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“Het verantwoord consumentisme is eerder de nieuwste 
hype, en niet zozeer een daad van verzet tegen uitbuit-
ing of beschadiging van het milieu. In de jaren negentig 
probeerden bedrijven ons een lifestyle te verkopen – er-
varingen, belevenissen. Nu proberen ze ons een moraal 
te verkopen. Kijk naar Starbucks. De advertentiecampagne 
vertelt dat je daar veel meer dan een kop koffie kunt ko-
pen: je koopt een persoonlijke ethiek. Je komt bij Starbucks 
op een plaats waar je niet alleen koffie kunt kopen, maar 
waar ook mensen elkaar ontmoeten, waar je een deel van 
de gemeenschap bent. Die koffie is geteeld op een verant-
woorde manier, met aandacht voor mens en milieu. Dus je 
koopt ook een stukje ecologisch bewustzijn. Nu kun je wel 
zeggen: ‘‘Het is niet alles’’, maar alle kleine beetjes helpen, 
en het is belangrijk dat we bewuster leren omgaan met het 
milieu. Alhoewel, het is een dubbeltje op zijn kant. Het kan 
net zo goed een drogredenering zijn. Dit soort producten 
kopen maakt ons dan niet bewuster. Integendeel, het stelt 
ons gerust, waardoor we niet langer de drang voelen er 
écht over na te denken. We denken: kijk eens hoe we ons 
wentelen in goedheid! Ondertussen valt onze levensstijl nog 
steeds niet te rijmen met wat deze planeet kan verdragen. Dat 
is het ultieme doel van het kapitalisme: ons laten ophouden 
met denken.”

Slavoj Žižek over Max Havelaarkoffie bij Starbucks
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Bio-voeding, eco-kledij, gecertificeerd papier, fair trade-producten… de ethisch ve-
rantwoorde producten vallen vandaag de dag niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks leven. De stijgende armoede, de onderontwikkeling in het zuiden en de 
gevolgen van de klimaatverandering beroeren hoe langer hoe meer ons geweten. 
En voor de kapitaalkrachtigen onder ons heeft deze weigering om deze wantoe-
standen met lede ogen te blijven aanzien de laatste jaren ook geleid tot oprechte 
dadendrang. Een dadendrang die zich onder andere vertaald heeft in een bewuster 
consumptiepatroon. Maar bereikt deze dadendrang wel zijn doel, is deze effectief? 
Binnen het kader van het project Fair Move trokken we er met een groep jongeren 
van ’t Uilekot en Friends of The Earth dus op uit, op zoek naar antwoorden. Met Fair 
Move keurden JINT en De Europese Unie opnieuw een project van ’t Uilekot goed 
waarin jongeren tot 30 jaar acties opzetten rond het thema democratie. ’t Uilekot 
werkt in dit project samen met Friends of The Earth én twee Finse organisaties waarin 
één van onze vroegere internationale vrijwilligers actief is. 

We willen samen onderzoeken wat nu precies eerlijke handel is. Gaat dat over 
eerlijke prijzen? Over bioproducten? Hoe kunnen we daar in onze eigen organisatie 
mee om gaan? En ook: hoe zit het met de grote internationale labels op dat vlak? An-
Katrien Lecluyse en Leo Broers trokken naar Brazilië en onderzochten daar de werk-
ing van het sociaal-ecologisch label FSC: om een houten kop van te krijgen! Hun 
documentaire, ‘Duurzaam op papier’, was dus een mooie aanzet van ons project 
maar hier bleef het uiteraard niet bij. De bedoeling was dat deze film jonge mensen 
stimuleren om zelf op onderzoek te gaan.

Ondertussen verzamelden we al de informatie over FSC op een website www.
duurzaamoppapier.be en werd actie gevoerd. We reisden tot twee maal toe naar 
Turku in Finland om deel te nemen aan een conferentie en ervaringen uit te wisselen 
over vormen van verzet. Er werden in België debatten en filmtournees georganiseerd. 
We maakten zelfs een tweede film over duurzame visserij waarvoor we de Noord-
zee optrokken en we werden vervolgens uitgenodigd in Corsica om deze op een 
filmfestival voor te stellen. Daar kwamen we in contact met Christian Jacquiau, een 
Franse economist en schrijver van een boek dat hem een klacht wegens smaad van 
Max Havelaar opleverde. 

En voor je ligt uiteindelijk de eerste brochure van Fair Move. In deze brochure prob-
eren we al onze bevindingen van de laatste 2 jaar op een rijtje te zetten. We hopen 
dat deze doorlichting van ‘de labelbusiness’ jou terug doet denken en zelf in je eigen 
ideeën doet geloven zodat we samen kunnen werken aan effectieve verandering.

INLEIDING



Het Forest Stewardship Council (verder FSC genoemd) werd in 1993 
in Toronto opgericht op initiatief van de industriesector, sociale organi-
saties en milieuorganisaties van 25 landen. Vandaag de dag wordt 
FSC ondersteund door het internationale bedrijfsleven, overheden, 
maatschappelijke- en milieuorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds, 
Greenpeace en de ontwikkelingsorganisatie ICCO. FSC International is 
opgericht om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen, met 
name in tropische gebieden. De zogenaamde FSC-standaard (ook wel 
de principes en criteria genoemd) voor verantwoord bosbeheer brengt 
sociale, ecologische en economische belangen in balans. Bosbeheer con-

form deze standaard, met hieraan gekoppeld mogelijke hout- en papierproductie, 
beschermt bossen voor huidige en toekomstige generaties.
 
Het middel dat daarbij gebruikt wordt is het FSC-keurmerk, dat toegekend wordt 
aan hout, houtproducten en papier. Een houtbedrijf of een ander bedrijf dat FSC 
gecertificeerd wil worden, het FSC-keurmerk wil gebruiken en FSC-gecertificeerde 
producten wil verwerken en/of verhandelen moet meewerken aan een audit door on-
afhankelijke certificeringsinstanties. Het FSC-keurmerk is geen garantie van kwaliteit, 
het is enkel een bewijs dat het hout en papier komen uit bossen die beheerd worden 
conform de FSC-standaard. Deze standaard wordt internationaal gezien als de beste 
garantie voor verantwoord bosbeheer.

Een aantal NGO’s zoals Friends of the Earth UK en het Swedish Society for Nature 
Conservation is echter recentelijk gestopt met hun steun aan FSC. Eén van de stich-
tende leden van FSC, Rainforest Foundation, stelde na onderzoek in verschillende 
landen vast dat FSC de controle verloren was over de certificeringbedrijven, waarna 
FSC de certificering licentie van het Thaise bedrijf Forest Industry Organisation introk. 
Volgens het Swedish Society for Nature Conservation zorgen het aantal wetsover-
tredingen en de standaarden die door FSC aanvaard worden dat de certificering 
een vorm van ‘greenwashing’ is. Volgens het EcoEarth/Rainforest Portal is het kappen 
van bepaalde oude bossen niet duurzaam. Critici worden aangemoedigd om via 
de geijkte procedures klacht in te dienen, maar klachten moeten eerst ontvankelijk 
worden bevonden. Voor vele kleine organisaties of lokale gemeenschappen is het 
niet evident om volgens de juiste procedures klacht in te dienen. Bovendien verloopt 
het hele proces zeer traag en de vraag blijft natuurlijk wat er dan uiteindelijk effectief 
gebeurt met de klacht. 
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Veracel, groene woestijnen in Brazilië

In een gemeenschappelijk project tussen Finse en Belgische jongeren werd een 
tournee georganiseerd met de documentaire ‘Duurzaam op papier’ van An-Katrien 
Lecluyse en Leo Broers. Zij maakten een documentaire over de productie van FSC 
gecertificeerd papier door het Braziliaanse bedrijf Veracel. De film toont aan hoe 
Veracel grootschalige eucalyptusplantages heeft die de biodiversiteit bedreigen, hoe 
lokale gemeenschappen van hun grond verjaagd worden en hoe ze liters pesticiden 
gebruiken in deze groene woestijnen. FSC kreeg reeds veel kritiek wanneer haar 
“tiende criterium”, dat het toelaat grootschalige plantages in rekening te brengen, 
aangenomen werd. Het certificering-
bedrijf van Veracel is de multinational 
SGS, die het blijkbaar niet zo nauw 
neemt met de uitgewerkte regels.  

Naar aanleiding van de documen-
taire en een klacht in 2010 werd SGS 
tijdelijk geschorst in Brazilië, totdat ze 
weer competent bevonden worden. 
Het gaat hier echter enkel over de ac-
tiviteiten van SGS in Brazilië. SGS is 
een multinational die wereldwijd meer 
dan 1000 bureaus heeft. Aangezien 
een bedrijf als Veracel aanzienlijke 
sommen geld betaalt aan SGS om een certificaat te kunnen krijgen is het niet 
moeilijk te begrijpen waarom SGS af en toe overtredingen door de vingers ziet. 
Maar aangezien 90 procent van alle certificeringen gedaan wordt door slechts 4 
certificeerders,  is FSC in die mate afhankelijk geworden van een machtig bedrijf 
als SGS dat ze zich er niet van kan ontdoen. Het hele systeem zou namelijk ineen-
storten mocht één van die 4 certificeringbedrijven wegvallen. Deze bedrijven hebben 
zich zelfs in die mate ingedekt dat volgens de contracten tussen hen en FSC, deze 
bedrijven FSC juridisch kunnen vervolgen indien sancties leiden tot economische of 
imagoschade van het bedrijf.

Na ruim een jaar heeft het onderzoek naar de klacht uiteindelijk nog niets opgeleverd 
en blijft Veracel FSC-pulp op de markt brengen. De productie zal opgetrokken 
worden van 1 naar 2,7 miljoen ton pulp per jaar. Deze expansie, waarbij nog eens 
107.000 hectare zullen omgezet worden in eucalyptusplantages, wekt lokaal veel 
frustraties op. Voor FSC bestaat er geen limiet op de schaal. Veracel is er dan ook 
van overtuigd dat deze uitbreiding eveneens het label zal krijgen.

Op 15 december 2011 trokken actievoerders van Climaxi, vzw ’t Uilekot en Friends 
of the Earth met een groen geschilderde wasmachine naar Leuven: “FSC schiet zijn 
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doel voorbij en is voor multinationals die hun voeten vegen aan sociale en ecolo-
gische principes een perfecte manier om zich een groen imago aan te meten” stelde 
Filip De Bodt (vzw Climaxi). Volgens Bart Holvoet (FSC België) is er ondertussen wel 
vooruitgang geboekt en hij meent dat we binnenkort meer nieuws zullen hebben over 
de zaak Veracel. De Algemene Vergadering van FSC zou ook de criteria voor het 
erkennen van plantages verstrengd hebben. De actievoerders willen nu ook de leden 
van FSC aan de tand voelen via regelmatig terugkerende acties. Ze kondigen ook 
aan de praktijken van een aantal andere, doorgaans nog minder strenge labels (o.m. 
PEFC), te gaan onderzoeken. Er wordt ook een klacht neergelegd bij de Jury voor 
Eerlijke Praktijken inzake Reclame (JEP).

“Vroeger kweekten we maïs, maniok, bonen,… allemaal voedingsgewassen 
waarvan we leefden. Nu groeit hier alleen nog eucalyptus. Niemand eet eucalyptus 
natuurlijk.” (Eliane Soares, MLT, landloze boerenorganisatie in Brazilië)

“De rivieren en bronnen in de buurt drogen allemaal uit, want de eucalyptus heeft 
ontzettend veel water nodig. En als het regent, stroomt het gif dat in de plantages 
gebruikt wordt in de rivieren –het water dat we drinken en waarin wij ons wassen.”
(Takhuahy, Pataxó indiaan, Quaxuma, Brazilië)

Stora Enso

Stora Enso is het grootste Europese bedrijf inzake papierproductie en is voor de 
helft eigenaar van Veracel. Stora Enso probeert zichzelf te verkopen als groen en 
sociaal verantwoordelijk in Europa, terwijl hun plantages in verschillende landen 
een enorm negatieve impact hebben op arbeiders, lokale gemeenschappen en 
het milieu. Zowel in Brazilië als in Uruguay, Indonesië, Zuid-Afrika, Spanje,… zijn 
monoculturen van eucalyptus verantwoordelijk voor watertekorten, bodemerosie en 
het wegjagen van lokale gemeenschappen en hebben ze een negatieve impact op 
de voedselvoorziening. In Uruguay is de regering bezorgd over de steeds grotere 
stukken grond die verkocht worden aan buitenlandse bedrijven, waaronder Stora 
Enso één van de grootste spelers is. Ook in België kwam de directie van hun vestig-
ing in Gent in 2006 in opspraak door het ontslaan van vakbondsafgevaardigden en 
de toegang te ontzeggen aan de vakbondssecretaris.

In april 2011 had Stora Enso een aandeelhoudersvergadering in Finland. FOE Fin-
land nodigde Marcelo Durao Fernandes van de vereniging van landloze boeren MST 
(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) uit om verdere uitleg te komen geven over 
de situatie in Brazilië. Marcelo kreeg ook 2 min spreektijd op de aandeelhoudersverga-
dering. Stora Enso werd duidelijk zenuwachtig, en publiceerde de dag na de vergade-
ring een paginagrote advertentie in de belangrijkste krant van Finland, met als headline 
“Stora Enso redt het regenwoud”, zodat haar imago alvast niet geschaad wordt. 
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Chili

In Chili wordt een cellulosefabriek (eigendom van Celco) ervan beschuldigd giftig 
afval in zee te willen dumpen, ten koste van Mapuche-indianen en kleine vissers uit 
Chili. Ook dit papier wordt verkocht met een FSC label.

FSC België antwoordde hierop als volgt: “Het FSC label gaat vandaag over de 
herkomst van de vezels, en (voorlopig niet) over de productiecriteria. Hiervoor zijn 
andere labels, waaronder het EU ecolabel, Blauwe Engel of Nordic Swan bijvoor-
beeld van toepassing. Het valt inderdaad te betreuren dat deze labels, of hun 
achterliggende productiecriteria, nog verre van mondiaal zijn doorgedrongen bij 
papierproducenten. Elk initiatief voor een betere milieuwetgeving, en/of een ver-
beterde toepassing hiervan, moet uiteraard 100% worden aangemoedigd. Momen-
teel omvat het FSC systeem dus geen productieaspecten, maar dit kan in de toekomst 
veranderen indien de FSC leden hiertoe beslissen. Tot nader orde geven wij vanuit 
FSC België – naast de oproep tot spaarzaam gebruik - dan ook aandacht aan de hier-
boven vermelde labels ivm de productieaspecten, naast uiteraard de verantwoorde 
herkomst van de vezels (gerecycleerd – FSC label).”

Congo

In januari 2011 werd een FSC certificaat geleverd aan het bedrijf Sodefor (be-
heerd door de Portugese NST Groep), één van de grootste en meest controversiële 
houtkapbedrijven in de Democratische Republiek Congo. Sodefor kwam reeds in 
opspraak bij sociale conflicten die hebben geleid tot geweld, willekeurige arrestaties 
en mensenrechtenschendingen. Niet enkel deze feiten trekken het toekennen van een 
certificaat door FSC in twijfel maar ook het feit dat FSC naast de huidige 4,5 miljoen 
hectare inzet op 10 miljoen hectare gecertificeerde industriële houtproductie in de 
komende jaren in het Congo Basin. 

Lokale gemeenschappen worden geenszins betrokken bij de planning van het landge-
bruik en het behoud van de bossen. De afwezigheid van een civiele maatschappij 
zorgt er ook voor dat de deur wagenwijd openstaat voor corruptie. Aangezien cer-
tificaten waarbij rekening gehouden wordt met regionale en nationale standaarden 
minder vatbaar zijn voor overtredingen dan de standaard certificaten van certificer-
ingbedrijven besliste de algemene vergadering van FSC in 2005 om de standaard 
certificaten in een tijdspanne van 5 jaar af te bouwen en te vervangen. Terwijl deze 
regionale en nationale standaarden zich in Congo vandaag opdringen is daar nog 
geen werk van gemaakt. 

Veel van de houtkapvergunningen van NST zijn nu gelokaliseerd in intacte bosge-
bieden en andere regio’s met een hoge beschermingswaarde, waaronder leefge-
bieden van de bonobo. Tot op vandaag heeft FSC geen krijtlijnen uitgewerkt over 
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hoe men zulke gebieden moet beheren. Diverse civiele organisaties uit het Congo 
Bassin en Greenpeace, dat zelf een lid is van FSC, riepen omwille van deze proble-
men FSC op om actie te ondernemen, wat tot op heden nog niet gebeurd is.   

Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse NGO Geasphere, ondersteund door een resem organisaties uit 
Zuid-Afrika en daarbuiten, diende in januari 2011 een formele klacht in bij FSC 
omdat bavianen op grote schaal worden afgemaakt als een ordinaire plaag in de 
boomplantages van Komatiland Forests in de provincie Mpumalanga. FSC, die reeds 
op de hoogte was van deze aanpak, 
onderzocht de klacht met een team van 
experten. De plantages worden geteis-
terd door bavianen die het gemunt heb-
ben op de schors van de bomen. Voor 
het gecertificeerde bosbouwbedrijf is 
het neerschieten van de bavianen de 
efficiëntste en goedkoopste methode 
om dit probleem te verhelpen.

Het FSC-panel dat de klacht nader 
onderzocht gaf hen geen ongelijk. 
“Onze conclusie is dat de methode 
van het lokken, vangen en doden van 
bavianen geen serieuze inbreuk is tegen eender welk FSC-principe of criterium” staat 
in het FSC-rapport te lezen. Sabine Leemans van WWF, lid van FSC België, heeft 
weinig aan te merken op het oordeel van FSC: “De bavianen in kwestie zijn geen 
bedreigde diersoort en kunnen veel schade veroorzaken. Vandaar dat het doden van 
bavianen op een plantage op zich geen natuurbehoudsprobleem is. Dit mag wel 
enkel gebeuren als laatste hulpmiddel, als alternatieve methoden onderzocht zijn en 
niet blijken te werken.”, aldus WWF. Dat is net het probleem dat de Zuid-Afrikaanse 
natuurbewegingen aanklagen. “Er moet dringend gezocht worden naar alternatieve 
en niet dodelijke oplossingen door een moratorium te stellen op het doden van de 
bavianen,” zegt Tim Strupat van de ngo Geasphere. 

Oeganda

In Oeganda werden meer dan 22.000 boeren verdreven om plaats te maken voor 
duurzaam beheerde boomplantages. Families werden gedwongen hun land te ver-
laten, huizen werden platgewalst en gewassen verbrand. Ondanks deze flagrante 
mensenrechtenschendingen kregen de plantages van de New Forest Company toch 
het FSC-label. “Ik herinner me dat we een deadline kregen om onze huizen te ver-
laten, tussen 12 en 28 februari 2010” getuigt Naiki Apanabang voor Oxfam, “Ik 

9



verkoos te vertrekken op 12 februari. We konden zien hoe ze huizen in brand 
staken en de mensen hun velden vernielden. Het was te pijnlijk om nog te blijven.” 
De moeder van acht kinderen woont nu in een huurhuis en slaagt er niet eens in om 
dagelijks haar gezin voeden.

Lokuda Losil is 60 en verkreeg zijn stuk grond in de jaren ’70. Hij voedde er zijn 
8 kinderen op en zag er zes van zijn kleinkinderen opgroeien. Op zijn bananen, 
jackfruit en avocado plantage was het hard werken, maar hij en zijn familie hadden 
een leven zonder zorgen. “De New Forest Company heeft mijn grond afgepakt. 
Mensen van het bedrijf samen met veiligheidsdiensten vernielden onze oogst en 
sloopten onze huizen. Ze sloegen mensen in elkaar, vooral degene die niet konden 
weglopen. Ik ben met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen in groep weggevlucht. 
Het was verschrikkelijk.”

De landroofkwestie waarover zelfs The Guardian en de The New York Times schre-
ven, is een smet op het duurzaam imago van de New Forest Company. Maar deze 
ontkent de aantijgingen met klem: “Oxfam valt een bedrijf aan met een vlekkeloos 
parcours in gemeenschapsinvestering en ontwikkeling. Het grootste deel van de be-
weringen is onjuist en misleidend.” In een interview met Al Jazeera verduidelijkt de 
voorzitter van New Forest Comapany, Robert Devereux: “We hebben er alles aan 
gedaan om de mensen op vrijwillige basis te laten gaan. Dat werd bevestigd door 
FSC.”  Waarop Kate Geary, co-auteur van het Oxfam-rapport, reageert: “Hoe kan 
New Forest Company beweren dat de mensen vrijwillig hun huis verlaten hebben 
als er twee rechtzaken lopen vanwege misbruik, geweldpleging en vernieling van 
huizen en oogsten? Men weet maar al te goed wat er gebeurt op de plantages.”

Ondanks de grootschalige landroof kreeg New Forest Company in 2009 toch het 
FSC-label voor zijn plantages in de Oegandese districten Kiboga en Mubende. 
Het certificeringsrapport heeft het over ‘illegale bezetters’ wanneer verwezen wordt 
naar de talloze boeren wiens land werd afgepakt. En over de manier waarop dat 
gebeurde is de controleurs niets bijzonders opgevallen: “De certificaathouder (New 
Forest Company) heeft zich vreedzaam gedragen en handelde verantwoord. De 
illegale indringers zijn vrijwillig van hun land vertrokken. Er waren geen incidenten of 
geweldpleging, noch meldingen van gedwongen verhuizingen,” aldus SGS-Qualifor, 
een van FSC’s belangrijkste certificeerders.

Twee maanden na certificatie ontving het Oegandese ministerie van Land een petitie 
van 10.000 wanhopige inwoners die opgejaagd werden om hun huizen te verlaten. 
Niet één van hen werd geïnterviewd tijdens de jaarlijkse controlebezoeken van FSC. 
“Dat toont nogmaals hoezeer FSC een systeem is dat de positie van de gecertifi-
ceerde bedrijven legitimeert en versterkt, terwijl het de zaak van de plaatselijke bev-
olking verzwakt,” zegt de coördinator van de World Rainforest Movement, Winfridus 
Overbeek,. “FSC is al sinds 2009 op de hoogte van wat er gaande is in Oeganda.”

10



Alison Kriscenski van FSC-International stelt dat de ‘verandering in landgebruik’  
geëvalueerd werd tijdens de controlebezoeken en dat alle stakeholders geraad-
pleegd werden. Toch kan FSC niet om het Oxfam-rapport heen: “FSC zal de toe-
stand in Kiboga en Mubende grondig onderzoeken. Het is onze prioriteit dat alle 
inbreuken tegen de principes en criteria van FSC verholpen worden.” Maar in de 
praktijk betekent dit dat FSC opnieuw het vertrouwen geeft aan SGS-Qualifor, de cer-
tificeerder die twee jaar lang alles door de vingers zag, om het onderzoek te voeren.

Indonesië

In Indonesië kregen de plantages van het bedrijf Perhutani een FSC label voor vele 
jaren. Dit terwijl zowel FSC als het bedrijf dat het certificaat uitreikte (Rainforest Alli-
ance Smartwood) op de hoogte waren van het feit dat het bedrijf regelmatig mensen 
doodschiet voor het stelen van hout op de plantages (op bodem die ooit van hun 
was). Friends of the Earth Indonesië hield cijfers bij over deze doden, net zolang tot 
wanneer de certificeerder dan toch het FSC certificaat introk, maar dus niet FSC!

Conclusie

Deze selectie uit de lijst van klachten tegen FSC duidt op een structureel probleem. 
Wat eind jaren ’90 begon als poging van de milieubewegingen om een grotere 
invloed te hebben op de markt door met certificaten te werken, blijkt vandaag de 
dag voorbijgestreefd. De strategie van labels zorgt er voor dat NGO’s hoe langer 
hoe meer geïntegreerd raken in de vrije markteconomie waarin ze onderworpen 
worden aan de logica van vraag en aanbod. Indien de vraag naar duurzaam pa-
pier stijgt zal ook de vraag naar certificaten door de papierindustrie stijgen. Omdat 
er een dominantie is van slechts 4 multinationals die certificaten afleveren gaat het 
over grote sommen geld. Hoe meer de papierindustrie bereid is te betalen voor cer-
tificaten, hoe meer de certificeringbedrijven bereid zullen zijn het minder nauw te ne-
men met hun criteria. Neem daar nog eens bij dat FSC machteloos staat tegen deze 
certificeringbedrijven aangezien ze er zelf afhankelijk van zijn, en je hebt een wa-
terdicht systeem waarbij de markt bepaalt hoe streng de criteria worden toegepast. 
Hoeft het dan nog te verwonderen dat volgens de directeur van FCS België, Bart 
Holvoet, men nu eenmaal moet beroep doen op private certificeringbedrijven om-
wille van hun deskundigheid en expertise? Is het zo vanzelfsprekend dat de certifi-
ceringexpertise beheerst wordt door private spelers? Waarom zou dit bijvoorbeeld 
niet beheerd kunnen worden door een programma van de Verenigde Naties, dat 
democratischer gecontroleerd wordt, en waar het winstmotief geen rol speelt? Maar 
hiervoor zal men de marktlogica zelf eerst in vraag moeten stellen, in plaats van 
binnen haar marges te willen werken. En wie weet zou ons dat misschien ook tot 
de vraag leiden waarom men eigenlijk naast gecertificeerde producten ook niet 
gecertificeerde producten aan goedkopere prijs kan kopen, of waarom naast eerlijke 
handel er ook oneerlijke handel is? Zou het aanbod van gecertificeerde producten er 
mee voor gezorgd hebben dat we ons die vraag vandaag niet meer stellen?
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                          Een interview met Vilja Oltav, een van de vrijwilligsters van de     
                          Finse wereldwinkel Aamutähti die geleid wordt door de associa-   
                          tie Turun Maailmankauppayhdistys.

In België zijn er 217 wereldwinkels die centraal geleid worden door Oxfam-Wereld-
winkels. Die vzw is opgedeeld in een bewegingscomponent en een handelscomponent. 
In Finland zijn er 21 wereldwinkels. Kan je ons wat meer over de werking van de 
Finse wereldwinkels vertellen?

Er is hier ook een nationale vereniging Turun Maailmankauppayhdistys en die is 
opgericht in 1981. Onze nationale coördinatie brengt mensen samen in een overleg 
maar dit is eigenlijk geen echte centrale organisatie. De lokale winkels onderhouden 
hier zelf rechtstreeks banden met partners uit het Zuiden. De wereldwinkel Aamutähti 
importeert zelf goederen uit Guatemala, Peru en India en verkoopt ook geïmpor-
teerde goederen van andere wereldwinkels. Er groeit spontaan een werkverdeling 
waarbij winkels onder mekaar doorverkopen. De gemaakte winst gaat naar het 
verwerven van nieuwe goederen van de producenten in het Zuiden, publieke sensi-
bilisatie en ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.

In België wordt de aankoop van de goederen centraal georganiseerd door Oxfam 
Wereldwinkels vzw. De plaatselijke vrijwilligersgroepen houden voornamelijk de 
winkel open. Jullie werken blijkbaar autonomer, betekent dit dan ook dat er meer 
werk in de organisatie van de winkel zelf kruipt?

Inderdaad, we nemen zelf rechtstreeks contact op met onze producenten, maken 
een keuze op basis van catalogussen,… We zorgen zelf voor het vervoer van de 
producten via containers of nemen contact met andere wereldwinkels hier ter plaatse, 
om producten van hen over te nemen. Voor de controle van de plaatselijke productie 
en producenten zijn we afhankelijk van reizigers of vrienden die in de buurt van onze 
producenten in het buitenland zijn. Het is financieel niet altijd haalbaar om ter plaatse 
controles uit te voeren op de werkomstandigheden of de productie van de goederen. 
Doordat er geen regelmaat zit in onze bezoeken, is deze werking wel niet altijd zo 
transparant. Het zorgt wel voor een grote betrokkenheid waarbij je verplicht wordt 
om andere mensen aan te spreken.  

Op het eerste zicht lijkt zo een autonome winkel veel arbeidsintensiever. Zijn het dan 
enkel geëngageerde vrijwilligers die deze winkel draaiende houden?

Neen, er is een lokale winkelbediende, maar deze is wel de enige persoon die 

FINSE WERELDWINKELS
Sven Van Trappen & Sarah Hutse



FINSE WERELDWINKELS die betaald wordt door de Finse overheid. Dit via een systeem van contracten van 
zes maanden die jongeren bij het afstuderen krijgen om een eerste werkervaring op 
te doen. Alle andere mensen die een bijdrage leveren aan de werking van de win-
kel, inclusief de raad van bestuur van de vereniging, zijn vrijwilligers.

Hoe gaan jullie om met partners?

Regelmatig gaan er partners over boord omdat we bijvoorbeeld horen dat de 
coöperatieve overgenomen werd door één persoon die er een commerciële han-
del van maakte. We bekijken de dingen evenwel ook zoveel mogelijk vanuit het 
standpunt van de partner en zoeken 
een méérwaarde door de combinatie 
van de twee inzichten. Zo hebben we 
een vaste relatie met mensen in Bang-
ladesh die kleren maken voor onze 
winkels. Alles wordt ginder geprodu-
ceerd in een coöperatieve die ook 
zorgt voor sociale voorzieningen in de 
streek. De vormgeving gebeurde hier, 
door een bekende Finse ontwerpster. 
We moeten ons toch wat afstemmen 
op het eigen publiek, de kleren moe-
ten ook verkoopbaar zijn. Dat blijft een 
voortdurende spanning waarin we een 
evenwicht zoeken: aandacht voor de partner en verkoopbaarheid... 

Verkopen jullie alleen producten uit het Zuiden?

Neen, wij groeien in de richting van een combinatie van artikelen die in het kader 
van de duurzaamheid zinvol zijn. Zo verkopen we hier ook lokaal geproduceerde 
biologische zeepproducten in hervulbare verpakkingen. 

Organiseren jullie ook andere activiteiten dan de verkoop van goederen in de winkel?

Soms wel, afhankelijk van de periode en eventuele partners. Momenteel bieden we 
naast onze commerciële activiteiten ook een trefpunt aan waarbij mensen plaatselijk 
biologisch geteeld voedsel direct van de producenten kunnen kopen. De mensen die 
de ”ecologische voedselgroep” trekken hebben catalogussen gemaakt die er voor 
zorgen dat de producenten en consumenten elke maand hun aanbod en bestellingen 
kunnen doorgeven. Dit lijkt een beetje op de biologische groentenpaketten bij jullie. 
De winkel heeft ook twee niet-commerciële bibliotheken, waar iedereen gratis lid van 
kan worden. De ene bibliotheek focust vooral op onderwerpen zoals seksualiteit, 
gender en femimisme, de andere bevat vooral boeken over Derde Wereldlanden en 
de uitdagingen waar zij voor staan.
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Terwijl bosminnende milieubewegingen hier ons natuurhart doen smelten 
en ons aansporen om eens een boom te planten, wordt verder maar 
bitter weinig aandacht besteed aan de gigantische industriële boom-
plantages die, vooral in het Zuiden, moeten instaan voor onze gulzig-
heid naar hout en papier. De consument krijgt zelden te horen waar de 

grondstoffen echt vandaan komen en ziet niet dat de betekenis van het woord ‘bos’ 
totaal wordt uitgehold.
 
In de schaduw van een plantage jonge eucalyptusbomen getuigen enkele Mozambi-
kaanse families in de noordelijke provincie Zambesia voor de camera. Sinds hun ge-
meenschap of dorp omringd werd door uitgestrekte boomplantages begon de situatie 
uitzichtloos te worden. “Het bedrijf had onze gemeenschap jobs belooft om ons te onder-
steunen,” vertelt een vrouw in het youtube-filmpje, “daarom hebben wij de plantages aan-
vaard. Ze kwamen eerst inheemse bomen omhakken en het gebied vrijmaken. Daarna 
begonnen ze de eucalyptusbomen hier te planten.” Het aanpakken van de absolute 
armoede was een andere belofte, maar de vrouw voegt al lachend toe dat de ar-
moede alleen maar is toegenomen. 
 
Ntacua Florestal, het bosbouwbedrijf dat in de streek 35.000 hectare industriële 
plantages runt, heeft de Mozambikaanse bevolking met allerhande beloftes om de 
tuin geleid om zoveel mogelijk grond te bemachtigen. De creatie van jobs is wellicht 
de grootste illusie. Voor het ene bedrijf werken momenteel 70 arbeiders- ofwel 0,002 
jobs per hectare. De toenemende problemen van voedselbevoorrading, tekorten van 
drinkwater en een gebrekkige toegang tot land maken de regio bijna onleefbaar. De 
verhoudingen in de nabijheid van de plantages zijn volledig scheefgetrokken: terwijl 
één eucalyptusboom dagelijks 50 liter water opslurpt, heeft nog niet de helft van de 
Mozambikaanse bevolking toegang tot drinkbaar water.
 
Déjà-vu
 
Het decor en de getuigenissen in Mozambique doen sterk denken aan de situatie 
in Brazilië. In de nabijheid van de boomplantages van Veracel, een pulpbedrijf in 
Bahia dat 92.000 hectare eucalyptusplantages beheert, komt het regelmatig tot een 
open conflict tussen inheemsen en landloze boeren enerzijds en de pulpproducent 

GROENE
WOESTIJNEN
De tol van ons excessief hout- en papierverbruik
Leo Broers
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anderzijds. Dergelijke bosbouwbedrijven zoals in Mozambique, Brazilië en talrijke 
andere landen waar op die schaal monoculturen worden geïntroduceerd, hebben 
gigantische oppervlakten land nodig die nu eenmaal ten koste van boeren en tra-
ditionele of inheemse bevolkingen wordt ingenomen. Ondanks die problematische 
landconcentratie, voedselschaarsten door een duidelijk gebrek aan landbouwgrond, 
watertekorten en verontreiniging van bronnen en rivieren door excessief gebruik van 
chemicaliën, bodemuitputting, loze beloftes van jobcreatie en ontwikkeling van de 
regio, een afname van biodiversiteit – de gebruikelijke narigheid bij industriële plan-
tages - krijgt het Braziliaanse Veracel nu haar licensies om de productie en eucalyp-
tusareaal te verdubbelen. Dit is een balk in het oog voor de Pataxó indianen die 
al generaties ijveren bij de Braziliaanse overheid voor landmarkatie en een eigen 
territorium. Nu worden deze gemeenschappen, die vroeger afhankelijk waren van 
het woud, omringd en ingesloten door de plantages. 
 
Wat frapant is, is dat dergelijke bedrijven moeiteloos het internationaal gerenom-
eerde FSC-label verkrijgen en daarmee een uitstekende marketingstool op zak heb-
ben om hun imago te vergroenen. Het Braziliaanse Veracel heeft ondanks aanhou-
dende protesten en klachten nog steeds een FSC-label. Ntacua in Mozambique 
is net de certificeringsprocedure gestart om het label te verkrijgen. FSC beweert 
dé garantie te zijn voor verantwoord en duurzaam bosbeheer en toetst dit af aan 

een set van principes en criteria.  Maar 
wat Mozambikaanse boeren of Brazil-
iaanse indianen van dit concept van 
duurzaamheid denken, wordt buiten 
beschouwing gelaten. Eens het hout of 
papier het bekende label draagt en op 
de Westerse markt terecht komt, zijn 
alle problemen onzichtbaar gemaakt.
 
Het bos en de bomen
 
Om deze toestand aan te klagen, 
lanceren verschillende netwerken en 
milieubewegingen uit het Zuiden een 
oproep om op 21 september een inter-

nationale protestdag tegen deze grootschalige boomplantages te organiseren. Dat is 
nodig, er bestaat namelijk steeds meer verwarring omtrent de term ‘bos’. Het FAO, de 
Voedsel en Landbouworganisatie van de VN, definieert bossen als ‘land van meer dan 
0,5 hectare oppervlakte, met bomen hoger dan 5 meter en een kruinlaag van meer 
dan 10 procent.’(*) “Door deze omschrijving is het mogelijk in theorie en ook in de 
praktijk om oerbossen te vervangen door plantages met één soort van genetisch ge-
manipuleerde uitheemse bomen, zonder dat er sprake hoeft te zijn van ontbossing,” 
zo stelt de World Rainforest Movement, een internationaal netwerk dat zich inzet 
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voor de bossen en haar bewoners, in een open brief gericht aan het FAO.
 
Overigens gaat heel wat kapitaal van Europese beleggingsfondsen onder het mom 
van groene investeringen en herbebossingsprojecten naar landroof, ontbossing en 
aanplanting van industriële boomplantages. Vaak wordt het FSC label dan de kers 
op de taart om het groen imago kracht bij te zetten.
 
De World Rainforest Movement vindt dat de steeds meer gebruikte FAO-definitie 
dringend moet aangepast worden. Een bos of woud is veel meer dan de groene 
woestijnen die plantages zijn. Ze bieden geen bescherming voor traditionele bewon-
ers maar zijn eerder een bedreiging. Er leeft geen enkel dier meer, geen vruchten of 
geneeskrachtige planten. Om de bossen te kunnen beschermen moet daarom eerst 
duidelijk zijn dat plantages geen bossen zijn.
 

Voor aap gehouden
 
Tegenwoordig prijkt het boompjes-
logo van FSC op een wel eindeloze 
reeks papier- en houtproducten. Goed 
nieuws, die bossen zijn nu allemaal 
‘verantwoord beheerd’ zoals dat heet. 
Maar voor FSC komen de grootscha-
lige boomplantages evengoed in aan-
merking voor een certificaat, zolang 
ze maar voldoen aan de ‘strenge’ FSC 
principes en criteria. Het respecteren 
van lokale wetgeving (FSC principe 
1), het beschermen van de rechten van 

inheemsen (FSC principe 3), beschermen van de biodiversiteit (FSC principe 6), het 
oogt beloftevol. Maar hoe mooi de voornemens van FSC ook mogen zijn, helaas 
toont de realiteit en de toestand op het veld hoe de definitie van duurzaamheid wordt 
uitgerokken tot een mooi verpakte greenwashtool. 
 
De klacht van het Zuid-Afrikaanse Geasphere is een ander voorbeeld dat dit il-
lustreert. Deze ngo, ondersteund door een resem organisaties uit Zuid-Afrika en 
daarbuiten, diende in januari 2011een formele klacht in bij FSC omdat bavianen 
op grote schaal worden afgemaakt als een ordinaire plaag in FSC gecertificeerde 
boomplantages in de provincie Mpumalanga. FSC, die reeds op de hoogte was van 
deze aanpak, onderzocht de klacht met een team van experten. De plantages worden 
geteisterd door bavianen die het gemunt hebben op de schors van de bomen. Voor 
het gecertificeerde bosbouwbedrijf is het neerschieten van de bavianen de ef-
ficientste en goedkoopste methode om dit probleem te verhelpen. Maar volgens 
de indieners van de klacht zijn de grootschalige monoculturen het voornaamste 
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probleem, de bavianen hebben weinig andere keuze dan hun voedsel te vergaren 
op commerciële plantages. “Er moet dringend gezocht worden naar alternatieve en 
niet dodelijke oplossingen door een moratorium te stellen op het doden van de bavi-
anen,” aldus de Duitser Tim Strupat van Geasphere. 
 
Maar het FSC-panel die de klacht behandelde oordeelde anders. ‘Onze conclusie 
is dat de methode van het lokken, vangen en doden van bavianen geen serieuze 
inbreuk is tegen eender welk FSC principe of criterium,’ staat in het FSC-rapport te 
lezen. Sabine Leemans van WWF, lid van FSC België, ziet hier eveneens weinig 
graten in. “In bepaalde regio’s in Zuid-Afrka is er een overpopulatie van bavianen 
zowel in plantages als in natuurlijke bossen. De bavianen in kwestie zijn geen 
bedreigde diersoort en kunnen veel schade veroorzaken. Vandaar dat het doden 
van bavianen op een plantage op zich geen natuurbehoudsprobleem is.” Natuurbe-
wegingen in Zuid-Afrika  begrijpen niet dat FSC dergelijke praktijken steunt. 
 
Het keurmerk staat al lange tijd onder vuur om verschillende redenen: de dubieuze 
rol van haar onafhankelijke certificeerders, de onwerkzame en hoogdrempelige 
klachtenprocedure en het inconsequent certificeren van volstrekt onduurzame boom-
plantages wereldwijd. Het is een feit dat FSC formele klachten onderzoekt, maar 
het certificertingssysteem slaagt er maar niet in om effectieve en duidelijke stappen 
te zetten. Door een onmiskenbaar gebrek aan daadkracht lijkt het zelfs niet mogelijk 
om controversiële labels op staande voet of langere termijn in te trekken. Laat staan 
ze niet te certificeren van bij het begin. Op die manier worden consumenten overal 
ter wereld massaal bedot en dringt de tijd voor FSC en haar leden om de problemen 
met tak en wortel uit te roeien.
 
(*)
FAO, Global Forest Resources Assessment 2010, Annex 2: Terms and definitions 
used in FRA 2010, p. 209
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De productie van kleding draagt voor een groot deel bij aan de ver-
vuiling van onze planeet. Mode is namelijk Big Business. Wereldwijd 
wordt er door de consument rond de $ 1 biljoen per jaar aan kleren 
uitgegeven. Ondertussen steken ecolabels de kop op en wordt duur-
zaamheid een heuse trend maar toch verandert er niets fundamenteel... 
Hoe zit dat nu eigenlijk in die industrie?

Er hebben zich de voorbije eeuw enkele grote vershuivingen voorgedaan in de tex-
tielindustrie. Vroeger produceerde men kleding bij ons maar sinds de jaren 70 is die 
hele productie verhuisd naar het Oosten. Tussen 1980 en 1995 is de textielproductie 
van Azië met 98% gestegen terwijl de productie in Europa met 32% is gedaald. 
De centra voor onderzoek en kassa’s voor de inning van de winsten zijn echter niet 

mee verhuisd. De machtcentra aan de 
basis van de modeindustrie zitten nog 
steeds in het Westen. Vandaag zijn het 
kledingmerken en niet de producenten, 
zoals dat dus vroeger het geval was, 
die de hele keten in handen hebben. 
Grote kledingmerken zoals we er 
vandaag elk tientallen kunnen opnoe-
men besteden de productie uit. Dit 
fenomeen heet delokalisatie en heeft 
een enorme maatschappelijke impact, 
op sociaal en ecologisch vlak. Doordat 
kledingmerken met onderaannemingen 
werken genieten zij van een enorme 

flexibiliteit en kunnen ze steeds op zoek gaan naar de laagste prijzen. De mobi-
liteit van deze productieketen geeft de kledingmerken ook voordelen op gebied van 
fiscale- en arbeidswetgeving. De kledingmerken hebben dus de macht in handen om 
eisen te stellen, en het zijn de arbeiders die deze gevolgen vaak mogen opvangen. 
Dit in de vorm van lage lonen, lange werkdagen, slechte arbeidsomstandigheden, 
minimale rechten op organisatie,...

Omwille van die uitbestedingen en een brede productiebasis is het erg lastig om het 
productieproces te controleren. Vele leveranciers werken namelijk met thuiswerkers die 
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per stuk betaald worden en geen arbeidsrechten hebben. Het is te gemakkelijk voor 
bedrijven om de verantwoordelijkheid door te schuiven.

Naast delokalisatie zien we ook een groter wordende concentratie van merken. 
Bedrijven kopen elkaar op tot ze allemaal gebundeld zijn in gigantische multinationale 
concerns. Zoals dit ook gebeurd in andere sectoren zorgt dit systeem ervoor dat de 
kleintjes eruit worden gespeeld. Een groot bedrijf kan meer voordelen genieten dan 
een klein in prijzen, dat zijn nu eenmaal de regels van het spel. De kleintjes hebben 
vaak maar 2 opties: opgegeten worden en overleven in de buik van de grote vis, of 
sterven van de honger. Dit fenomeen zorgt in de modewereld niet enkel voor een per-
verse machtsconcentratie maar ook voor meer unformiteit. Eigenheid en authenticiteit 
zijn steeds zeldzamer in de modeindustrie. Wat wil je, als er in elke wereldstad wel 
een Topshop, Zara en H&M te vinden is.

Er heeft zich dus duidelijk een grote verschuiving voorgedaan in de modeindustrie. 
Daar waar deze sector oorspronkelijk een industriële activiteit was is ze nu vooral 
een commerciële zaak geworden. Om maar even mee te geven, de productiekost 
van een kledingstuk bevat vaak minder dan 5% van de eindprijs. Dit systeem heeft 
ervoor gezord dat de productie geen waarde meer heeft. De meerwaarde wordt 
‘zogezegd’ gevormd door onderzoek, innovatie en commercialisering. Maar dat 
komt in de praktijk eigenlijk neer op: ‘marketing’ en daaraan gekoppeld ‘trends’. 
Niet de lonen maar het geld voor reclame en de winst zorgen voor de grootste kosten 
in de kledingindustrie .

Duurzame labels

Sinds de jaren 90 steken internationale campagnes de kop op om te wijzen op de 
arbeidsomstandigheden in de modeindustrie. In Europa is vooral de schone kleren 
campagne actief om ondernemingen te dwingen de fundamentele rechten van de 
werknemers te respecteren. De ontwikkeling van de Schone Kleren gedragscode in 
1997, gebaseerd op conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, was een 
stap naar een meer structurele aanpak in het afdwingen van arbeidsrechten. Daar-
naast was het ook een manier om het groeiende aantal ondermaatse bedrijf-
scodes naast een gemeenschappelijke maatstaf te leggen. Toch zijn het vaak nog 
de ondernemingen zelf die een eigen gedragscode opstellen voor hun economische 
activiteiten in het buitenland. In zo’n code geven ze aan welke normen op het gebied 
van arbeidsomstandigheden en milieu ze willen naleven. Toch hebben die gedragscodes 
veel weg van een marketingtruc. Fundamentele arbeidsnormen die in verdragen van 
de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn vastgelegd ontbreken vaak in de 
codes. En een algemene verwijzing naar ‘goede en veilige werkomstandigheden’ 
zonder dat te specificeren, is moeilijk te controleren. Sommige bedrijven zeggen in 
hun code ook niets over regels voor uitbestedingen. En daar zijn de arbeidsomstan-
digheden juist het zwaarst. 
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Naast een gedragscode kunnen bedrijven ervoor kiezen zich aan te sluiten bij een 
label. Zo zijn er initiatieven ontstaan waarin bedrijven, vakbonden en maatschap-
pelijke organisaties samenwerken aan verbetering van arbeidsomstandigheden. 
Maar zoals ook bij andere multi-stake-holder initiatieven zit hier ook het probleem dat 
die controles vaak worden uitgevoerd door gigantische controlemultinationals, met 
alle gevolgen van dien.

Als consument word je bestookt met tientallen labels die elk beweren duurzame pro-
ducten te leveren. Een eerste probleem daarbij is dat er een onderscheid gemaakt 
tussen ecolabels en fair labels. Ecolo-
gische labels richten zich vaak enkel 
op het milieuaspect. Die labels zijn 
dus an sich al niet duurzaam want het 
ecologische en sociale aspect horen 
samen voor je over duurzaamheid kan 
spreken. Of klinkt het OK om heerlijke 
organische biokatoen te dragen die 
geplukt is door kinderen? Of een zeer 
vervuilende nylon die wel in ‘goeie’ 
arbeidsomstandigheden zijn gemaakt? 
Er zal toch wel iemand last hebben 
van het afval, nietwaar? 

Toch zijn er labels die beweren op beide aspecten te spelen maar daarbij is het toch 
is het verwonderlijk dat ook grote bedrijven als H&M, voor bepaalde lijnen, een fair 
label kunnen bemachtigen. Dat doet toch de werkbrauwen fronsen. Onder andere 
de ‘Conscious’ collectie van H&M wordt aan zeer lage prijzen verkocht. En dat geld 
gaat dan terug naar de marketingmachine want die er mede voor zorgt dat wij die 
collectie willen omdat ze er zo mooi en natuurlijk uitziet. Een ander geval is dat van 
Zara, lid van het multi-stake-holder initatief Ethical Trading Initiative, laatste zomer 
werd een onderaaneming van Zara in Brazilië nog betrapt op slavernij... 

Ecomode is in

In het systeem waarin we leven, waarbij consumeren een must is, en de kroon vormt 
op het harde wekelijkse werk, moet er geproduceerd worden. Daarom zijn trends 
het kind van het kapitalistisch systeem. Trends zorgen ervoor dat je elk seizoen een 
nieuwe garderobe moet aankopen, de lage prijzen zorgen ervoor dat dit financieel 
haalbaar is. Dat zorgt voor overconsumptie en een gigantische afvalberg (of gigan-
tische stockagekleerkasten in de slaapkamers). Trends zijn dus niet duurzaam, en de 
creativiteit bevordert ze ook al niet want herkauwing en namaak zijn schering en 
inslag in de modewereld. Er worden letterlijk trends uitgevonden, grote trendbureau’s 
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zoeken koortsachtig mogelijkheden, kledingmerken wachten op de trendbijbels om 
deze ‘uitvindingen’ in de praktijk te brengen. Modebladen zorgen ervoor dat wij te 
zien krijgen wat deze machines hebben voortgebracht, en uiteindelijk hollen wij naar 
de winkel om mee te zijn met die trends. Elk seizoen opnieuw.

En zo werkt ook de trend van de ecologie, van de faire mode. Ecomode is in, fair 
trade is een trend op zich! Via marketingtrucs worden deze lijnen gepromoot. De tex-
tielindustrie schreeuwt met leuzen als ‘100% zuiver scheerwol’ en ‘organisch katoen’, 
de labellogo’s geprint op FSC papier. Via fotoreportages verleiden ze jou met beelden 
van witte doorzichtige kleedjes, natuurlijk mooie omgevingen en onschuldige vrouwen.  
De modeindustrie zorgt ervoor dat jij die ecologische en ethische mode wilt en hopen 
dat daarmee je geweten is gesust.

Gedragscodes en labels nemen het probleem niet bij de wortels aan. Er is te weinig 
controle en als er controle is ligt die vaak in handen van concerns, garantie is er 
tot op heden niet. En kunnen we die ooit krijgen zolang we in een kapitalistisch 
systeem leven? De toekomst ligt niet alleen in het gebruik van natuurlijk, gekleurd, 
ecologisch katoen, bamboevezels en hennephanddoeken. Het systeem moet anders 
én we moeten echt anders gaan denken over esthetiek in de mode. Waarom was 
dat rode bloemetjesrokje vorig jaar mooi en nu niet meer? De Mona Lisa vinden we 
toch al honderden jaren mooi?



EEN ALTERNATIEVE
CONFERENTIE
Nina De Wolf & David Baele

FAIR 

MOVE

ON THE 

ROAD

Van 6 tot 8 mei trokken we naar het Finse stadje Turku om er de film ‘Duurzaam 
op papier’ te presenteren op de conferentie ‘Fair Life – Alternatives to Unsustain-
able Economy’. Deze conferentie werd onder andere georganiseerd door de Finse 
vereniging Uusi Tuuli (New Wind). Dit is één van de partners die samenwerkt met 
’t Uilekot in het door de Europese Unie gesteunde project Fair Move. Het doel van de 
conferentie was om reële, bruikbare alternatieven voor te stellen voor een oneerlijke 
marktgeoriënteerde economie. Het feit dat de sprekers uit diverse landen zoals India, 
Mexico, Polen kwamen zorgde voor een erg verscheiden inbreng gebaseerd op 
diverse ervaringen. 

Zo legde Indu Netam, voorzitster van Adivasi, een Indische vrouwenorganisatie, 
uit hoe de mineralen en grondstoffen uit het gebied waar ze vandaan komt er voor 
zorgt dat de inheemse bevolking van hun gronden worden verdreven door industriële 
exploitanten. Kleinschalige productie van voedingsmiddelen moet wijken voor de 
ontginning van hun gronden of de grootschalige aanplanting van eucalyptusbomen 
voor de papierindustrie. Wetten zoals de Land Aquisition Act worden door de Indis-
che overheid uitgevaardigd om in de naam van publieke toe-eigening van land de 
voorouderlijke gronden van de inheemsen in te pikken. Samen met het land gaat 
ook de ganse traditionele levenswijze zoals traditionele geneeskunde en kleinscha-
lige collectieve productie verloren. En aangezien de inheemse bevolking zich de 
moderne consumptiemiddelen niet kan permitteren creëert dit een groot minderwaar-
digheidsgevoel. Het verzet hiertegen blijft dus ook niet uit. Één derde van de ge-
bieden worden volgens Indu Netam in India gecontroleerd door een ondergrondse 
guerrillabeweging, maar los daarvan trachten inheemsen bovengronds via legale 
volksbewegingen campagnes te voeren en betogingen te organiseren. En tussen 
het vreedzame verzet en het gewapende verzet kom je ook vormen van burgerlijke 
ongehoorzaamheid tegen: mensen weigeren gewoonweg hun gronden te verlaten 
wanneer men hen onteigeningsdocumenten voorlegt, of ze komen later terug om 
verder vruchten te plukken e.d.

Anastasia Lapintie van Friends of the Earth Finland had het dan weer over vervreem-
ding in ons hedendaagse productiesysteem. Werken is vandaag de dag eerder een 
verplichting die vooral de economie ten goede komt in plaats van de ontplooiing 
van de mens. Aangezien de productie een manier wordt om winst te vergaren wordt 
het een doel op zich in plaats van een middel om bepaalde noden te bevredigen. 
In zo’n logica worden dus ook steeds minder duurzame producten gemaakt. De ex-
Oostbloklanden ondervonden na de implosie van de Sovjet-Unie een transitie naar 
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het kapitalisme, misschien moeten we volgens Anastasia Lapintie vandaag naar een 
ander soort transitie.

Elvia Contreras Espinosas van de organisatie CACTUS uit het Mexicaanse Oaxaca 
legde uit hoe zij 12 jaar geleden in hun gemeenschap een gemeenschapsgerichte 
spaarkas hebben opgericht. Op die manier bieden ze weerwerk tegen private mi-
crokredieten waarvoor ze een hoge rente moeten betalen, of aan de belastingen die 
door de overheid gebruikt worden om bedrijven te steunen, maar waarvoor zij zelf 
niets terugkrijgen in de vorm van tewerkstelling bijvoorbeeld. Want door die afwezig-
heid van arbeid worden vooral de mannen uit hun gemeenschappen gedwongen te 
immigreren naar de Verenigde Staten. 
Hierdoor proberen ze autonome ge-
meenschappen te vormen, waarbij 
op een democratische manier beslist 
wordt over de investering van het geld. 
Dit wordt dan ook gebruikt om in basis-
behoeften zoals onderwijs en gezond-
heidszorg te voorzien en zorgt er ook 
voor dat vrouwen actief participeren in 
het maatschappelijke leven.

Aangezien er ook een aantal deelne-
mers aanwezig waren, met name uit 
Polen en Italië, die in onze ogen iets 
te eenzijdig Fair Trade en duurzame producten als het alternatief bepleitten was 
onze film rond FSC meer dan welkom. Hierin wordt namelijk aangetoond dat de 
marktwerking van vraag en aanbod er zelfs bij duurzame producten voor zorgt dat 
criteria niet gerespecteerd worden. Na de vertoning werden een aantal interessante 
vragen gesteld zoals alternatieven op de overconsumptie van papier, waardoor de 
discussie over moderniteit (meer computers bv.) en traditie, die we iets eerder hadden 
gehad terug wat aangewakkerd werd. De film werd alleszins goed ontvangen. Een 
deelnemer kwam ons zelfs persoonlijk feliciteren en zei dat de film voor haar werke-
lijk een “eye opener” was. De slottoespraken en opmerkingen uit het publiek waren 
voor ons een beetje teleurstellend. Aangezien het opzet niet verder bleek te reiken 
dan een plaats van discussie, of een plaats om ideeën uit te wisselen maakten we 
als laatste opmerking dat er ons inziens genoeg potentieel aanwezig was om er een 
gemeenschappelijk instrument van actie van te maken, waarbij prioriteiten iets meer 
gedefinieerd worden in termen van doelen en acties met een gemeenschappelijke 
strategie. Op die manier kan men makkelijker komen tot een soort politiek platform 
met meer slagkracht en politieke invloed. Maar hoewel we dus een beetje een col-
lectief politiek verlengstuk misten was het een interessante conferentie met interessante 
bijdragen, waaruit men duidelijk kon afleiden dat iedereen in zijn land zich op zijn 
eigen manier verzet tegen de uitwassen van een marktgeoriënteerde ontwikkeling.



De tour van de film “Fish and Run” beweegt de visserijwereld in Vlaan-
deren. De vzw Climaxi wil het debat met de vissersgemeenschap gaan 
opzoeken en zoekt naar mogelijkheden om de film te tonen in visserscafé’s 
en op nog méér andere plaatsen aan de kust. Climaxi wil ook al wat 
ideetjes in het midden gooien rond visserij en de nieuwe Europese regel-
geving die er zit in aan te komen. De film kan op een goede respons 
rekenen van de pers en kreeg lovende kritieken van de mensen die 
hem gezien hebben. Inmiddels zijn er filmvoorstellingen achter de rug in 
Oostende, Nieuwpoort, Leuven, Brussel, Herzele en Antwerpen. Hasselt 

en Gent volgen nog. Op de première van de film in Oostende op vrijdag 21 oktober 
waren er een 150-tal mensen aanwezig.

De verkoop loopt aardig en heel wat overheidsinstellingen, organisaties en belangen-
groepen bestellen de DVD. Er zijn vormingen gepland voor Vlaamse ambtenaren, 
jongeren enz… De eerste Vlaamse documentaire rond de visserij brengt dan ook een 
aantal zaken aan het licht die tot nu toe eerder in de beperkte kring van de visserij 
geweten waren, maar in de rest van Vlaanderen nauwelijks beseft werden. Eén van 
de meest bizarre zaken op dat vlak is de Europese quota-regeling.

Quota

Aan de hand van tellingen van visbestanden en wetenschappelijke studies wordt vast-
gelegd hoeveel er per land van de verschillende vissoorten mag gevangen worden. 
Dit op plaatsen waar men historisch rechten heeft, lees ooit als eerste gaan vissen is. 
Zo heeft België quota op kreeft die men nauwelijks nog opvist en heeft België quota 
tot in Ierland en Spanje…

De landen verdelen die quota aan de verschillende boten, naar gelang traditie, grootte 
enz… Elke boot mag dus per jaar x-aantal kilo kabeljauw, tong etc… vangen. Als je 
dat aantal bereikt hebt, dan moet je wat je vangt in principe terug gooien. Een vis 
die terug in t water belandt na opgevist te zijn is dood en kan enkel nog dienen als 
prooi voor de meeuwen. Je moet dat met je eigen ogen zien voor je het een schan-
daal vindt. Elke visser is daar door gescandaliseerd en als het een Vlaming is dan 
zal die zeker nog liever proberen om zijn vis in ’t zwart te verkopen dan om die 
terug te gooien. Vera Dua (ex-minister van Visserij) schat de verkoop van zwarte vis 
op mogelijks de helft van de totaal aangevoerde vis.

FISH & RUN OPENT DISCUSSIE 
ROND VISSERIJQUOTA
Filip De Bodt
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Europa

Europa heeft een aantal voorstellen op tafel gelegd die dit probleem zouden moeten 
verhelpen. Zo zou er een teruggooiverbod komen en wil men dat combineren met 
het verhandelen van quota. In theorie kunnen die quota dus in het vervolg even goed 
eigendom worden van banken, voetbalclubs enz… Flor Vandekerkchove (Het Vis-
serijblad): “Dat is een neoliberale oplossing, waarbij de quota méér en méér in 
handen zullen komen van kapitaalkrachtige groepen, ten nadele van de kleine 
vissers.” En zijn het nu precies die kleine vissers niet, die het minst ecologische 
schade berokkenen en proportioneel voor de grootste werkgelegenheid zorgen? 
Om dat dan allemaal in de gaten te 
houden moeten vissers verplicht cam-
era’s aan boord installeren!

Het loopt allicht niet zo een vaart, in 
de film “Fish and Run” spreekt zelfs 
de huidige minister van Visserij Kris 
Peeters zich uit tegen verhandelbare 
quota. Maar goed, we weten onder-
tussen ook dat je maar beter de oren 
spitst als Europa neoliberale voorstellen 
doet. Volgend jaar wil men de regels 
vastleggen, dus het is tijd om aan de 
koord te trekken.

Climaxi kan zich moeilijk met de Europese voorstellen verzoenen: men laat het ab-
surde quotasysteem in stand, men legt controle op die de privacy van mensen schendt 
en men zorgt voor grote kapitaalsconcentraties.

Europa maakt weinig of geen keuzes rond de technieken die men gebruikt om te 
gaan vissen. Bij actieve visserij wordt een net achter of naast een boot aangesleept. 
Passief vissen is netjes op de zeebodem plaatsen en daags nadien gaan kijken of 
daar vis in zit, vissen met de hengel en andere zachte technieken. De passieve 
visserij berokkent minder schade aan het zeemilieu en heeft nauwelijks bijvangst. 
Climaxi vindt dat voor deze vorm van visserij best zones gereserveerd worden, zodat 
die vissers het minder hard hebben om zich financieel recht te houden.

Marktplaats

“De visserij is een marktplaats” zegt Vera Dua en dat is ook zo. De visserij zit vol met 
onlogische systemen die de wortels van de absolute vrije markt bloot leggen. Tong 
onder de 24 cm mag je vb. niet aanvoeren, maar er is geen enkele wet die het 
verkopen van babytongetjes in de horeca verbiedt.
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Grote distributieketens als Delhaize en co bepalen de markt. Willy Versluys: “Garnalen 
worden van hot naar her gevoerd, gekuist in Marokko, vol gekieperd met bewaar-
middelen en dan verkocht als Zeebrugs, terwijl er in Zeebrugge geen garnaal meer 
wordt aangevoerd!” Wie ooit een vis gegeten heeft die hij dezelfde dag meebrengt 
van de vistrap in Oostende (de plaats waar de kleine kustvissers hun dagverse pro-
ducten verkopen), die eet geen kartonnen doorweekte vis meer uit de supermarkt.

Alternatieven

Alternatieven op deze voorstellen werden dikwijls door de vissers zelf aangebracht. 
Zo stelde Luc Louagie, een passieve visser die niet sleept, voor: “Beperk het aantal 
dagen dat we op zee mogen gaan en geef de mensen daarvoor een ander inkomen 
of bezigheid, vb. tijdens de paaiperiode. Beperk het aantal dagen en schaf de 
quota af, maar ja, zo gaan er misschien teveel controleurs hun werk verliezen?” Een 
idee dat gesteund wordt door de Oostendse Visserijschepen Yves Mirroir (SPa): “Ver-
goedt vissers voor het kuisen van de Noordzee, het opruimen van plastiek en zo…”

Anderen klagen de passiviteit van de banken en subsidiesystemen aan. Albert Holtland 
kocht drie vissersboten in Zeebrugge: “Er is geen enkele Belgische bank die mij een 
lening wou geven en subsidies kreeg ik ook al niet, alhoewel ik mijn vaartuigen om-
schakel naar méér duurzaamheid.”

Nogal grof toch dat banken sectoren die het nodig hebben niet willen ondersteunen 
terwijl ze het hoofd enkel boven water houden dank zij het geld van de staat en de 
belastingbetaler? Flor Vandekerckhove: “Als de banken niet bewegen, moeten we 
een openbare bank oprichten die de visserij wél steunt, volgens andere sociale en 
ecologische criteria!”

Op basis van de interviews en discussies na filmvertoningen, wil Climaxi een aantal 
voorstellen lanceren, als groep die oog heeft voor het samenbrengen van ecologie 
en sociale rechtvaardigheid. Uiteraard is dit een insteek, geen platform dat te nemen 
of te laten is: Afschaffing van het quotasysteem maar beperking van het aantal zeed-
agen, eventueel gecombineerd met vervangende activiteiten. Een gedetailleerde 
ruimtelijke ordening op zee, met invulling van natuurreservaten, productiezones, be-
schermde zones voor de verschillende vispraktijken. Een degelijk sociaal statuut voor 
de visser, optrekken van het minimumloon. Investeringen in de sector, o.m. door een 
openbare bank, in nieuwe milieuvriendelijke technieken. Subsidies voor de vissers in 
plaats van voor prestigeprojecten. Een steunpunt voor het opmaken van subsidiedos-
siers. Geen camera/controlemaatschappij. Promotie van vis als streekproduct en het 
opzetten van korte-keten-structuren.

26



BEN SCHOKKAERT:
HET KOEKJE BIJ DE 
KOFFIE

De ganse historie rond labels gaat natuurlijk over de vraag of en hoe je bepaalde 
vormen van handel kan beïnvloeden en over welk profiel je als organisatie wil 
aannemen. Ben Schokkaert, ex-hoofdredacteur van het magazine van de Oxfam-
Wereldwinkels heeft rond het veertig jarig bestaan van die Wereldwinkels een boek 
uit bij EPO. Hij schetst er op een evenwichtige manier de geschiedenis van de be-
weging en stelt een aantal vragen voor de toekomst. Die hebben veel te maken met 
de discussie rond handel en vrije markt. Het werd een mooi uitgegeven en positief-
kritische analyse.

Schokkaert doet méér dan gewoon een tijdslijn uitschrijven rond een aantal gebeur-
tenissen. Hij bouwt die op rond thema’s die in de beweging doorsijpelden. Zo krijg 
je niet alleen een verslag van gebeurtenissen maar een idee over hoe bewegingen 
binnen een bepaald tijdskader functioneren, prioriteiten kiezen, zich profileren naar 
buiten uit enz… Mits een beetje uitvergroting,wat natuurlijk altijd wat grovere pixels 
geeft, krijg je op die manier ook een beeld dat een zicht geeft op hoe het midden-
veld zich de laatste veertig jaar gedraagt en over hoe bewegingen zich min of meer 
conformeren binnen de marges van een bestaande maatschappij.

De beginperiode van de Wereldwinkels tijdens de jaren zeventig is gerust hilarisch te 
noemen in een krot in Antwerpen startte de eerste winkel. Koffie uit grote balen werd 
er verkocht, kruiden in zakken enz… Het land dat men steunde was belangrijker 
dan de producent die de waren leverde. Landen als Algerije, Tanzania en veel later 
Nicaragua werden gekozen omdat ze impliciet kozen voor een basissocialisme dat 
meestal nadien dan toch niet zo basis was als men het zich voorstelde, of misschien 
wel basis…maar dan op een andere manier: na een aantal jaren was er net even-
veel democratie als er basisgoederen in de rekken terug konden gevonden worden: 
vrijwel nihil… Al moet van een aantal van deze staten wel gezegd worden dat zij 
er gedurende een ganse periode wél in slaagden om economische vooruitgang 
te boeken.

Toen de wereld na het vallen van de muur zijn bipolariteit verloor en het reëel 
bestaande socialisme onderuit ging werd niet prioritair gekozen voor een samen-
werking met ‘socialistische’ of ‘linkse’ producenten als vb. de landloze boerenvak-
bond MST in Brazilië of de Mexicaanse Indianen van het EZLN. Neen, men ging 
voor eerlijke handel in het algemeen. Omzet en co gingen een grotere rol spelen 
en men komt tot winkelconcepten, verkoop in supermarkten enz… Niet altijd mét 

Filip De Bodt
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succes: soms wordt wel eens onderschat hoe actoren op de vrije markt je product 
even komen lenen om dan een aantal jaren later zélf een ‘fair’ labeltje te beginnen.

Schokkaert laat voor en tegen aan het woord: zowel mensen uit de nationale leiding 
als uit de toen al soms Onafhankelijke Republiek Z.O.-Vlaanderen. Zo lees je over 
een bezetting van het stadhuis in Zottegem én over een petitie in deze streek tegen 
de aanwezigheid van Guy Verhofstadt op de nationale Wereldwinkeldag. Wat je 
niet leest is dat dezelfde wereldwinkeliers er, als eersten gearriveerd op het Wereld 
Sociaal Forum in Porto Alegre, daar wél in slaagden om de premier aan de deur 
te zetten. Hij behandelt dit onderwerp mét afstand. Wie een vlijmscherpe analyse 
verwacht, moet dit boek dus niet aanschaffen, wie het verhaal wil kennen en zin wil 
krijgen om méér te lezen, te denken of te discuteren over dit onderwerp wél. Logisch 
ook: het boek is mee uitgegeven door de Oxfam-Wereldwinkels. 

Op het einde van zijn boek stelt Schokkaert nog vijf vragen onder de titel: “Halen 
de Wereldwinkels het jaar 2020?” In dit hoofdstuk stelt Schokkaert een aantal zin-
nige vragen voor de beweging: Blijven de wereldwinkels een kruispunt van sociale 
bewegingen en derdewereldactie? Wordt fair trade ooit mainstream? Blijft Oxfam-
Wereldwinkels de gouden standaard in fairtradeland? Blijft fair-trade een Noord-
Zuid verhaal? Blijft Chili een concentratieland van Oxfam-Wereldwinkels? Eerlijke 
handel is nuttig, maar hoe kunnen we dat bewijzen? Blijven we Wereldwinkelieren 
onder de naam Oxfam-Wereldwinkels?

Pertinente vragen waarbij een eerlijke discussie de beweging alleen maar kan vooruit 
helpen. En zie, komt daar Wereldwinkel Herzele niet weer om de hoek piepen, die 
als reactie op het njet tegenover lokale boeren van de nationale directie, stelt: “Het 
huidige wereldwinkelmodel, dat focust op producten uit het Zuiden, is in een geglo-
baliseerde maatschappij voorbijgestreefd. In FaitTradeGemeenten legt men de link 
met duurzame landbouw, maar je vindt die niet terug in de Wereldwinkels. De bereid-
heid om het eigen model in vraag te stellen is vervangen door commerciële logica.” 
Ze vinden in elk geval een bondgenoot in Dirk Barrez: “In het zuiden lijkt de eerlijke 
handelsbeweging de lokale handel als fair trade te omarmen. Maar als het in het 
noorden om korte keten gaat, wil men daar niet meteen de term fair trade op kleven.”

Laat dit boek dan ook nog geschreven zijn door iemand met een fijn gevoel voor taal 
en verhaalopbouw en je laatste twijfel is bestemd voor de haaien.

Ben Schokkaert. Het Koekje bij de Koffie. 40 jaar Oxfam-Wereldwinkels. 279 p. 
Uitgeverij EPO. Bestellen via Uilekot@skynet.be (leden -10%)
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Christian Jacquiau is een Franse econoom, actief in ATTAC Parijs. Sinds 
enkele maanden zorgt het boek van de Fransman Christian Jacquiau, 
‘Les coulisses du commerce équitable’ (Achter de schermen van de 
eerlijke handel) ervoor dat het publiek inzage krijgt in een polemiek 
die tot voor kort in stilte gevoerd werd: in Frankrijk zijn er immers een 
aantal actoren van de eerlijke handel die een meer globale aanpak 
van dat concept aanprijzen en kritiek uiten op de werking van het Max 
Havelaar label. Hun kritiek spitst zich hoofdzakelijk toe op twee vlak-

ken: de ideologie en de procedures. Jacquiau werd door Max Havelaar zelfs voor 
de rechtbank gedaagd maar won zijn proces!

Wat zijn volgens u de elementaire criteria waarmee men rekening moet houden om 
te kunnen spreken over een eerlijke commerciële transactie of van werkelijk eerlijke 
handel?

CJ: De vraag verwijst naar de definitie van billijkheid en van eerlijke handel. Gaat 
het over een actie van vrijgevigheid, over die kleine gele muntjes die zorgeloos 
in de hoed van de arme gedropt worden, of over een handeling ten gunste van 
maatschappelijke verandering met een sterke politieke inhoud?

De dominante benadering, bijgebracht door Max Havelaar, kwam er op neer dat 
men de consument iets meer wou laten betalen voor een schijnbaar eerlijk product. 
De meerkost wordt dan (ten minste deels) aan de producenten van de basisproducten 
die in het eindproduct vervat zitten terugbetaald. Het systeem dat toegepast wordt 
in de Noord-Zuid relaties zit vervat in een liefdadigheidshandeling, gebaseerd op 
een schuldgevoel van de consumenten uit het noorden ten aanzien van de stijgende 
armoede van de producenten uit het zuiden. Max Havelaar spreekt over “kleine 
benadeelde landbouwers uit het zuiden”, in haar jargon. Ze doet dit zonder ooit 
het systeem in vraag te stellen, dus zonder diegenen in vraag te stellen die door hun 
roofpraktijken hun financieel imperium op de plunderingen  van de bodemrijkdom-
men en de uitbuiting van arbeidskrachten van de armste landen opgebouwd hebben.
Achteloos hebben de voorstanders van dit soort eerlijke handel niet geaarzeld om hun 
commercieel valoriserend imago te verbinden aan deze van transnationale bedrijven 
die alles behalve uitblinken in sociale en ecologische principes. Het spreekt voor 
zich dat een werkelijk eerlijke handel, geladen met een werkelijke politieke inhoud 
die berust op reële wil om de rijkdom eerlijk te verdelen op geen enkele manier het 

INTERVIEW CHRISTIAN 
JACQUIAU : “DE STATUS-QUO 
LEIDT TOT EEN IMPASSE”
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belang is van diegenen die haar imago eigenlijk gebruiken om haar makkelijker te 
neutraliseren.

Wie kan er nu werkelijk geloven dat bedrijven, die de onverzadigbare noden van 
hun aandeelhouders als enig doel hebben, enig belang zouden hebben in het werk-
en aan de opbouw van een rechtvaardiger maatschappij die sociale en ecologische 
waarden hoog in het vaandel draagt? Wie? Buiten de reclame en marketingbu-
reaus…  Het is niet toevallig dat de meeste grote distributieketens van de voeding 
zich het welwillend imago van de eerlijke handel hebben willen toekennen door 
partnerschappen aan te gaan met Max Havelaar. Dit verbind er hen trouwens op 
geen enkele manier toe om wat dan 
ook van hun praktijken ten aanzien 
van hun leveranciers, bedrijven of 
de landbouwers te veranderen. En al 
zeker niet ten aanzien van hun eigen 
werknemers. Ook niet verwonderlijk 
dat transnationale bedrijven zoals Mc 
Donalds, Starbucks, Accor, Dagris 
of Nestlé, die weinig bekend staan 
voor hun deugdzame praktijken me-
teen op de ‘greenwash’-communicatie 
gesprongen zijn. Dit gaf hen de mo-
gelijkheid om het Max Havelaar-logo 
op hun inhoudelijk sociaal en ecolo-
gisch zwakke producten aan te brengen. Men is nogal snel vergeten dat eerlijke 
handel, in de geest van de stichters van Max Havelaar, de strijd tegen de neoliberale 
en onmenselijke mondialisering als objectief had.

Het is steeds moeilijker om de consumenten in de maling te nemen door de twee 
magische woorden, ‘eerlijke’ en ‘handel’, te verbinden zonder dat deze benaming 
een werkelijke inhoud onthuld. Welke geïnformeerde consulent zou nu instemmen om 
meer te betalen voor een product zodat slechts een paar centiemen terugvloeien naar 
de producent, niets aan hun werknemers, niets aan diegenen die verwerken, niets 
aan diegenen die vervoeren en niets meer aan diegenen die het commercialiseren?
Hoe kan men toestaan dat diegenen die hen in de miserie gestort hebben – de 
giganten van de voeding- en agro-industrie en de machtige groepen van de grote 
distributie – niet aangezet worden om de door de meest zwakke mensen geleden 
schade te herstellen? Waar is de billijkheid? Een werkelijke of authentieke eerlijke 
economie zal zich enkel kunnen ontwikkelen mits de voorwaarden verzameld zijn 
voor een reële transparantie die een werkelijke billijkheid door gans de keten ga-
randeert voor diegenen die produceren, diegenen die transporteren, diegenen die 
verwerken tot diegenen die het commercialiseren. Ook voor hun werknemers en 
onderaannemers. We zijn vandaag de dag ver verwijderd van dit maatschappelijk 
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transformatiemiddel waarover de voorvaders van de eerlijke handel droomden…

De verenigingen die de status-quo verdedigen betreffende de labels en de eerlijke 
handel gebruiken veel het argument van het minste kwaad om zich te verdedigen 
tegen de kritieken betreffende hun praktijken. Wat denkt u van hun argument?

CJ: De status-quo leidt tot een impasse. De evolutie in de wereld waarin de rijken 
steeds rijker worden en de armen steeds armer bewijst dit dagelijks. Ik herinner 
me een door de Belgische journalist David Leloup georganiseerd debat tussen de 
priester Francisco van der Hoff (arbeiderspriester, medeoprichter van Max Havelaar) 
en ikzelf, dat in maart 2007 in het magazine Imagine gepubliceerd werd. Franz 
van der Hoff wikte zijn woorden niet om de schadelijke effecten van een ongebrei-
deld financieel kapitalisme te veroordelen: “We zijn ons allen goed bewust van het 
immense structurele probleem dat veroorzaakt wordt door de huidige neoliberale 
vorm van het kapitalisme. De multinationals en hun aandeelhouders doen alles om 
hun winstmarges te verhogen en de productiekosten te verminderen. We zijn nog 
steeds antikapitalistisch en verzetten ons tegen multinationals en zakkenvullers. We 
verkiezen voluit de kleine structuren en de lokale winkels”.

Hij was ook heel scherp ten aanzien van de negatieve evolutie van een eerlijke 
handel die hij oorspronkelijk voor ogen had: “de eerlijke handel op zich lost de 
problemen niet op van de kleine uitgebuite producenten. Vanaf 1990 waren we 
verontrust over de ontwikkelingen van de beweging. Haar politieke dimensie werd 
beetje bij beetje afgezwakt en uiteindelijk verdrongen. Als producenten hebben we 
sterk geprotesteerd tijdens de fora van de nationale initiatieven Max Havelaar en 
FLO. Maar met weinig succes. We zouden het eens kunnen zijn over veel zaken die 
in uw boek worden opgeworpen. Maar we kunnen ons de luxe niet veroorloven om 
aan de nationale initiatieven van Max Havelaar en FLO te zeggen: loop naar de 
maan met jullie business…”.

Het zijn de arme producenten die deze minimalistische politiek van het minste kwaad 
op een pijnlijke manier ondervinden. “Op economisch vlak gaat het een beetje beter, 
maar onze situatie blijft onzeker: onze koffieproducenten verdienen gemiddeld 3 
dollar per dag – minder dan het legale minimum van 4,5 dollar. Sinds drie jaar kun-
nen we geen Guatemalteekse seizoensarbeiders aanwerven, die 10 dollar per dag 
kosten, zonder voeding en onderdak mee te rekenen. We oogsten de koffie dus zelf, 
in familieverband, samen met buren. Resultaat: Mexico heeft in de laatste vier jaar 
25% van haar beschikbare oogst verloren”, legde een duidelijk gedesillusioneerde 
Franz van der Hoff me in 2007 uit. Sindsdien is er niets veranderd. En de recente 
actualiteit bewijst (indien dit ten minste nog nodig is) dat het risico van de aangehaalde 
afdwaling geen uit de lucht gegrepen kritiek was…
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Na uw boek ‘Les Coulisses du commerce équitable’ (achter de schermen van de 
eerlijke handel) te hebben geschreven, en nadat Max Havelaar een klacht wegens 
laster tegen u ingediend heeft. Gelooft u dat een werkelijke eerlijke handel mogelijk 
is in onze neoliberale maatschappij?

Ik heb dit boek geschreven omdat het onmogelijk was in discussie te gaan met de 
grootste actor op het vlak van eerlijke handel. Het was de bedoeling om achter het 
decor te gaan kijken, in de achterkamertjes van een wereld die zichzelf als prachtig 
voorstelde, om niet te zeggen idyllisch. Het was de bedoeling om onderwerpen aan 
te halen die me evident leken voor een wereld die de transparantie aanprijst zoals 
de evolutie van de eerlijke handel, haar oriëntatie, haar sterke punten, maar ook 
haar zwakke punten. Zonder taboe. Zonder verboden. En zonder valse eerbaarheid.
Terwijl ik dit onderzoek deed, dat me bijna 3 jaar gekost heeft, heb ik onverwachte 
lacunes en afwijkingen ontdekt. Omdat ik deze aan het licht gebracht heb, heb 
ik vooral op het internet zowel gewelddadige als achterbakse lastercampagnes 
moeten ondergaan die er op gericht waren mijn onderzoekswerk te discrediteren. 
Elke bewering werd nochtans voorzien van referenties (er zijn er meer dan 1000) en 
verantwoordingen die er voor zorgen dat het boek nooit geleid heeft tot juridische 
vervolging.

Het boek had kunnen gebruikt worden door Max Havelaar als een werkmiddel, 
een situatieonderzoek, dat haar in staat stelt haar praktijken te doen evolueren naar 
meer en betere billijkheid. Maar daar was geen enkele sprake van. Ik heb diverse 
interviews gegeven, deelgenomen aan talrijke radio- en televisieprogramma’s over 
het onderwerp zonder me ook maar één keer op om het even welke manier zorgen 
te maken.

Het heeft een valse journalist gekost, die onder een valse identiteit ageerde, en mij  
verklaringen toeschreef die ik nooit gedaan had (“Max Havelaar stelt quasi-slaven 
aan het werk”) in een obscure context… om er voor te zorgen dat Max Havelaar me 
voor het gerecht daagde en 100 000 euro exclusief gerechtskosten van mij eiste. 
Het is niet onbelangrijk om er aan te herinneren dat ik de enige en unieke aangek-
laagde was in deze rechtzaak. Max Havelaar heeft noch de valse journalist noch 
het blad vervolgd ondanks het gewelddadig karakter van de prent die het artikel 
illustreerde en de ondubbelzinnige titel van het artikel dat Max Havelaar als oplichter 
omschreef. Waarom?

Ik heb lange tijd onderzoek gedaan naar de personaliteit van de nepjournalist voor 
dat ik ontdekte dat hij zichzelf als “een professionele bedrieger voorstelde”. Ik heb 
expliciete video’s gevonden die zijn manipulatiewerken blootleggen. Deze zijn voor-
taan te bekijken op mijn website. Iedereen kan dus zijn eigen mening vormen over 
deze ongelooflijke affaire. Deze manipulatie heeft tot mijn veroordeling in eerst aan-
leg geleid. Ik heb natuurlijk meteen een beroep ingediend tegen dit groteske vonnis. 
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Er is echter een moraal achter dit ongelooflijke verhaal. Het Hof van Beroep van 
Parijs heeft haar uitspraak heel recent bekend gemaakt, waarin de beschuldiging ten 
aanzien van mij geannuleerd werd.De verzoeken van Max Havelaar werden over 
de hele lijn verworpen. De volharding, de koppigheid, de wil om het zwijgen op te 
leggen hebben geen gelijk gekregen van het gerecht en de billijkheid. 

Symptomatisch voor een periode waarin geld aan diegenen die het manipuleren 
de macht geeft om zich werkelijk alles te veroorloven – inclusief de macht elke 
oppositie en kritiek, zelfs de meest constructieve te muilkorven -, zal de zaak Max 
Havelaar voorbeeldig blijven voor deze verbetenheid waar bepaalde structuren ge-
bruik van kunnen maken om diegenen 
die zich iets te veel zouden interesseren 
in hun kleine zaakjes de mond te sno-
eren. Naast deze overwinning voor 
de vrijheid, de vrije meningsuiting van 
individuen en van de pers, het recht 
op kritiek, tegen de censuur van de 
machtigen en van de macht van het 
geld, zou de zaak Max Havelaar als 
rechtspraak kunnen gelden en nuttig zijn 
voor andere slachtoffers van mediatieke 
manipulaties.

De wind is gekeerd. Want vandaag 
de dag zit Max Havelaar middenin een ongelooflijke rechtzaak over kinderarbeid, 
dewelke sommige persorganen zelfs als “dwangarbeid” kwalificeren. Rob Cameron 
die tot voor kort nog de functie had van algemeen directeur van Fairtrade Interna-
tional (Max Havelaar International) heeft net in aller haast zijn ontslag ingediend. 
Dit ontslag dat Max Havelaar International onthoofd heeft, gebeurd korte tijd nadat 
de Amerikaanse journalist Cam Simpson een werkelijke tsunami ontlokt heeft op de 
kleine wereld van de eerlijke handel door een, in het degelijke tijdschrift Bloomberg 
gepubliceerde onderzoek te onthullen. Hierin wordt aangetoond welke ongelooflijke 
arbeidsvoorwaarden opgelegd worden aan kinderen in coöperatieven die katoen 
maken in Burkina Faso. Katoen bestemd voor het vrouwelijke lingeriemerk Victoria’s 
Secret gecertificeerd word door Max Havelaar.

Men leert door dit onderzoek te lezen dat niet alleen het katoen dat gebruikt wordt voor 
de productie van de ondergoed kledinglijn “Burkina fashion” zou geoogst worden door 
kinderen, maar dat bepaalde kinderen zelfs geregeld geslagen zouden worden door 
hun “eerlijke” werkgevers. “Deze beschuldiging die herinnert aan de slavernij in haar 
meest karikaturale beeld wordt onderbouwd door de getuigenis van Clarisse Kambire, 
13 jaar, uitgebuit in één van de Burkinabese katoenvelden die levert aan het merk Vic-
toria’s Secret. Omdat ze niet snel genoeg werkt wordt het jonge meisje afgeranseld 
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door haar werkgevers”, schrijft het dagblad Metro.  Voor de camera beschrijft het 
jong meisje het leed en de vernedering die ze dagelijks ondervindt wanneer ze 
katoen plukt waarvan uiteindelijk slipjes gemaakt worden. Men vind deze ‘eerlijke’ 
en met zebramotiefjes versierde slipjes aan de prijs van 8,50 per stuk in heel chique 
en gespecialiseerde winkels van Chicago bijvoorbeeld. Achter deze zware beschul-
diging rijst de vraag naar de controleprocedure van Max Havelaar, dewelke men 
makkelijk als de referentie beschouwt inzake eerlijke handel. De weinige middelen 
die besteed worden aan de controle is één van de punten die opgeworpen wordt in 
‘Les coulisses du commerce équitable’ die me destijds de vloek van Max Havelaar 
gekost heeft.

Is een werkelijk eerlijke handel mogelijk in onze neoliberale maatschappij? Er zijn 
heel sterke ervaringen van eerlijke handel met een sterke sociale en milieubewuste 
inhoud gevoerd, maar ze blijven momenteel marginaal om niet te zeggen… an-
ekdotisch. De rol van de consument is hier van groot belang. We hebben in feite 
veel meer macht dan we geloven. Elke dag maken we een bepaalde maatschap-
pijkeuze via onze consumptiekeuzes. Het zij wij die kiezen door de oriëntatie van 
onze consumptie tussen kinderarbeid in de onderkamers van de wereld of de arbeid 
van werknemers die correct vergoed worden en genieten van een degelijk sociaal 
vangnet deze naam waardig.

Het zijn ook wij die via de aankoop van voedingswaren kiezen voor uitbuiters in de 
landbouw die de planeet vervuilen of juist in tegendeel, voor deze wiens praktijken 
de mens, de cycli van de natuur en de biodiversiteit respecteren. Het zijn ook wij die 
ons zonder tegenmacht en meestal zonder reële vereisten laten vertegenwoordigen 
door politiekers die beïnvloed worden door grote lobbies. Een werkelijk eerlijk han-
del is niet allen mogelijk, maar deze is meer dan ooit noodzakelijk. De komst hiervan 
zal niet plaatsvinden door de verspreiding hier en daar van een aantal producten met 
een logo in de rekken van supermarkten. We moeten de eerlijke handel uit het getto 
halen waarin de protagonisten van de “productbenadering” haar hebben gestoken 
om haar terug te brengen tot haar fundamenten, tot haar werkelijke politieke dimensie 
in een globale benadering, die er een werklelijke hefboom van maatschappelijke 
verandering van kan maken. Als we dit maar werkelijk zouden willen…
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INFO EN CONTACTEN
Heb je opmerkingen of vragen? Zin om zelf actief te werken 
rond deze problematiek? Wil je deze publicatie helpen verder te 
verspreiden? 

Contacteer ons!

vzw ‘t Uilekot
Groenlaan 39 
9550 Herzele

uilekot@skynet.be 

www.uilekot.org

Friends of the Earth vzw
Maria Hendrikaplein 5
9000 Gent

famke@motherearth.org

www.motherearth.org
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