1960 was het goed voor 45% van de Belgische veestapel. Tegenwoordig is dit gemengde ras kwetsbaar, en zelfs met uitsterven bedreigd in België. In 2009 gingen er nog slechts
3.400 naar de melkcontrole. (GEMBLOUX AGRO-BIO TECH, ULG)
l Rondtrekkende veehouders zoals de Turkana in Kenia behouden en stimuleren de biodiversiteit van wilde dieren en gedomesticeerde dieren door de teelt van runderen af te wisselen met
andere dieren zoals kamelen, geiten, pluimvee, varkens…
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R

Ik ben de aardolie

Ik ben het klimaat
Ik ben uw favoriete supermarkt
Ik ben Georges

Ik ben erg nuttig en al een eeuw lang onmisbaar voor de mens. Ik verwarm woningen, laat auto’s rijden en ik dien om plastic en verpakkingen te produceren. Ik
lig aan de basis van hygiëneproducten en wasmiddelen. Meer nog, de intensieve
landbouw in de landen in het Noorden en in een toenemend aantal landen in het
Zuiden hangt volledig van mij af. Ik ben immers onmisbaar voor de productie van
chemische meststoffen, pesticiden, om nog maar te zwijgen van brandstof voor
landbouwmachines en transport.
Het probleem is dat ik broeikasgassen produceer als ik wordt verbrand. Let op:
mijn reserves raken uitgeput! De eerste problemen worden verwacht tussen 20122014 en mijn prijs doet niks anders doen stijgen. Zijn we klaar om deze situatie
het hoofd te bieden?
Aardolie is gemakkelijk te vervoeren, heel gemakkelijk op te slaan, heeft weinig plaats nodig en kost uiteindelijk niet eens zo veel. De perfecte energiebron dus? Nee, want aardolie is niet onuitputtelijk en wordt
steeds zeldzamer. Dat prikkelt de hebzucht van wie er het meest afhankelijk van is.

Een essentiële fossiele brandstof, maar ongelijk verdeeld
Aardolie is een koolstofhoudend vloeibaar gesteente. Het is ontstaan door het vergaan van organisch materiaal dat zich miljoenen jaren geleden heeft opgestapeld op de bodem van de zee. De hoeveelheid aardolie is beperkt en ze is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.
Gebruik van aardolie in de wereld tussen
1973 en 2007, in miljoen ton per jaar. Het
aardolieverbruik voor transport is sterk gestegen, net zoals voor de petrochemie (rubriek ‘niet-energetisch’). Het gebruik voor
industriële verwarmingsketels (productie
van elektriciteit inbegrepen) en voor de verwarming van gebouwen (rubriek ‘andere’)
is echter gedaald.

Andere
Non-energetisch
Transport
Industrie

Bron AIE, key energy statistics, 2009

Aardolieverbruik
wereldwijd
(in miljoen ton)

1973

1985

2008

2011

2011 in %

Verenigde Staten

818

720

889

834

20,5

China

54

90

380

462

11,4

Japan

269

206

222

201

5

Frankrijk

127

84

91

83

2

Verenigd Koninkrijk

113

77

78

72

1,8

Rest van de wereld

1418

1624

2300

2408

59,3

Totaal wereldwijd

2.798

2.803

3.960

4.060

100

Bron: CPDP (comité professionnel du pétrole)

Het aardolieverbruik per inwoner varieert sterk van land tot land, zoals blijkt uit de tabel hierboven. Aardolie is een van de pijlers van de industriële economie want het levert bijna alle vloeibare brandstof en lag aan
de basis van de auto- en luchtvaartsector. De prijsschommelingen hebben rechtstreekse gevolgen voor het
budget van gezinnen in de ontwikkelde landen. Ze beïnvloeden ook, in wisselende verhoudingen, de prijs
van alle goederen en diensten. Zowat alles wordt immers geproduceerd met op zijn minst onrechtstreeks gebruik van aardolie.
17
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Binnenkort de piek en het einde van de goedkope aardolie?
Wereldwijde vraag
naar aardolie

Miljoen vaten/dag

150

groeit elk jaar bij een gezonde
economie

120

Het
aanbod
voldoet
niet meer
aan de
vraag

90

60

Wereldwijde productie
van aardolie

30

• Tekort

• Stijging
van de
prijzen

bereikt zijn piek
en daalt daarna elk jaar

0
1965

1975

1985

1995

2005

2015

2025

2035

Evolutiemodel van de wereldwijde productie van en vraag naar aardolie rond de productiepiek (in 2015
gesitueerd voor de illustratie).
Volgens ASPO België: http://www.aspo.be/index.php/fr/pic-petrolier

Voor energie gebruikt de mens vooral fossiele brandstoffen (83%), heel weinig hernieuwbare energie (10%)
en nog minder nucleaire energie (7%). Aardolie is veruit de grootste energiebron (41%). Mensen verbruiken meer en meer energie en sinds het begin van het industriële tijdperk is het aardolieverbruik blijven stijgen. De laatste 10 jaar is het gestegen van 70 tot 82,5 miljoen vaten per jaar. Amerika en China zijn daarbij
de grootste aardolieverslinders.
De Chinese productie is echter vooral bestemd voor andere landen, waaronder die van de Europese Unie,
die op die manier haar CO2-uitstoot delokaliseert.
Als we het huidige consumptieritme aanhouden, zullen de aardoliereserves van de planeet binnen enkele decennia uitgeput zijn. De aardoliepiek is het moment waarop het winnen van aardolie zijn maximum zal bereiken. Na die piek zal er een kloof groeien tussen de stijgende vraag en een elk jaar dalende productie.
Gevolgen: prijzen die de pan uitswingen, economische crisis, conflicten…
Prijs van voedingsproducten (linkeras) en aardolieprijs (rechteras), in US $, van 1980 tot 2007

Voedingsproducten

Aardolie
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Welke alternatieven?
De impact van aardolie op het milieu en de voorziene daling van de voorraad verplichten ons niet alleen om
na te denken over alternatieve energiebronnen, maar ook en vooral om drastisch minder te consumeren.
Hernieuwbare energie (zonne-energie, windenergie, geothermische energie) heeft een groot potentieel,
maar is tot nu toe weinig onderzocht.
Kernenergie is erg omstreden en vormt in ieder geval geen echt alternatief voor aardolie. Deze vorm van
energie heeft slechts een klein aandeel in de wereldwijde energieproductie (7%), is afhankelijk van een
grondstof (uranium) die zelf beperkt te vinden is en het afvalbeheer is nog steeds een groot probleem.
Kernenergie is vooral interessant voor de productie van elektriciteit. Ze kan niet rechtstreeks aardolie
vervangen, die vooral dient voor de productie van vloeibare brandstof.
Biobrandstoffen (diesel, alcohol en olie op basis van biomassa1) zijn interessant als ze gegenereerd zijn uit
afval. Wanneer ze gemaakt worden van zogenaamde ‘energiegewassen’ (koolzaad, rietsuiker, tarwe, maïs
enz.), concurreren ze met de landbouwproducten die als voedsel bedoeld zijn. Sommige landen die grond
gebruiken om gewassen voor biobrandstoffen te telen kregen al te maken met stijgende voedselprijzen.
Begin 2007 sloot Brazilië een akkoord met de Verenigde Staten. Daardoor werden duizenden hectare
regenwoud verwoest voor het telen van soja en suiker voor biobrandstoffen.2
Biogas wordt geproduceerd op basis van onder andere dierlijke uitwerpselen. Deze techniek wordt steeds
verder uitgebouwd in zogenaamde ontwikkelde landen en er wordt heel wat wetenschappelijk onderzoek
naar gedaan. Deze techniek om de impact van de veeteelt op de klimaatverandering te verzachten, zou in
theorie de gassen uit dierlijke uitwerpselen kunnen omzetten in energie. In plaats van de atmosfeer te
vervuilen, zouden de gassen zo een nut kunnen hebben. Vooraanstaande wetenschappers hebben hun hoop
gevestigd op deze nieuwe techniek. De vraag is echter of ze aangepast is aan de lokale context en behoeften
en of het omzettingsproces niet meer energie kost dan het er produceert.
Energie besparen (isoleren, efficiënt beheren van ruimte, mobiliteit, handel…) is uiteindelijk het belangrijkste
alternatief voor aardolie. We hebben niet veel tijd meer om ons aan te passen en elke druppel aardolie die
we gebruiken, maakt het nog moeilijker… De echte vraag is dus: gaan we zelf een oplossing zoeken of gaan
we de veranderingen ondergaan? Voor elke 5 vaten die per dag gebruikt worden, wordt er slechts één nieuw
vat gevonden en de situatie wordt steeds kritieker.3

1 Biomassa is het geheel aan organisch materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong. De voornaamste vormen van biomassaenergie zijn: biobrandstoffen
voor het transport (producten op basis van granen, suiker, oliehoudende planten en gebruikte olie), huishoudelijke verwarming (op basis van hout) en de verbranding van hout en afval in centrales die elektriciteit, warmte of beide produceren.
2 Robin Maynard en Patricia Thomas in L'écologiste, Dossier santé, nr. 22, juni 2007.
3 http://www.arte.tv/fr/quelques-chiffres-sur-le-petrole/3389636,CmC=3395026.html
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WIST JE DAT?
l Als elke Chinees dezelfde hoeveelheid aardolie zou verbruiken als een Amerikaan op dit moment, dan zou China 80 miljoen vaten/dag nodig hebben, d.w.z. zoveel als de huidige wereldwijde productie…
l Voor elke 5 vaten die per dag gebruikt worden, wordt er slechts één nieuw vat gevonden. De
situatie wordt steeds kritieker.
l Om de tank van een jeep te vullen met 94,5 liter zuivere ethanol, is er ongeveer 204 kg maïs
nodig. Dat zijn genoeg calorieën om één persoon een jaar lang te voeden.
l Op het vlak van olieverslaving speelt België niet bepaald een voorbeeldrol. In het verleden
was ons land de bakermat van heel wat zware en erg vervuilende industrie (metaalindustrie,
staalindustrie). Bovendien zijn de Belgische huizen van de slechtst geïsoleerde in Europa…
l Een ton goederen vervoeren per vliegtuig staat gelijk met een uitstoot van 799 g CO2. Bij vervoer per schip is dat slechts 13 g.
l Biologische producten reizen niet noodzakelijk minder dan andere producten. In de bioafdeling kan het rundvlees uit Argentinië komen en de appels uit Chili. En ze kosten evenveel als
wanneer ze uit Europa kwamen!
l In de winter is rozen kweken in de zon in Ethiopië en in Kenia uit ecologisch perspectief beter
dan ze te produceren in verwarmde en verlichte serres in Nederland, zelfs met de ecologische
impact van het vervoer per vliegtuig. Maar dat betekent niet dat dat ook in de zomer zo is!
We moeten dus ook rekening houden met het seizoen bij het kopen van bloemen, fruit en
groenten.
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1

R

Ik ben Georges
Ik ben Alain
Ik ben Musclor, een mannetjesvarken
Ik ben een mooi stuk rundvlees

Ik ben het dier dat jou voedt

BIEF

Je vindt me overal ter wereld. Soms word ik gekweekt op weiland en
noemen ze mij nuttig. Soms word ik gekweekt in gebouwen waar ik niet
veel kan bewegen en waar ik alleen nog plantaardige proteïnen (maniok, soja, graan) eet die intensief geteeld zijn in het Zuiden. Sommige
mensen zeggen dat ik veel te veel vervuil. Als ik een rund ben, heb ik 10
tot 15 kg graan- en peulgewassen nodig om 1 kg vlees te produceren.
Als ik een varken ben, is de verhouding 4 kg voor 1 kg. Het vee van de
landen in het Noorden eet evenveel graan als alle inwoners van India en
China samen.

De wereldwijde hoeveelheid vee is bijna verdrievoudigd tussen 1970 en 2010.1

De verschillende productiemethodes
Wetenschappers hebben verschillende manieren om veeteeltsystemen te kwalificeren. Marta Guadalupe Rivera is onderzoekster aan de universiteit van Barcelona en lid van de intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC). Zij spreekt over kleinschalige veeteelt, veeteelt op middelgrote schaal en
veeteelt op grote schaal. Ze maakt een onderscheid tussen deze veeteeltmethodes in functie van de markten waaraan ze leveren, hun oorsprong en de hoeveelheid gebruikte productiemiddelen. Ze toont aan dat
hoe kleinschaliger de veeteelt werkt, hoe kleiner de impact is op het milieu en het klimaat.
In gewone taal spreken we vaak over traditionele, familiale of kleinschalige veeteelt, als de tegenhanger
van de industriële veeteelt.
De FAO maakt op haar beurt een onderverdeling in drie systemen: graasveehouderijen, veeteelt die geïntegreerde veeteeltsystemen en industriële veeteelt.

Het vee op het grasland
Ongeveer 60% van de landbouwgrond ter wereld dient als weidegrond voor zo’n 360 miljoen runderen en
meer dan 600 miljoen schapen en geiten. Pastoralisme, het rondtrekken met kuddes, verzekert zo’n 10% van
de rundvleesproductie wereldwijd en zowat 30% van die van schapen- en geitenvlees. Voor zowat 100 miljoen inwoners van droge gebieden en waarschijnlijk evenveel in andere gebieden, is het hoeden van vee de
enige manier om in hun levensonderhoud te voorzien.
Vee laten grazen is heel nuttig: hulpbronnen die anders verloren gegaan, worden zo toch nog benut. Daarbij spelen graasdieren een positieve rol voor het milieu: ze breken de aardkorst en verbeteren de diversiteit
van kruiden door zaden te verspreiden. Droge gebieden zijn dan ook een dynamisch en veerkrachtig ecosysteem, op voorwaarde dat de draagkracht van de aarde aan mensen en dieren niet overschreden wordt.
In droge graasgebieden is het herstelvermogen van de bodem na een droogteperiode een belangrijke indicator voor de ecologische en sociale duurzaamheid van de pastorale activiteit op die plaats.
Weiden zijn koolstofreservoirs en een bron van biodiversiteit. Het vee helpt mee deze weiden te onderhouden en zet het gras om tot voedsel voor de mens. Grond die niet geschikt is voor andere economische
activiteiten of landbouw, kan met dit type veeteelt toch benut worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Belgische Ardennen, de Sahel (gebied onder de Sahara) of bergachtige streken (Mongolië, Andes, Pyreneëen…).
Als het veevoeder niet aangevuld wordt met voedingssupplementen uit verre streken en niet verbouwd
wordt op grond die kan dienen voor voeding voor de mens, dan kunnen we dit type veeteelt beschouwen
als duurzaam en goed voor het milieu.

1 http://vitalsigns.worldwatch.org/vs-trend/farm-animal-populations-continue-grow
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In sommige regio’s zijn er echter heel veel kuddes, waardoor de fragiele ecosystemen onder druk komen te
staan. Als de seizoenstrek niet of slecht georganiseerd wordt, wordt de toegang tot grasland bemoeilijkt. Zo
ontstaan er conflicten en raken de natuurlijke bronnen uitgeput. Dat gebeurt in tal van regio’s in de Sahel.

Veeteelt als onderdeel van de landbouw
Een groot deel van de landbouw in de wereld verenigt akkerbouw en veeteelt. Vee dient niet alleen voor
vlees, melk of huiden, het levert ook trekkracht voor meer dan 25% van het akkerland op de planeet.
‘Geïntegreerde landbouw maakt efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen. Dieren worden gevoed met de
oogstoverschotten en de grond wordt bemest met natuurlijke mest. Door dieren te kweken voegen landbouwers een meerwaarde toe aan ‘arme’ voedingsmiddelen, gebruiken ze arbeidskrachten efficiënter en diversifiëren ze de risico’s. Door mest op de akkers te brengen worden voedingsstoffen gerecycleerd en
verbetert de bodemstructuur, wat erosie tegengaat. Bovendien – en dat wordt minder vaak gezegd – is een
gevarieerd grondgebruik ook goed voor de biodiversiteit: de veevoedergewassen en de uitgestrekte weides
vormen de ideale habitat voor tal van soorten, vooral voor de microflora en microfauna, die onzichtbaar zijn
voor het blote oog.’2

Industriële veeteelt
Veeteelt of industrie in België?
Net als in de rest van Europa is in België de industriële veeteelt geconcentreerd in de buurt van de havengebieden. Meer dan 90% van de veeteeltbedrijven liggen in Vlaanderen. Zij produceren meer dan drie keer
onze behoefte aan varkensvlees en pluimvee. Ook in Bretagne, Nederland en Denemarken vinden we sterk
gespecialiseerde veeteeltbedrijven, georganiseerd in een verticale keten (van veevoeder tot slachthuis). Dit
type veeteelt heeft geen voeling meer met het land en vervuilt het water sterk. In Vlaanderen heeft dat geleid tot de verplichting om minder te produceren.
Volgens de FAO is een productiesysteem industrieel als minstens 90% van het veevoeder van andere bedrijven afkomstig is. Het merendeel van de kippen- en varkensproductie is dus industrieel. Voor rundvlees
en melk is de situatie minder duidelijk, vooral in Wallonië. Met een procentuele belasting van 3,6 runderen
per hectare, wordt er immens veel soja geïmporteerd voor onze veeteeltbedrijven. Een dier kan ook geboren worden in een boerderij en daarna industrieel vetgemest.
Volgens het rapport ‘Naar meer onafhankelijkheid in soja import’ (ENESAD) is er in Europa 458 m2 per persoon en per jaar nodig om de import van soja te dekken. Het spreekt voor zich dat ons landbouwareaal niet
volstaat om onze runderen te voeden.
Niet-grondgebonden veeteelt is een intensief veeteelttype waarbij de dieren gevoed worden met producten
uit de voedingsmiddelenindustrie en niet uit het landbouwbedrijf zelf. De dieren worden gekweekt in gebouwen waar alles geautomatiseerd is. Uiteraard is de ‘relatie met het land’ erg belangrijk, maar het lijkt ons
eveneens belangrijk om onderzoek te voeren naar veeteelt wat betreft…

• het naleven van ethologische regels: ruimte, licht, voeding, sociale interactie van de dieren…
• de diversiteit van de rassen naargelang de biotoop: dieren passen zich aan aan een natuurlijke omgeving en niet aan een artificiële omgeving
• de omgang met en het respect voor de dieren

2 Livestock and environment : http://www.fao.org/ag/magazine/9809/spot4.htm
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Intensieve veeteelt: een overweldigende meerderheid
In Frankrijk:

vleeskippen

leghennen

varkens

konijnen

‘Het debat rond vlees is ingewikkeld. Aan de ene kant is vlees rijk aan voedingsstoffen die ons lichaam
gemakkelijk kan opnemen. Meer vlees eten is een van de beste remedies om de gezondheid en de voeding van ondervoede mensen te verbeteren. Aan de andere kant kan te veel vlees eten een regelrechte
ramp zijn voor de gezondheid en het voedingspatroon.
Op kleinere schaal landbouw en veeteelt combineren? Dat is goed voor de veehouders en het milieu. Industriële veeteeltfabrieken bouwen om de productie de hoogte in te drijven? Dat zou nefast zijn voor het
milieu en het zou de verspreiding van ziektes bevorderen en de klimaatverandering verergeren, wanneer
een aangepast beleid en technologie ontbreekt. De uitdaging bestaat erin om een voedselsysteem te
creëren waarin vlees bijdraagt aan de menselijke gezondheid, aan de voeding, aan het levensonderhoud,
zonder de natuurlijke bronnen waarvan we afhankelijk zijn, in gevaar te brengen.’
Shenggen Fan, Directeur général IFPRI (international Food Policy Research Institute), Insights magazine vol. 2, Issue 3, 2012.
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WIST JE DAT?
l In 2010 importeerde de EU sojameel voor 6,4 miljard euro en sojagraan voor 4,5 miljard.3
l Met eenzelfde oppervlakte akkerland kunnen we 5 tot 10 keer meer mensen voeden als die
gewijd is aan akkerbouw (aardappelen, soja, tarwe en groenten) in plaats van aan veeteelt
voor de productie van vlees en melk. In sommige regio’s zijn melk en vlees echter de enige beschikbare voedingsmiddelen voor de bevolking.
l Veeteelt in België in cijfers4 (2010): Varkens: 6.634.000, Runderen: 2.484.000
l 1,35 miljard mensen ter wereld werkt in de landbouw. Daarvan bewerkt 1 miljard de aarde met
de hand waarvan ¾ zonder de hulp van trekdieren.5

BIEF

3 Globalising hunger: food security and the EU’s common agricultural policy, Thomas Fritz, 14 november 2011
4 KERNCIJFERS LANDBOUW 2013 - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.
5 Je mange donc je suis. Film van Vincent Bruno
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3

R

Ik ben de kleine Leo
Ik ben het GLB
Ik ben het dier dat jou voedt

Ik ben Georges, landbouwer
Ik ben een Belgische landbouwer. Ben ik een boer of een industrieel? Ik
weet het niet meer. Sommigen hebben kritiek op mijn werk. Nochtans
doe ik mijn best, en het is niet makkelijk om te overleven. Ik heb veel
melkkoeien nodig om mijn brood te verdienen, maar ik heb niet veel land.
Daarom koop ik voeder voor mijn vee, maar dat kost veel geld. Ook de
dierenartskosten lopen hoog op. Ik kan mijn brood niet meer verdienen
met alleen melk. Wat moet ik doen?

Wanneer het aantal landbouwers achteruitgaat
In België daalt het aantal landbouw- en tuinbouwbedrijven jaar na jaar, maar het totale landbouwareaal gaat
minder snel achteruit. Gemiddeld worden de bedrijven dus alsmaar groter. In dertig jaar tijd is de gemiddelde
oppervlakte van de bedrijven meer dan verdubbeld, zowel in Vlaanderen (van 8,4 ha in 1980 tot 21,8 ha in
2010) als in Wallonië (van 20,8 ha tot 51,1 ha).
In België werkt minder dan 2% van de bevolking in de landbouw en dat percentage blijft dalen. Elk jaar
stappen meer dan 1000 landbouwers uit het beroep en zowat 50% van de landbouwers boven de 50 heeft
geen opvolgers. Het gaat duidelijk niet goed met de sector.1 Dat is geen nieuw fenomeen, en heel Europa
heeft ermee te kampen. Elke 30 seconden verdwijnt er in Europa een kleinschalige boerderij.2

De daling van de landbouwprijzen komt de consument niet ten goede
• Al 30 jaar blijven de landbouwprijzen dalen, maar de consument betaalt nog steeds hetzelfde voor zijn
voeding. Tussenpersonen zoals de voedings- en distributiebedrijven zijn dan ook de grote winnaars van
deze prijsdaling.
• De grondstofprijs maakt gemiddeld slechts 10% uit van de aankoopprijs van Europese landbouwproducten. Over de resterende 90% van de prijs die de consument betaalt, is bijzonder weinig geweten.
Zo zien we dat de wisselende productie- en transportkosten alleen aan de consument worden doorgerekend wanneer de kosten stijgen, en zelden wanneer ze dalen. De lagere productiekosten komen
dus niet ten goede aan de landbouwers, noch aan de consument, maar wel aan de volledige keten van
tussenpersonen.
• De landbouwers worden aangezet om hun kosten op alle mogelijke manieren te verlagen. Dat brengt
risico’s met zich mee voor gezondheid en milieu. Het milieu wordt slecht behandeld: de prijsdalingen
werken industrialisatie en een hoge landbouwconcentratie in de hand, en stimuleren dus niet-duurzame praktijken.

1 Kerncijfers landbouw 2012, landbouw in België. Algemene directie statistiek en economische informatie.
2 Arnaud Zacharie, in Demain le Monde, Campagne Voedselsoevereiniteit van het CNCD, 2007.
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Evolutie van het aantal bedrijven volgens de oppervlakte cultuurgrond (OCG) in het Waalse Gewest

47,5 %
59,43 %
24,10 %
20,98 %
28,46 %

19,59 %

2000
■ 0 tot minder dan 10 ha

2010
■ 10 tot minder dan 30 ha

■ 30 ha en meer

Evolutie van het aantal bedrijven volgens de oppervlakte cultuurgrond (OCG) in het Vlaamse Gewest

37,65 %

47,44 %

25,28 %

24,54 %

37,7 %

28,02 %

2000

2010

■ 0 tot minder dan 5 ha

■ 5 tot minder dan 15 ha

■ 15 ha en meer

Bron: ‘Kerncijfers van de landbouw in België, 2012’

Industriële landbouw versus kleinschalige landbouw
In de loop der jaren zijn steeds meer boeren landbouwer geworden, daarna producent en ten slotte ondernemer of landbouwondernemer. Sinds de jaren 50 is de landbouw sterk geïndustrialiseerd, net als de andere
sectoren van de economie. Handwerk is geleidelijk vervangen door machines. Boeren zijn stilaan afhankelijk geworden van externe hulpmiddelen zoals machines, aardolie, hybride zaden, pesticiden, chemische
meststoffen en sinds kort ook computers. Tegelijk is de impact op het milieu alarmerend snel groter geworden.
In tegenstelling tot deze industriële logica, eisen kleinschalige landbouw en veeteelt respect voor ecosystemen, producten, verwerkers en consumenten. In dit type landbouw staat de mens centraal. Er ontstonden
ook verschillende boerenverenigingen. Zij brengen mensen samen die zich verzetten tegen junkfood en de
agro-industriële reuzen.
Vergelijkende studies tonen aan dat kleinschalige, familiale boerderijen met verschillende activiteiten een
beter rendement hebben per grondeenheid dan grote monoculturen. Bovendien vormen de uitgaven van
kleine boerderijen ook een investering in de lokale gemeenschap.
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Specifieke eigenschappen en multifunctionaliteit van de kleinschalige
veeteelt
‘De mens heeft de dieren tam gemaakt om niet meer te moeten jagen. Zo was vlees gemakkelijker beschikbaar en kregen de dieren een nieuw statuut: de kudde. De jager was een veehouder geworden en
begreep al snel hoe hij profijt kon halen uit het vee. Van sommige kon hij melk krijgen, van de meeste
waren ook de vacht en de huiden waardevol. Sindsdien ontstond er een band tussen mens en dier. Die
werd pas door de industrialisatie van de jaren 60 verbroken. Zowel de consumerende maatschappij als
de producerende veehouders weten er geen raad mee. Tegenwoordig wordt de melk die we drinken verkocht in kartons en het vlees in bakjes. De dieren verdwijnen achter de schappen van de supermarkt. We
eten geen dieren meer, we eten vlees. We drinken geen melk, we drinken UHT. In Afrika is die band niet
helemaal verdwenen. Het spreekt voor zich dat het een gevoelsband is. En dat betekent verdriet, maar
ook feest en solidariteit.’
Bernard Faye, ‘La vache et autres herbivores. Passion et raison africaines.’3

Zowel in het Noorden als in het Zuiden zijn er tal van redenen om een leefbare kleinschalige landbouw en
veeteelt met goede resultaten te behouden4 :
1. Creatie van duurzame werkgelegenheid
2. Duurzaam beheer van hulpbronnen, milieu en plattelandsgebied
3. Bijdrage aan de biodiversiteit en verbetering van de voedselzekerheid
4. Tegengaan van de plattelandsvlucht
5. Meer efficiëntie bij het gebruik van hulpbronnen

Belang van kleinschalige veeteelt in het Zuiden
In heel wat ontwikkelingslanden is veeteelt een multifunctionele activiteit. Vee betekent er niet alleen een
bron van inkomsten en voedsel, het is ook een kostbaar goed. Het dient als geldreserve, als waarborg voor
een lening en in crisistijd als cruciaal vangnet. Dieren spelen er ook een belangrijke rol in geïntegreerde landbouwsystemen. Ze eten overschotten van de oogst en de voedselproductie op, helpen de verspreiding van
insecten en adventieve planten tegen te gaan, produceren mest voor de bemesting en verbetering van de
bodem en ze kunnen gebruikt worden om de grond te bewerken of als vervoersmiddel.
Kleinschalige veeteelt speelt een cruciale rol bij het weerbaarder maken van de plattelandsbevolking tegenover de klimaatverandering. Veehouders hebben aangepaste productiesystemen ontwikkeld, rassen geselecteerd en praktijken bedacht die vaak een relevant antwoord bieden op de klimaatverandering.5

3 Samenwerking Ocha/ Les Cafés Géo, 25 april 2006, in Café Flore, Parijs (Lemangeur-ocha.com, online vanaf april 2006) ‘La vache et autres herbivores, Passion et raison africaine’ door Dr. Bernard FAYE, dierenarts en expert in melkveeteelt in tropisch gebied (Inra/Cirad)
4 Informatie uit: L’agriculture paysanne peut nourrir le monde et refroidir la planète » (Étude 2011, Oxfam-Magasins du Monde), en ‘Las múltiples funciones
y beneficios de la agricultura campesina. En el contexto de las negociaciones del comercio mundial’ Por: Peter M. Rosset, Ph.D, Director ejecutivo Food
First/The Institute for Food and Development Policy Oakland, CA USA (Septiembre 1999)
5 ‘La situation mondiale de l´alimentation et de l´agriculture’, FAO, 2009
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WIST JE DAT?
l Elk jaar stappen er in België 1000 landbouwers uit de sector.
l Een recent onderzoek in Turkije toonde aan dat boerderijen van minder dan een hectare 20 keer
productiever zijn dan boerderijen van meer dan 10 hectare.6
l Boeren over de hele wereld telen meer dan 7.000 plantensoorten. Industriële voedingsketens
daarentegen gebruiken slechts 150 (2%) van die 7.000 plantensoorten om commerciële redenen (ETC Group, 2009, Utviklingsfondet, 2010).
l Van de 880 miljoen arme mensen die op het platteland wonen en moeten rondkomen met minder dan $ 1 per dag is 70% minstens deels afhankelijk van veeteelt om te overleven en voor
voedselzekerheid (Wereldbank, 2007).

6 Fatma GülÜnal, October 2006. Small Is Beautiful: Evidence Of Inverse Size Yield Relationship In Rural Turkey. Policy Innovations.http://www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01382
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Ik ben een voedingsmultinational
Ik ben een dichtbegroeid en vochtig regenwoud
Ik ben de biodiversiteit

Ik ben De Santos,
een kind uit Brazilië

Ik ben 8 jaar en ik heet De Santos. Ik woon in Brazilië. Ik ben een van die
kinderen die niet genoeg te eten hebben. Toch is er in mijn land geen tekort aan landbouwgrond. Hij wordt grotendeels gebruikt om graangewassen en soja te telen. Maar die zijn niet voor ons. Ze worden naar de rijke
landen geëxporteerd om daar het vee te voederen. De Braziliaanse gewassen dienen o.a. om 40 miljoen westerse varkens te voederen.
Als alle graan- en peulgewassen ter wereld bestemd waren voor menselijke voeding, zouden we
het dubbel van de menselijke populatie kunnen voeden. En ik vergat nog te zeggen dat er in mijn
land elk jaar 10.0000 kinderen sterven aan ondervoeding. Ik hoop dat ik daar niet bij hoor.
‘80% van de kinderen die aan ondervoeding lijden, leeft in landen met een op export gerichte economie.’1
‘100.000 mensen sterven elke dag van honger of van de onmiddellijke gevolgen van honger.’2

Honger in cijfers
De wereldwijde voedsel- en landbouwsituatie wordt gekenmerkt door een dubbele paradox:
→ Terwijl de wereldwijde landbouwproductie hoger ligt dan de voedselbehoeften van de planeet, lijden
850 tot 950 miljoen mensen – zowat één op zeven – aan ondervoeding.
→ Van de 850 miljoen is bijna 600 miljoen – meer dan 70% - landbouwer of visser. Het zijn dus vaak zij
die zelf voedsel produceren.
Er wordt genoeg voedsel geproduceerd om de planeet te voeden, en toch hadden in 2010 volgens de FAO
22 landen te kampen met een langdurige voedselcrisis.3

Honger, een kwestie van verdeling
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is slechts 10% van de ondervoeding te wijten aan zaken als
droogte, overstromingen, sprinkhanenplagen, oorlogen, conflicten… Het is dus veeleer een structureel dan
een conjunctureel probleem.
Ondervoeding ontstaat eerst en vooral door lage inkomsten. Boeren en vissers in het Zuiden en hun gezin
maken de meerderheid uit van de 3 miljard mensen ter wereld (bijna één op twee) die overleven met 2 dollar per dag. Eenvoudigweg omdat ze niet genoeg toegang hebben tot grond, tot hulpbronnen, tot lokale
markten, en dus tot inkomsten.
‘Honger is wel degelijk het werk van de mens. Het is het massavernietigingswapen dat dient om mensen in
het Zuiden te gebruiken en kapot te maken.’4

Het huidige landbouwbeleid versterkt de ongelijkheid
Het landbouwbeleid staat tegenwoordig sterk onder druk door internationale (WHO5), regionale (ALCA6) en
bilaterale vrijhandelsakkoorden voor landbouwproducten (EPA7). Centraal daarin staan de liberalisering van
de markten en de concurrentie. Dat neoliberale beleid komt ten goede aan multinationals en grote mogendheden, die zo de geglobaliseerde voedselmarkt kunnen controleren. Het heeft de honger in de wereld niet
helpen uitroeien, maar integendeel, de mensen alleen maar afhankelijker gemaakt van importproducten.

1 L’écologiste, n°16, p 9.
2 Dossier Imagine, n° 52.
3 http://www.fao.org/news/story/fr/item/46123/icode/
4 Jean Ziegler, Dossier Imagine, n° 52.
5 Wereldhandelsorganisatie
6 Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst
7 Economische partnerschapsovereenkomst
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Wat zijn de gevolgen van dit landbouwbeleid?
1. Import aan lage prijzen: door steeds meer landen te verhinderen om zich te beschermen, verplichten de
huidige handelsregels de minder geïndustrialiseerde landen om producten tegen lage prijzen te importeren. Die producten kunnen welkom zijn, als ze ter plaatse niet gemaakt worden en als het land het aantal producten kan beperken met quota’s (bijvoorbeeld wanneer de eigen productie niet volstaat om aan
de lokale vraag te beantwoorden). Douanerechten en quota’s vormen volgens de WHO echter een rem
op de handel. Daardoor overspoelen tal van laaggeprijsde producten de markten van deze landen tegen
hun wil en vernietigen ze er de lokale economie.
Hoe en waarom kunnen de producerende landen exporteren tegen zo’n lage prijs?
• Omdat hun bodem en hun klimaat gunstig zijn (melk uit Nieuw-Zeeland).
• Omdat hun bodem, hun klimaat, grote landbouwbedrijven, lage lonen en slechte werkomstandigheden van hen de absolute prijzenkampioen maken (vlees, soja en suiker uit Brazilië, tarwe uit Oekraïne).
• Omdat hun regering de productie van een product heeft gestimuleerd en ondersteund (irrigatie en
steun voor het telen van rijst in Thailand en Vietnam).
• Omdat ze hun overschotten van goede jaren exporteren (Chinese rijst).
• Omdat ze producten verkopen die geen waarde meer hebben op de lokale markt (staart en vleugels
van industriële kippen uit Europa of Brazilië).
• Omdat ze de prijs van landbouwproducten kunstmatig doen zakken door exportsubsidies en omdat ze
daardoor hun producten kunnen exporteren aan een betere prijs dan hun concurrenten die, in het geval
van de landen in het Zuiden, hun eigen producten niet mogen subsidiëren (verbod van het IMF). Dat
is volstrekt oneerlijke concurrentie!
Landen het recht ontnemen om hun markten en hun landbouwsectoren te beschermen, heeft bijgevolg
een vernietigend effect. De laaggeprijsde importproducten verwoesten immers de lokale landbouw.8
2. Verdwijnen van de familiale landbouw: Familiale landbouw is het slachtoffer van de jacht op de laagste
prijzen, die in het voordeel van de voedingsindustrie en de grootdistributie speelt. De industriële landbouw palmt alle hulpbronnen in (grond, water, zaden). Alleen al in Europa verdwijnt er elke 30 seconden
een kleinschalige boerderij.
3. Armoede en ondervoeding in het Zuiden: De boeren in het Zuiden kunnen zich niet verweren tegen de
concurrentie van laaggeprijsde importproducten en voor export bestemde monoculturen. Ze hebben geen
land en geen middelen meer en worden gedwongen om weg te trekken.
4. Aantasting van het milieu: De deregulering9 van de landbouw brengt grote schade toe aan het milieu (bodemvervuiling, ontbossing, aantasting van het water en van de biodiversiteit, enz.).
5. Daling van de kwaliteit van het voedsel: Gezondheidsproblemen en junkfood in het Noorden zijn de tegenhangers van ondervoeding in het Zuiden. Consumenten in de rijke landen hebben geen voordeel bij
de lage landbouwprijzen, want de verkoopprijs van de supermarkt ligt een stuk hoger. De kwaliteit gaat
er eveneens op achteruit door de voedingsindustrie, die producten en mensen manipuleert met additieven, smaakversterkers, kleurstoffen, overdreven veel vet, zout en suiker, of zoetstoffen.10

8 Dat is het geval bij Europese en Nieuw-Zeelandse melk die geïmporteerd worden in India, Amerikaans varkensvlees in de Caraïben, Europees en Braziliaans
vlees in Afrika, Braziliaanse en Argentijnse soja in Europa, Thaise rijst in Afrika, enz
9 Schrappen van regelgeving, van de stabilisering van een sector door de staatsinstellingen (zie lexicon).
10 Zie thematische fiche Statistisch bord van de Belg.

30

Pedagogische bijlage

Kip exporteren naar Afrika
In heel wat Afrikaanse landen zijn er massaal diepgevroren stukken kip te vinden. Die kippen komen vooral uit Amerikaanse, Braziliaanse en Europese slachthuizen. De delen die het meest gevraagd worden
door westerse consumenten (wit, billen en vleugels) worden eraf gehaald en de rest gaat naar Afrika. De
prijs van de geïmporteerde kippen tart alle concurrentie en de lokale boeren kunnen niet met gelijke wapens strijden tegen een voedingsindustrie die draait op subsidies. Uit frustratie sluiten ze hun bedrijf en
trekken weg. Gevolg: de werkgelegenheid daalt en de sloppenwijken raken vol. Tussen 2000 en 2007 is
de import van kippenvlees naar Afrika meer dan verdubbeld, van 260.000 ton naar 666.000 ton.
(http://commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/poulet)

De FAO pleit voor biolandbouw11
In mei 2007 vond in Rome een Internationale conferentie over biologische landbouw en voedselzekerheid
plaats. De FAO beklemtoonde er de noodzaak om op wereld- en lokaal niveau een nieuw paradigma van
voedselzekerheid vast te leggen. Dat steunt op de afzetmarkten van de biologische landbouw en helpt het
hoofd te bieden aan de grote problemen die zich in de komende vijf tot vijftig jaren zullen voordoen: demografische groei, stijgende consumptie, aardolieprijzen op recordhoogte, de voornaamste productiemiddelen en wereldwijd voedseltransport afhankelijk van fossiele brandstoffen, dalende watervoorziening,
toenemende variabiliteit van het klimaat, verlies van werkgelegenheid in de landbouwsector, verlies van biodiversiteit en kennis enz.
Het belangrijkste kenmerk van biologische landbouw zijn volgens de FAO12 de lokaal beschikbare productiemiddelen en het geringe gebruik van fossiele brandstoffen. Biologische landbouw draagt zorg voor biodiversiteit in de tijd (gewasrotatie) en in de ruimte (gecombineerde teelten). De VN-organisatie meent ook
dat biologische landbouw de vicieuze cirkel doorbreekt van boeren die zich in de schulden moeten steken
voor de aankoop van productiemiddelen (pesticiden en meststoffen). Bioboeren zouden daarom ook betere
inkomsten genieten en meer zelfvoorzienend zijn op het vlak van voedsel.
Verschillende analyses van de wereldwijde voedselvoorziening wijzen erop dat biologische landbouw en
kleinschalige landbouw in staat zijn om de wereldbevolking van voedsel te voorzien.13 Met dit rapport van
de FAO gaan de Verenigde Naties in tegen de logica van de multinationals die zaden, productiemiddelen en
ggo’s verkopen. Een unicum in de geschiedenis!

Voedselsoevereiniteit is een alternatief
Voedselsoevereiniteit betekent dat landen en bevolkingen het recht hebben om een landbouwbeleid uit te
tekenen dat specifiek beantwoordt aan de economische, sociale, ecologische en culturele uitdagingen van
elke regio ter wereld.
Voedselsoevereiniteit beschermt meer specifiek:
• Het recht op kwaliteitsvolle voeding, die past binnen de cultuur.
• Het recht op een eerlijk inkomen (kunnen leven van de landbouw).
• Het recht op toegang tot productiemiddelen (grond, water, zaden, leningen…). Dit recht
betekent dat de productiemiddelen gelijk verdeeld worden tussen de boeren.
• Het recht om de productie en de handel in landbouwproducten te beschermen en te
reglementeren.
• De verbintenis om een beleid te volgen dat de voedselsoevereiniteit van andere landen niet
bedreigt.

11 www.fao.org/organicag/ofs/docs_fr.htm
12 Food and Agriculture Organization, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties.
13 Zie ook het begrip ‘dubbele’ groene revolutie: Michel Griffon, Nourrir la planète, Odile Jacob, 2006.
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Soevereiniteit, wat is dat?
• Voedselsoevereiniteit is geen voedselzekerheid. Voedselzekerheid gaat uitsluitend over de hoeveelheid
beschikbaar voedsel. Voedselzekerheid kan bereikt worden door al het voedsel te importeren. Voedselsoevereiniteit daarentegen geeft de voorrang aan lokale markten.
• Voedselsoevereiniteit gaat in tegen het liberaliseringsbeleid en de wil om landbouw en handel te regulariseren via de markt. Voedselsoevereiniteit verdedigt echter het recht om duurzame familiale landbouw
te stimuleren en te steunen, om natuurlijke bronnen te beschermen (water, bossen, bodem enz.), maar
ook de gezondheid van de consumenten, de biodiversiteit, de werkgelegenheid in de landbouw, waardige inkomens…
• Voedselsoevereiniteit is geen navelstaarderij: de internationale handel heeft zijn nut als hij bij de landbouw niet op de eerste plaats komt en als de behoeften van de lokale bevolking blijven meetellen. Voor
producten die vooral voor export bestemd zijn zoals tropische producten, verdedigt voedselsoevereiniteit het principe van een gezamenlijk beheer van het internationale aanbod door de producerende
en importerende landen. Zo krijgen de producenten een correcte prijs en zijn de gebruikers zeker van
hun voedselvoorziening.
Tegenwoordig bestaan er verenigingen die het concept van voedselsoevereiniteit verdedigen. Via Campesina is een internationale beweging van boeren, kleine en middelgrote producenten, landlozen, vrouwen en jongeren van het platteland, inheemse volkeren en landarbeiders. Ze verdedigt de basiswaarden
en -belangen van haar leden uit 56 landen in Azië, Afrika, Europa en Amerika.
Fian (Food first Information and Action Network) is een internationale organisatie die de mensenrechten verdedigt. Het netwerk komt op voor het ‘cruciale recht van elk individu om geen honger te lijden’.
Fian werkt op vraag van bevolkingsgroepen wiens recht op voedsel geschonden wordt. Ze herinneren
overheden aan hun verplichtingen op het vlak van mensenrechten en baseren zich daarbij op overeenkomsten of conventies die getekend en geratificeerd werden door de landen.

WIST JE DAT?
l Volgens de FAO zou de wereldwijde landbouw met de huidige productie zonder problemen
(en vooral zonder ggo’s) 12 miljard mensen kunnen voeden.
l Elk jaar sterven er 40 miljoen mensen van honger, terwijl er 356 kg graan per jaar per persoon
geproduceerd wordt.
l De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben de WHO hun subsidies laten goedkeuren,
terwijl arme landen meestal geen subsidies mogen geven (douanerechten zijn ook een vorm
van subsidies). Een mooi voorbeeld van de machtsverhoudingen in de internationale handel!
Europa en de Verenigde Staten beschermen zich bovendien door strenge gezondheidsnormen
op te leggen aan producten die ze niet op hun grondgebied willen.
l In 1999 kreeg een melkkoe gemiddeld 420 kg krachtvoer (mengeling op basis van graan) per
jaar. In 2010 was dat 800 kg, meer dan het dubbel dus in tien jaar tijd.
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Ik ben een mooi stuk rundvlees
Ik ben de lucht van de planeet

3

Ik ben de kleine Leo
Ik ben Leo, een kleine Belg van 3 dagen oud. Ik ben erg gelukkig dat ik
ter wereld gekomen ben, maar toch ook een beetje bang.
In mama’s buik al werd ik overspoeld met rare dingen: pesticiden, oplosmiddelen, kwik, enz. Volwassenen zouden nochtans beter moeten
weten: voor mijn broze gezondheid is dat allemaal heel gevaarlijk. Niet
te verwonderen dat het aantal aangeboren afwijkingen, kinderkankers
en genitale misvormingen blijft stijgen…

Of we nu willen of niet, we worden allemaal blootgesteld aan pesticiden en andere giftige producten. Via
onze voeding, de lucht die we inademen, het water dat we drinken of onze woning. Al 3 generaties lang worden we omringd met steeds meer schadelijke stoffen. Sommige zijn sinds kort verboden in het Noorden,
maar ze raken toch tot bij ons via de landen in het Zuiden, waar er andere wetten gelden.
We denken vaak dat er alleen pesticiden zitten in fruit en groenten. Vlees is echter een van de meest vervuilde fytosanitaire producten, als gevolg van zogenaamde bioaccumulatie3. Hoe verder een voedingsmiddel zich in de voedselketen bevindt, hoe meer pesticiden het bevat. Intensief geproduceerd rundvlees is
daarvan een treffend voorbeeld. In de traditionele veeteelt eten koeien immers gras en hooi, maar in de intensieve veeteelt krijgen ze graan (tarwe, maïs…) en perskoeken (van soja, koolzaad…) om sneller te groeien.
Die versnelde groei leidt tot overbelasting, waardoor het organisme de opgestapelde pesticiden minder goed
kan verwijderen. Pesticiden houden bovendien van vetten en stapelen zich graag op bij dieren met veel vet.
Volgens de National Research Council zou 55% van de pesticiden en andere chemische stoffen op ons bord
van vlees komen.1

Een lichaam vol gif wordt sneller ziek
Consumenten, en zeker kinderen, lopen niet alleen risico via resten van pesticiden op hun bord, maar ook
door een meer algemene vervuiling. PAN (Pesticide Action Network) maakte een officieel Amerikaans rapport bekend waaruit blijkt dat organismen overal in de VS resten van pesticiden bevatten. Het centrum voor
de controle en preventie van ziektes in de VS vond pesticiden en hun afbraakproducten bij alle geteste personen. Op vijf pesticiden na werden alle 23 geteste pesticiden en stofwisselingsproducten teruggevonden bij
minstens de helft van de personen. Uit onderzoek naar resten in de urine en het bloed bleek dat een persoon gemiddeld 13 pesticiden in zijn lichaam had.2
Tal van wetenschappelijke studies3 toonden het volgende aan:
• Pesticiden spelen een rol bij het ontstaan van aangeboren afwijkingen en kanker bij kinderen.
• De foetus kan besmet worden door de vader of de moeder, wanneer er voor de bevruchting resten worden doorgegeven via de zaadvloeistof.
• Kinderen die in een landelijk gebied met intensieve landbouw wonen, lopen meer risico op ziektes.
• Landbouwpesticiden zijn heel vluchtig en verspreiden zich tot in huizen kilometers verderop.
Wetenschappers maken zich zorgen over al deze problemen. Ze vragen dan ook om rekening te houden met
de kwetsbaarheid van foetussen en jonge kinderen bij het inschatten van de giftigheid van een pesticide.

1 PCB’s of polychloorbifenylen zijn gechloreerde chemische derivaten die in bepaalde omstandigheden dioxines afgeven. Ze komen voor in het milieu en zijn
onderworpen aan bioaccumulatie
2 http://www.cdc.gov/exposurereport/
3 www.pesticides-etudes.mdrgf.org
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Stijgend aantal kankers
Mensen worden tegenwoordig op grote schaal blootgesteld aan chemische verontreiniging. Aan de basis
liggen verschillende giftige stoffen: dioxines, PCB’s4, zware metalen, pesticiden, voedingsadditieven, enz.
Een groot deel van deze stoffen ontregelt de hormonen, kan kankerverwekkend, mutageen of reproductietoxisch zijn. Dat betekent dat ze ervan verdacht worden om kanker, aangeboren afwijkingen of onvruchtbaarheid te veroorzaken.
De overheid talmt om te erkennen welke rol deze factoren spelen bij de voortdurende stijging van het aantal kankers. Ook de nodige maatregelen laten op zich wachten. En dat terwijl het aantal gevallen van kanker ter wereld tegen 2030 met 75% zou stijgen.5

Allergie, astma, luchtwegaandoeningen…
Net als kanker zijn allergieën multifactoriële ziektes, die zowel kunnen ontstaan door genetische aanleg als
door milieufactoren en zelfs voeding.
Tal van studies6 tonen aan dat in de afgelopen decennia het aantal allergieën gestegen is in de westerse wereld. Het aantal gevallen van allergische aandoeningen zoals atopisch eczeem, hooikoorts of astma is in enkele jaren tijd verdubbeld of verdrievoudigd! Vandaag heeft 1 op 5 mensen last van allergie.7
In Europa heeft 1 kind op 7 astma. Tussen 1980 en 1990 is het aantal kinderen met astma verdubbeld. Die
astma is heel vaak van allergische aard (drie op vier keer). 4 tot 6% van de kinderen heeft een voedingsallergie en 2 tot 6% van de zuigelingen is allergisch voor koemelk.

WIST JE DAT?
l Sinds 2006 analyseerde het WWF het bloed van 320 mensen in heel Europa, waaronder Europese ministers, wetenschappers, bekendheden en gezinnen. Al die mensen bleken duidelijk
besmet te zijn met een cocktail van giftige, hardnekkige en bioacculumeerbare chemische
producten die de hormonen ontregelen. Het onderzoek bestudeerde onder andere 12 Europese gezinnen. Zij waren stuk voor stuk besmet met een cocktail van minstens 18 chemische
producten. Sommige producten, zoals PCB’s4 en DDT’s, zijn al tientallen jaren verboden in de
Europese Unie, maar blijven de nieuwe generaties besmetten.
l Bijna 50% van het fruit en de groenten bevatten resten van pesticiden en 4,4% van de stalen overschrijdt de reglementaire maximumhoeveelheden aan resten.8
l Volgens de Europese Commissie onderging 99% van de chemische producten die in de handel zijn toegelaten daar niet de nodige testen voor.

4 PCB’s of polychloorbifenylen zijn gechloreerde chemische derivaten die in bepaalde omstandigheden dioxines afgeven. Ze komen voor in het milieu en zijn
onderworpen aan bioaccumulatie.
5 The Lancet Oncology, vol. 13, issue 8, p. 790-801, ‘Global cancer transition according to the Human Development Index (2008-2030): a population based
study’, June 2006.
6 Zie bijvoorbeeld: Annulas of Allergy, Asthma and immunology volume 109, issue 6, pages 470-425, ‘Dichlorophénol containing pesticides and allergies : result from the US National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2006’, December 2013.
7 www.annuallergy.org
8 ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/pesticide_residues/report
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Ik ben het dier dat jou voedt
Ik ben je favoriete supermarkt
Ik ben de kleine Leo

Ik ben Alain, een beetje ziek
Ik voel me niet zo goed. Ik heb een buikje en een verhoogd risico op diabetes. Mijn dokter maakt zich zorgen en ik ook. Ze zeggen dat ik niet
genoeg omega 3 eet, dat ik niet evenwichtig eet. Ze zeggen dat we meer
en meer omega 6 eten en minder en minder omega 3. Moet ik nu pillen slikken?

Evolutie van het dieet
De industrialisatie van voeding heeft het dieet van heel wat landen veranderd. Tegelijk gingen mensen minder
bewegen. Daardoor is er een nieuw gezondheidsprobleem ontstaan: zwaarlijvigheid. Het komt zowel in industrielanden als in opkomende landen of ontwikkelingslanden voor. In 2005 waren er naar schatting 1,3 miljard volwassenen met overgewicht, waarvan 400 miljoen zwaarlijvigen. Dat is respectievelijk 33% en 10% van
de volwassen wereldbevolking. Meer dan 800 miljoen van die mensen wonen in ontwikkelingslanden.

Zo zegt het IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) rapport dat door de industrialisatie van de voedselketen ‘de productie is toegenomen en er
nieuwe mechanismen voor de voedingsindustrie zijn gecreëerd. Een daling van de kwaliteit en het gebrek aan
variatie van onze voeding, en een lage voedingswaarde, werden in verband gebracht met de toename van
het aantal gevallen van zwaarlijvigheid en chronische ziektes op wereldschaal. Levenslang slecht eten verhoogt de kans op chronische ziektes, die de grootste doodsoorzaak ter wereld zijn. We moeten onze inspanningen dringend op de consument richten en op het belang van de kwaliteit van onze voeding als
bepalende factoren voor de productie, in plaats van uitsluitend rekening te houden met prijs en hoeveelheid.’1
Het industriële landbouwmodel heeft het dieet van tal van mensen en landen ingrijpend veranderd. In China
bijvoorbeeld zouden de te plotse veranderingen van het voedingspatroon aan de basis liggen van de ‘epidemie’ van overgewicht en zwaarlijvigheid waarmee veel inwoners en kinderen te kampen hebben.
In de intensieve landbouw en veeteelt krijgen dieren graan te eten in plaats van gras, waardoor er meer
omega 6 in het vlees zit. Daarnaast bevatten alle industriële voedingsmiddelen tegenwoordig plantaardige
olie, en ook die is rijk aan omega 6. De verhouding omega 6/omega 3 in de westerse voeding schommelt
tussen 10:1 en 20:1. Deze meervoudig onverzadigde vetzuren zijn essentieel voor de mens, en de verhouding zou tussen 1:1 en 4:1 moeten liggen. Een te hoge inname van omega 6-vetzuren kan de positieve effecten van omega 3-vetzuren verhinderen, zoals bescherming tegen hart- en vaatziektes. Een overdaad aan
omega-6 kan pijn en ontstekingsziektes veroorzaken zoals astma, artritis…2
Uiteindelijk is het de gezondheid van de consument die de prijs betaalt. Zwaarlijvige mensen lopen immers
meer kans op chronische ziektes, waaronder diabetes, hart- en vaatziektes en kanker, terwijl ze vaak een tekort aan vitaminen en mineralen hebben (FAO, 2002).

‘Industriële veeteeltbedrijven zijn absoluut niet veilig vanuit biologisch standpunt. Het is er voortdurend
een komen en gaan van mensen. Wie wind afwaarts op een paar kilometer van een industrieel veeteeltbedrijf staat, heeft snel een ziekteverwekkend virus te pakken. En de mest wordt niet altijd verwijderd.’
Dr. E. Silbergeld, hoogleraar Environmental Health Studies aan de Johns Hopkins University

1 Samenvattend IAASTD-rapport Samenvatting p. 10
2 Guérir. Dokter David Servan Schreiber. Robert Laffont, 2003
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Matig met vlees
Te veel vlees eten is duidelijk nefast voor onze gezondheid.
‘Voor een evenwichtig voedingspatroon raden we aan om tussen 75 en 100 gr vlees per dag te eten. Te veel
vlees eten kan nefaste gevolgen hebben voor de gezondheid. De hoge concentraties aan verzadigde vetten
en cholesterol kunnen het cholesterolgehalte in het bloed doen stijgen en daardoor ook het risico op harten vaatziektes. Sommige vleesbereidingen bevatten hoge concentraties aan zout, wat het risico op een hoge
bloeddruk verhoogt. Door vlees te grillen of te braden kunnen er dan weer kankerverwekkende stoffen vrijkomen.’ (OIVO, 2010).
Een indrukwekkend aantal studies wijst op een verband tussen overmatige consumptie van rood vlees en
hart- en vaatziektes, zwaarlijvigheid en darmkanker. ‘Het is dus mogelijk om aan overvoeding gelinkte ziektes
te voorkomen of te genezen door een verandering in eetgewoonten en levensstijl. Zo zou 30 tot 40% van
de kankers, 17 tot 22% van de hart- en vaatziektes en 24 tot 66% van de diabetesgevallen vermeden kunnen worden door minder verzadigde vetzuren (vooral in vlees, eieren en melkproducten) op te nemen en
meer te bewegen.’

‘Er bestaat weinig twijfel over het belang van een evenwichtige voeding en de rol van een matige
consumptie van veeteeltproducten. Dat duidelijk maken aan de consumenten zou een prioriteit moeten zijn voor de volksgezondheid.’ Uit het rapport Foresight. The Future of Food and Farming (2011)
Final Project Report. The Government Office for Science, London.

Opgelet met vee uit de industriële veeteelt
We kunnen de risico’s voor de menselijke gezondheid van de industriële veeteelt onderverdelen in twee
groepen. Aan de ene kant zijn er zoönotische ziektes en via voedsel overgedragen ziektes. Aan de andere
kant zijn er de gevaren van het afval dat afkomstig is van een verkeerd gebruik van diergeneesmiddelen, hormonen en giftige stoffen.3

Zoönotische ziektes en via voedsel overgedragen ziektes
Een zoönotische ziekte is een ziekte die van dier op mens kan worden overgedragen en omgekeerd. Bijvoorbeeld de gekkekoeienziekte, de vogelgriep, hondsdolheid of toxoplasmose.
Als een dier besmet is met een van die ziektes, worden zijn weefsel en afscheidingen, vlees en melk inbegrepen, mogelijke bronnen van infectie. Dat gebeurt onder andere wanneer ze terechtkomen in de voedselketen. Op dit moment zijn 75% van de opkomende ziektes zoönoses (FAO, 2009).
Via voedsel overgedragen ziektes ontstaan door ziektekiemen zoals bacteriën als salmonella en E.coli of verontreinigende stoffen die in de voedselketen zijn terechtgekomen tijdens het productieproces of de verwerking van dierlijke producten. Hoe langer en complexer de voedselketen, hoe meer risico’s er uiteraard zijn
op ziektekiemen en ziekteverwekkende stoffen.
Industriële bedrijven waar duizenden, vaak gestresseerde, soms zieke dieren opeengepakt zitten, zijn trouwens de ideale plaats voor virussen om zich snel te verspreiden en te muteren. Die ‘boerderijen’ zijn ‘de perfecte omgeving voor resistente stammen’, zegt een Amerikaanse gezondheidsverantwoordelijke. ‘Als we
een wereldwijde pandemie willen creëren, moeten we zoveel mogelijk van dit soort ‘veeteeltboerderijen’
zetten’, waarschuwt hij.
Niet verwonderlijk dus dat we de laatste decennia steeds meer uitbraken van virussen zien. Dat houdt verband met de globalisering van de handel in dieren en dierlijke producten en met de industrialisering van de
veeteelt. De voorbije jaren kwamen er twee crises uitgebreid in de media: de vogelgriep in 2006 en de varkenspest in 2009. Beide epidemies ontstonden in ‘vleesfabrieken’ die doen denken aan concentratiekampen.

3 La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture – le point sur l’élevage. FAO 2009
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Bacteriën in opstand tegen antibiotica
Op wereldschaal is het gebruik van antibiotica sterk toegenomen. Dat geldt voor de menselijke geneeskunde, maar ook voor de diergeneeskunde. Zo doken er bacteriestammen op in ons leefmilieu, ontstaan
door mutaties als gevolg van de selectiedruk. Daardoor werken heel wat antibiotica niet meer tegen gevaarlijke bacteriële infecties.
Na een uitvoerig debat besloot de EU in 2006 het gebruik van antibiotica te verbieden als additieven in veevoer. Antibiotica werden officieel immers gebruikt om ziektes te voorkomen in industriële veeteeltbedrijven,
maar vooral omdat ze de groei stimuleren en dus economisch voordeel opleveren. Een positieve beslissing
dus, maar dat betekent niet dat antibiotica nog slechts uitzonderlijk gebruikt worden en alleen om ziektes te
genezen. De levensomstandigheden van dieren in industriële productie maken het gebruik van antibiotica
immers noodzakelijk. Zo kan men vermijden dat de bacteriële druk tot een te hoog sterftecijfer leidt.
Toch is het mogelijk om ziektes te voorkomen, zowel bij dieren als bij de mens. Een hygiënische leefomgeving voor de dieren is daarbij cruciaal. Het drukke internationale verkeer van goederen, dieren en personen
en het opsluiten van dieren in nefaste omstandigheden vormen een gunstig kader voor het verspreiden van
bepaalde ziektes. Door die omstandigheden te veranderen, gaan de gezondheid en de veiligheid van de
consument erop vooruit.

‘De productieomstandigheden en het massale gebruik van antibiotica in dierlijke productie vormen de
ideale voedingsbodem voor resistente bacteriën. Resistentie voor antibiotica is een gevaar voor de menselijke gezondheid, die van de werknemers, veehouders en dierenartsen in de eerste plaats, maar ook
voor de volksgezondheid.’
Jocelyne Porcher, onderzoeksverantwoordelijke bij het INRA
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WIST JE DAT?
l Als de recente tendens zich voortzet, zal de planeet 3,3 miljard mensen met overgewicht tellen in 2030, waarvan 80% in de minst ontwikkelde landen.
l Een studie heeft aangetoond dat vlees, melkproducten, eieren en dierlijke vetten 77% van het
aandeel aan de verzadigde vetzuren en 100% van het aandeel aan cholesterol uitmaken in ontwikkelde landen.4
l In 2009 werd er in Frankrijk 1060 ton antibiotica voor veedieren verkocht, waarvan 44% bestemd was voor varkenshouderijen en 22% voor pluimveebedrijven.
l Volgens het Franse Instituut voor Gezondheidsbewaking5 is 50% van de antibiotica ter wereld bestemd voor dieren.

4 Alimentation et santé publique http://www.alimentation-responsable.com/un-constat-inquietant
5 ÉLEVAGE INDUSTRIEL, 1.000 tonnes d’antibiotiques dans nos assiettes AGNÈS ROUSSEAUX
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MULTIGROS

Ik ben de biodiversiteit
Ik ben je favoriete supermarkt
Ik ben De Santos

Ik ben een
voedingsmiddelenmultinational

Ik produceer enorm veel en ik ben aanwezig in een heleboel landen.
Dankzij mij vinden mensen werk! Ik beslis over alles: de hoeveelheid
meststoffen en pesticiden die voor de gewassen worden gebruikt, het
loon van de arbeiders en hun arbeidsvoorwaarden. Ik wil vóór alles winst
maken voor mijn aandeelhouders. Ik kom overal ter wereld en maak me
geen zorgen over de bevolking of het milieu.
Ik boek monsterwinsten, waarvan een deel naar reclame gaat die me helpt om mijn producten te verkopen. Dankzij de reclame krijg ik de mensen zover dat ze veel dierlijke producten eten, ook al is dat niet goed
voor hun gezondheid.

De macht van multinationals
Een multinational wil eerst en vooral zoveel mogelijk winst maken. Om efficiënt en rendabel te zijn, organiseert en verdeelt hij zijn werk waar de productiekosten het laagst zijn en de fiscale wetten het interessantst.
Door zich in ontwikkelingslanden te vestigen, kunnen multinationals veel lagere lonen betalen dan die in industrielanden en moeten ze geen wetten naleven die de werknemers en het milieu van die landen beschermen.

Integratie voor meer controle
De macht van die bedrijven wordt almaar groter doordat ze zich verticaal of horizontaal integreren.
Wanneer een bedrijf het volledige proces van een product in handen heeft, van de productie tot het op de markt
brengen, spreken we van verticale integratie.
• Het bedrijf Dole beheert zijn plantages en bezit verschillende vervoersmaatschappijen, verwerkings- en verpakkingsbedrijven. Vanuit het magazijn wordt het product op de markt gebracht en verdeeld over de hele
wereld.
Wanneer een bedrijf eigenaar wordt van zijn belangrijkste concurrenten en zo een deel van de markt van een
bepaald product bezit, spreken we van horizontale integratie.
• Het bedrijf Altria (vroeger Philip Morris) verkoopt koffie, chocolade en koekjes onder verschillende merken (Carte noire, Maxwell, Maison du Café, Tomberone, Hollywood, LU-koekjes, Philadelphia-smeerkaas enz.) via Kraft Foods en zijn filialen.
Je zou kunnen denken dat al die merken concurrenten zijn, maar eigenlijk behoren ze tot een en dezelfde
onderneming.
De macht van multinationals is sterk gestegen de laatste decennia doordat ze betrokken waren bij het opstellen van het internationale handelsbeleid en vooral door hun lobbywerk.1

Hoeveel multinationals zitten er in je cornflakes?
Elke dag worden lokale bedrijven opgekocht door de reuzen uit de voedingsindustrie.
We komen er van bij het ontbijt mee in contact, maar het blijft heel moeilijk om te weten van welke bedrijven we elke dag iets eten. Etiketten maken ons op dat vlak niet wijzer.
Eet je ‘Corn Flakes’, ‘RiceKrispies’ of ‘Special K’? Dat zijn producten van Kellog’s uit Michigan. Drink je Tropicana? Pepsi is de fabrikant! Minute Maid of water van Chaudfontaine? Dat is Coca-Cola! Heb je je laten
verleiden door de lekkere chocolade van Côte d’Or? Dan help je de Amerikaanse reus Kraft aan meer omzet.

1 Lobbyen is het stelselmatig uitoefenen van rechtstreekse of onrechtstreekse invloed op het proces van het opstellen, toepassen en interpreteren van wettelijke maatregelen, normen, reglementen en algemener van elke tussenkomst of beslissing van de overheid.
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Wie is wie?
• Het is niet zo makkelijk om te weten welk bedrijf achter de bekende merken schuilt. Geen enkele wet
verplicht hen immers om te zeggen waar ze gevestigd zijn. We weten dus niet aan wie we elke dag ons
geld uitgeven. De bedrijfswereld blijft complex: duizenden aandelen worden elke dag gekocht en verkocht. Sommige bedrijven gaan failliet, anderen worden opgeslokt door concurrenten of gedeeltelijk
overgekocht. En dat gebeurt vaak achter gesloten deuren.
• Bedrijven die concurrenten lijken, werken in werkelijkheid soms samen om producten te maken en op
de markt te brengen. Zo verkocht Philip Morris in 2007 producten van Del Monte via een filiaal met de
naam Nabisco.
En zo is ons voedsel afhankelijk van een handvol grote ondernemingen die overeenkomsten sluiten
waar niemand iets van weet. Is er dan nog sprake van vrije markt en echte concurrentie?

BBP en inkomsten van de bedrijven
Sommige bedrijven hebben een hoger jaarlijks inkomen dan het bbp (bruto binnenland product) van sommige landen in het Zuiden!2

Ce

Land

BBP in miljoen US
dollar. Jaar 2011.

Bedrijf

Omzet in miljoen US
dollar. Jaar 2011.

Bron: IMF

CC
Cambodja

13.158

Kraft Foods

58.623

Benin

7.500

Nestlé

105.267

Bolivia

23.675

Unilever

57.838

Haïti

7.399

Danone

22.600

Patenten op levend materiaal en het voorbeeld van Rice Tec in India
Sommige bedrijven eigenen zich het eeuwenoude erfgoed van de gemeenschappen in het Zuiden toe om
er voordeel uit te halen. Boeren verbouwen er al eeuwenlang bepaalde variëteiten, die deel uitmaken van
de lokale cultuur of hen helpen in hun levensonderhoud te voorzien. Diezelfde soorten worden nu ingepikt
door voedingsmultinationals.
Zo nam Rice Tec staaltjes van 22 variëteiten basmatirijst in de regio Punjab in India. In de laboratoria van
het bedrijf isoleerden wetenschappers een reeks genen die, in combinatie met andere, een nieuwe rijstvariëteit opleverden. Rice Tec vroeg er een patent voor aan alsof het hun eigen uitvinding was.
Boeren in Punjab kruisen al generaties lang rijstsoorten. Hun kennis werd dus gebruikt zonder dat ze er enige
erkenning of voordeel voor in de plaats krijgen. Erger nog, boeren die de zaden willen gebruiken, zijn verplicht om ze van Rice Tec te kopen.
Doordat deze basmatisoort ‘privé-eigendom’ is geworden, hebben de boeren niet eens het recht meer om
rijstkorrels te bewaren als zaad voor het volgende seizoen.
Helaas zien we steeds meer van deze situaties sinds de WHO (Wereldhandelsorganisatie) het recht om levend materiaal te patenteren heeft erkend.

2 Jaarrapporten van de beschikbare bedrijven op hun website. Zie ook Wereldbank, gegevens en statistieken 2003.
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Delokalisatie, nog meer winst. Het voorbeeld van de vleesindustrie
De vleesindustrie staat of valt met de lage prijzen van veevoeder, in het Noorden maar ook in het Zuiden.
De teelt van maïs, soja en zoete aardappelen neemt er een hoge vlucht. Dankzij de neoliberale globalisering
konden de grote vleesconcerns hun activiteiten naar arme landen verhuizen. Daar kunnen ze tegen lagere
kosten produceren. Het Amerikaanse Smithfield, de grootste producent van varkensvlees ter wereld, opende
zo boerderijen in Mexico en Oost-Europa. Tyson, een andere Amerikaanse vleesgigant, begon in de jaren 90
pluimvee te kweken in China. ‘Rond dezelfde tijd startte Tyson een joint venture in India, kochten ze aandelen in Argentijnse rundveemesterijen en kochten ze drie grote Braziliaanse pluimveeproducenten op. Het
Franse Doux maakte van de Franse pluimveesector een op export gerichte, industriële productie. Ze begonnen hun activiteiten te verplaatsen naar Brazilië in 1998, nadat ze een Braziliaanse pluimveeproducent hadden overgenomen en dankzij de gulle subsidies van de Braziliaanse overheid.’3
Veel landen in het Midden-Oosten maken zich zorgen over hun voedselvoorziening en stimuleren hun privébedrijven om te investeren in het Zuiden. HADCO van Saoedi-Arabië kocht zo massaal veel land in Soedan, Hassad Food koopt land in Brazilië, Uruguay, Turkije…
Het wereldwijde voedselsysteem is in handen van enkele grote bedrijven, die zich niet druk maken over
de toekomst van kleine producenten, de gevolgen voor het milieu van hun activiteiten of de gezondheid
van de consumenten.

3 Une nouvelle offensive dans le monde de la viande industrielle : les multinationales du Sud »
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WIST JE DAT?
l De CEO van Altria kreeg voor het jaar 2001 23.416.230 US dollar aan loon en vergoedingen.
Een koffieplukker moet daarvoor 12.830 jaar werken.
l In Frankrijk draait de voedingsmiddelenindustrie een omzet van 4.200 euro per seconde.
l Twee bedrijven, Cargill en Archer Daniels Mindland, hebben 70 tot 80% van de internationale
graanhandel in handen.4
l In 1999 schonk Philip Morris 60 miljoen dollar aan liefdadigheidsorganisaties. Tegelijk gaf het
bedrijf 108 miljoen uit aan reclame om die liefdadigheid bekend te maken aan de wereld.5
l In 2000 kreeg Monsanto een patent op maar liefst 349 landbouwgewassen en farmaceutische
soorten.
l Sinds het midden van de jaren 90 heeft de Chinese pluimvee-industrie een hoge vlucht genomen. Daardoor werden 70 miljoen kleine producenten verplicht om hun pluimveebedrijf in de
steek te laten.
l Ook in een land als Roemenië is de markt opengesteld voor import en produceren er nu ook
grote bedrijven varkensvlees. Tussen 2003 en 2007 is daardoor 90% van de varkenskwekers
moeten stoppen.

MULTIGROS

4 Helena Norberg-Hodge, Quand le développement crée la pauvreté, Fayard, 2002.
5 AdbustersCorporate light, maart-april 2001, nr. 34, p 38.
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Ik ben Alain, een beetje ziek
Ik ben een voedingsmiddelenmultinational
Ik ben Augusta

Ik ben je favoriete supermarkt
Bij mij kan je alles kopen wat je wil en zelfs zaken waaraan je niet had gedacht!
Ik laat al je wensen uitkomen. Ik ben er om je leven gemakkelijker te maken.
Je hebt geen zin om te koken? Ik heb aan alles gedacht: bereide maaltijden voor
alle leeftijden, fruit en groenten die al gewassen zijn, belegde boterhammen,
koekjes en andere levensmiddelen in individuele porties, voorgekookte, voorgesneden, ja zelfs voorverteerde levensmiddelen. Niets is mij te veel om je te
behagen: aardbeien in de winter, asperges in de zomer, Argentijns rundvlees
en Australische kangoeroe. Ik ga de hele wereld af voor mijn klanten (en voor
mijn aandeelhouders - maar dat blijft onder ons). Wat stellen die paar kilometers voor vergeleken met wat er te verdienen valt? Bovendien bestook ik je met
allerlei promoties: kip voor 2 euro, lamsbout voor 5 euro per kilo. Is dat niet geweldig?

De evoluties in de voedselconsumptie
In Europa bleef de hoeveelheid voedsel die we eten de voorbije 30 jaar relatief stabiel. Van 735 kg/jaar/persoon in de jaren 70 gingen we naar 770 kg/jaar/persoon in 2000. Dat betekent een stijging van 5% in 30
jaar.
De manier waarop we onze koelkast vullen, is echter radicaal veranderd:
• Vroeger werden groenten, fruit, vlees en vis lokaal gekocht, in bulk of in stukken gesneden. Tegenwoordig is alles voorverpakt en vooraf bereid (bereide maaltijden, gewassen of gesneden groenten en
fruit ). We besteden ook almaar minder tijd aan koken.
• Voedsel is tegenwoordig het hele jaar rond beschikbaar (geïmporteerde of in verwarmde serres gekweekte producten).
• In 50 jaar tijd is de vleesconsumptie in België verdubbeld. 90% van het vlees dat we eten is varkensvlees, rundvlees en pluimvee. Vlees is het product waarvan de consumptie het sterkst gestegen is
in een halve eeuw.

Voedselprijzen in vrije val
In 1950 besteedden Europese gezinnen bijna 50% van hun budget aan voeding. Tegenwoordig schommelt
dat percentage tussen 10% (oude lidstaten van de EU) en 35%. In België ligt het op 12,2%. Nochtans eten
we niet minder en is onze koopkracht niet sterk veranderd. Volgens sommige studies zou die zelfs al 10 jaar
hetzelfde zijn.
Bepaalde voedingsmiddelen zijn in verhouding goedkoop geworden. In 1960 moesten mensen 2 uur werken om een braadkip te kunnen kopen. In 1994 was dat nog maar 14 minuten. Sommige levensmiddelen
zijn minder duur geworden, maar dat gaat ten koste van het milieu en het dierenwelzijn. De maatschappij
betaalt de prijs, maar die wordt niet meegerekend aan de kassa. Een deel van de prijsdaling is ook het resultaat van landbouwsubsidies van de afzonderlijke landen en de Europese Commissie. Dankzij die subsidies
kunnen de landbouwers hun producten aan een lagere prijs verkopen dan de werkelijke kostprijs.

1 Evolutie van de voedselconsumptie in België en in het Waals Gewest. OCA, Universiteit van Landbouwwetenschappen in Gembloux.
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Dat consumptiemodel is gebaseerd op de logica van de supermarkten en brengt negatieve gevolgen met zich
mee op sociaal vlak en voor het milieu. Hieronder enkele voorbeelden.

De belastingbetaler betaalt de prijs
• Een Europese koe krijgt gemiddeld 2 euro subsidies per dag.
• In het Noorden bedraagt het totaal aan landbouwsubsidies bijna 350 miljard dollar per jaar.
• Tussen 2000 en 2002 vertegenwoordigden die subsidies en de rechtstreekse productiesteun 46% van
de waarde van de landbouwproductie in de industrielanden.
• De landbouwsubsidies in het Noorden liggen hoger dan het bbp (bruto binnenlands product) van de
Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.
• Een week landbouwsubsidies in de landen in het Noorden komt overeen met het jaarlijkse bedrag aan
voedselhulp voor ontwikkelingslanden.

Het milieu betaalt de prijs
• Supermarkten belasten het milieu vooral met het vervoer van goederen, het afval van verpakkingen en
het energieverbruik in de winkels.
• Het vervoer van voedingsmiddelen in de EU, vooral voor supermarkten, is gestegen met 33% tussen
1990 en 2000. De transportsector is echter de tweede grootste energieverslinder (35%) en een van de
grootste luchtvervuilers. Tropisch fruit dat met het vliegtuig wordt ingevoerd, verbruikt bijvoorbeeld 30
keer meer energie per kilo dan lokale appels. Een kilo ananas uit Ghana komt overeen met 5 kg CO2uitstoot. En dat terwijl er in België elke week 100.000 ananassen worden ingevoerd.
• Ook de standaardisering van producten belast het milieu. Supermarkten eisen dat producenten hun producten op maat sorteren. Ze moeten allemaal dezelfde vorm, grootte en kleur hebben om te voldoen
aan de wensen van de klant. Een onderzoek van Amis de la Terre toont aan dat heel wat groenten en
fruit weggegooid worden omdat ze niet aan de standaarnormen beantwoorden. Dat leidt tot een gestandaardiseerde landbouw, die niet alleen massaal pesticiden gebruikt, maar ook schadelijk is voor de
gezondheid en het milieu. De diversiteit van de soorten gaat er immers op achteruit, doordat slechts enkele van de duizenden bestaande soorten geteeld worden.
• Streefdoelen zijn een hoog rendement en voedingsmiddelen die bestand zijn tegen transport, er mooi
uitzien enz. In minder dan 100 jaar is daardoor 75% van de soorten verdwenen die vroeger geteeld
werden.
• Op het eerste gezicht is het gamma producten in de supermarkt groter geworden. In 1960 had een kruidenier 2.000 verschillende producten, tegenwoordig heeft een supermarkt er wel 15.000.
• Voedselverspilling: de supermarkten gooien enorm veel voedsel weg, ofwel op de vervaldag, ofwel om
plaats te maken in hun rekken. In de Verenigde Staten wordt er elke dag 90 tot 100 miljoen voedsel
verspild.
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Pedagogische bijlage

De landarbeiders betalen de prijs
Overal ter wereld worden landarbeiders slecht betaald en slecht beschermd. Grote distributeurs gebruiken
hun machtspositie om de aankoopprijs zo laag mogelijk te houden en zware voorwaarden op te leggen aan
leveranciers en onderaannemers. Daardoor kunnen leveranciers en onderaannemers vaak zelf geen duurzaam
milieubeleid voeren, bij gebrek aan middelen.
Ook het personeel van de leveranciers en onderaannemers komt onder druk te staan door de prijsdaling in
de voedingsindustrie. En dat terwijl de lonen er al niet zo hoog liggen en de werkomstandigheden vaak
moeilijk zijn, door de seizoensgebonden productie, het ploegensysteem, enz.
Ook het personeel van grote ketens zit in dezelfde situatie. Zij voelen de gevolgen van kostenbesparende
acties: minder personeel aan de kassa’s (zelfscanners) en tussen de rekken (elektronische etikettering, automatisering van de bestellingen). Tegelijk ijveren de werkgevers ervoor om winkels op zondag te mogen
openhouden, in een sector waar de uurroosters en de werktijden nu al lastig zijn: halftijds werken, ’s avonds
werken, lange pauzes overdag, werken op zondag en op feestdagen, enz.

45

Het Touwtjes-Vleesspel

WIST JE DAT?
l In 2004 besteedden Belgische gezinnen een vierde van hun voedselbudget aan vlees.
l In Frankrijk is de prijs van rundvlees met 25% gestegen in 10 jaar tijd. Nochtans is de kostprijs voor de veehouder in die periode nauwelijks veranderd.
l In Groot-Brittannië wordt er elk jaar 17 miljoen ton voedsel weggegooid. Dat komt overeen
met zo’n 28 miljoen euro. 25% van dat voedsel is geschikt als voedsel voor mensen of dieren
of om gecomposteerd te worden. Het grootste deel komt echter terecht op een stortplaats.3
l In het begin van de jaren 90 deed 47% van de Britten zijn inkopen in de supermarkt. Ondertussen is dat al 75%.
l Van de totale voedselverkoop in het Verenigd Koninkrijk komt 7 pond op 10 bij de supermarkten terecht.4

a
superm rkt
PROMO

€ €

3 Onderzoek van Timothy Jones, hoogleraar aan de universiteit van Arizona, in opdracht van de Amerikaanse minister van Landbouw
4 http://www.actionaid.org.uk/doc_lib/actionaid_who_pays_report.pdf
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Het tou
instrument over de impact
van onze vleesconsumptie

Een

Het touwtjes-vleesspel is een interactief spel dat door middel van een
touw de gevolgen en de impact van onze keuzes op het vlak van
consumptie, duidelijk maakt. Het spel maakt onder meer duidelijk
wat de relatie is tussen de gemiddelde vleesconsumptie van de Belg
en verschillende problematieken zoals de waterkwaliteit, de buitenlandse schuld van landen in het Zuiden, ondervoeding, klimaatverandering, of nog de arbeidsomstandigheden in Costa Rica.
Via het thema vleesconsumptie ontrafelt het spel de verschillende onlosmakelijke banden tussen de economische, sociale, ecologische en
politieke sferen van onze maatschappij. Het spel stelt eveneens de
onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen
op onze planeet in het licht van de globalisering en de heersende
vrijemarktprincipes, aan de kaak.

Een pedagogisch instrument voor animatoren allerhande, leerkrachten in de hogere graden van
het basis- en secundair onderwijs, …
Doelpubliek: volwassenen, studenten, leerlingen van de hogere graden en kinderen vanaf 10 jaar.
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