
‘McSanto’	  versus	  ‘Bio’	  
	  
Strijd	  voor	  duurzame	  landbouw	  en	  gezond	  voedsel	  is	  hét	  cruciale	  gevecht 
	  

Alsof	  de	  duvel	  ermee	  speelde	  -‐	  of	  was	  het	  goddelijke	  voorzienigheid?	  -‐	  uitgerekend	  op	  
29	  mei,	  oftewel	  de	  dag	  dat	  in	  Wetteren	  de	  'Groote	  aardappeloorlog'	  uitbrak	  (en	  nadien	  
het	  debat	  over	  GGO's,	  wetenschappelijk	  onderzoek	  en	  landbouw)	  werd	  in	  Antwerpen	  
door	  Oikos	  het	  boek	  'Wel	  varen	  zonder	  groei	  -‐	  Concrete	  ideeën	  voor	  een	  groene	  
economie'	  gepubliceerd	  op	  het	  jaarlijkse	  Groenboek.	  	  In	  dat	  bijzonder	  inspirerende	  
boek,	  publiceerde	  ik	  mijn	  visie	  op	  hetgeen	  naar	  mijn	  mening	  de	  echte	  discussie	  achter	  
Wetteren	  moet	  zijn.	  	  	  

Als	  er	  één	  terrein	  is	  waar	  de	  komende	  jaren	  een	  beslissende	  strijd	  om	  een	  duurzame	  en	  
leefbare	  toekomst	  zal	  worden	  gevoerd,	  dan	  is	  dat	  het	  platteland.	  Want	  het	  werd	  de	  
voorbije	  decennia	  pijnlijk	  duidelijk	  dat	  bij	  de	  voedselproductie	  de	  leidende	  gedachte	  en	  
de	  vicieuse	  cirkel	  van	  steeds	  groter,	  steeds	  efficiënter	  en	  alsmaar	  goedkoper	  
produceren	  op	  steeds	  nadrukkelijker	  natuurlijke	  en	  sociale	  grenzen	  stuit.	  
	  
De	  geschiedenis	  van	  het	  Europese	  landbouwbeleid	  -‐goed	  voor	  42	  %	  van	  de	  Europese	  
begroting	  van	  grofweg	  130	  miljard	  euro	  (maar	  slechts	  0,38%	  van	  het	  BNP	  van	  de	  EU27)-‐	  is	  er	  
één	  van	  lachen	  en	  huilen.	  Positief	  was	  de	  idee	  van	  de	  grondleggers:	  ervoor	  zorgen	  dat	  
Europese	  burgers	  nooit	  meer	  honger	  moesten	  lijden.	  De	  pijnlijke	  ervaringen	  met	  'de	  
hongerwinter'	  in	  de	  Tweede	  Wereldoorlog,	  waren	  een	  drijvende	  kracht	  voor	  het	  
ontwikkelen	  van	  het	  Europese	  landbouwbeleid.	  Maar	  dat	  dit	  beleid	  een	  halve	  eeuw	  later	  
zowat	  aan	  het	  eigen	  succes	  dreigt	  te	  bezwijken,	  kan	  je	  goed	  illustreren	  aan	  de	  hand	  van	  een	  
tot	  de	  verbeelding	  sprekend	  cijfer:	  Vlamingen	  gooien	  jaarlijks	  500.000	  ton	  voedsel	  weg.	  
	  	  
Voedsel	  is	  in	  onze	  contreien	  alomtegenwoordig,	  massaal	  verkrijgbaar	  en	  -‐	  denk	  aan	  de	  
fastfoodcultuur	  met	  McDonald’s	  als	  marktleider	  -‐	  een	  goedkope	  sluitpost	  geworden,	  maar	  
veel	  landbouwers	  houden	  het	  hoofd	  amper	  boven	  water.	  In	  veel	  ontwikkelingslanden	  is	  
voedsel	  nog	  steeds	  te	  duur	  en	  is	  70	  procent	  van	  zij	  die	  honger	  lijden	  zelf	  boer.	  	  
	  	  	  
Voorts	  kenschetst	  het	  Europese	  landbouwbeleid	  zich	  de	  laatste	  25	  jaar	  aan	  de	  hand	  van	  een	  
soms	  bijna	  luguber	  lexicon:	  boterbergen,	  melkplassen,	  hormonengebruik	  in	  de	  veeteelt	  en	  
bijbehorende	  criminele	  handelingen,	  wereldwijde	  ontbossing	  voor	  de	  productie	  van	  
veevoer,	  Europese	  exportsubsidies	  die	  Afrikaanse	  keuterboeren	  kapot	  concurreren,	  snel	  
verdwijnende	  boerenbedrijven	  op	  het	  Europese	  platteland	  (thans	  nog	  28.000	  land-‐	  en	  
tuinbouwers	  in	  België,	  veertig	  jaar	  geleden	  waren	  het	  er	  nog	  120.000),	  steeds	  goedkoper	  
voedsel,	  steeds	  grotere	  milieuvervuiling,	  varkenspest,	  dolle	  koeien,	  dioxinecrises	  en	  
toenemende	  resistentie	  tegen	  antibiotica.	  
	  	  
Het	  is	  een	  even	  deprimerende	  als	  bekend	  lange	  waslijst	  met	  problemen	  van	  het	  Europese	  
(en	  ook	  Amerikaanse)	  landbouwbeleid.	  Rode	  draad	  daarbij	  was	  en	  is	  dat	  hoe	  meer	  de	  
landbouw	  aan	  de	  keiharde	  economische	  wetten	  van	  de	  internationale	  markten	  moest	  
beantwoorden,	  hoe	  slechter	  het	  liep.	  Het	  antwoord	  hierop,	  de	  hoogmoed	  van	  de	  mens	  in	  de	  
vorm	  van	  nog	  grotere	  en	  intensievere	  productie	  via	  technologieën	  als	  genetische	  
manipulatie	  van	  landbouwgewassen,	  gekloonde	  dieren	  en	  volledig	  gemechaniseerde	  
landbouw	  en	  veeteelt,	  lijkt	  te	  leiden	  tot	  een	  enorme	  paradox.	  En	  een	  voedsel-‐	  en	  
landbouwcrisis.	  	  



	  	  
Het	  vooruitgangsprincipe	  via	  economische	  groei	  als	  leidend	  beginsel,	  leidt	  ook	  hier	  
schipbreuk.	  Meer	  kapitaal,	  meer	  externe	  input	  en	  het	  intensiveren	  en	  opdrijven	  van	  de	  
landbouwproductie,	  zouden	  de	  bomen	  tot	  in	  de	  hemel	  doen	  groeien.	  Maar	  zoals	  de	  
befaamde	  landbouwprofessor	  Jan	  Douwe	  van	  der	  Ploeg	  van	  de	  universiteit	  Wageningen	  
schreef,	  is	  landbouw	  een	  coproductie	  tussen	  arbeid	  en	  de	  levende	  natuur	  die	  in	  nauwe	  
relatie	  staat	  met	  de	  samenleving.	  En	  er	  is	  sprake	  van	  een	  landbouwcrisis	  wanneer	  één	  of	  
meerdere	  van	  deze	  relaties	  ontwricht	  zijn.	  Louis	  De	  Bruyn	  van	  Terra	  Reversa	  schrijft	  in	  dit	  
verband	  dat	  de	  crisis	  die	  vandaag	  de	  landbouw	  treft	  wereldwijd	  is	  en	  zowel	  economische,	  
ecologische	  als	  sociaal-‐culturele	  dimensies	  heeft.	  Ze	  gaan	  alle	  	  gepaard	  met	  een	  verlies	  van	  
autonomie.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
Goedkope	  biefstuk-‐friet	  	  
De	  problemen	  die	  de	  landbouwcrisis	  kenmerken	  zijn	  intussen	  even	  gekend	  als	  dramatisch.	  
Enorme	  productievolumes	  in	  de	  landbouw	  én	  stijgende	  voedselprijzen,	  maar	  steeds	  meer	  
boeren	  zowel	  in	  arme	  als	  rijke	  landen	  die	  het	  hoofd	  niet	  boven	  water	  kunnen	  houden.	  Er	  
wordt	  op	  40	  procent	  van	  het	  aardoppervlak	  ruimschoots	  voldoende	  voedsel	  geproduceerd	  
om	  twee	  maal	  de	  wereldbevolking	  te	  voeden,	  maar	  het	  aantal	  chronisch	  hongerenden	  
stijgt.	  Van	  de	  ruim	  een	  miljard	  mensen	  die	  honger	  lijden	  is	  tweederde	  boer.	  	  
Een	  groeiende	  wereldbevolking	  -‐	  mogelijk	  negen	  miljard	  mensen	  in	  2050	  -‐	  en	  tegelijk	  een	  
voedselproductie	  die	  onder	  druk	  staat	  door	  degradatie	  van	  ecosystemen	  en	  de	  gevolgen	  
van	  klimaatverandering.	  	  
	  	  
De	  jongste	  maanden	  bereiken	  de	  voedselprijzen	  weer	  record	  na	  record.	  Het	  financieel	  
speculeren	  op	  beurzen	  met	  basis(landbouw)grondstoffen	  heeft	  daar	  toe	  bijgedragen.	  
Speculatief	  gedrag	  blijkt	  goed	  voor	  bijna	  50%	  van	  de	  recente	  prijsstijgingen.	  Dat	  zijn	  dus	  
geen	  natuurwetten	  of	  ingrijpen	  van	  een	  onzichtbare	  hand,	  het	  zijn	  winstgedreven	  besluiten	  
van	  mensen.	  Het	  Europees	  Parlement	  steunde	  daarom	  begin	  2011	  de	  conclusies	  van	  Olivier	  
De	  Schutter	  die	  als	  speciale	  VN-‐rapporteur	  voor	  het	  recht	  op	  voedsel	  de	  nefaste	  hekelt	  van	  
de	  grote	  institutionele	  investeerders,	  zoals	  hedgefondsen,	  pensioenfondsen	  en	  
investeringsbanken	  hekelt.	  De	  Schutter	  beschrijft	  genadeloos	  hoe	  deze	  instellingen	  met	  
hun	  bewegingen	  op	  de	  derivatenmarkten	  de	  prijsindexen	  van	  grondstoffen	  beïnvloeden.	  
Ook	  Boerenbond-‐voorzitter	  Piet	  Vanthemsche	  keert	  zich	  nu	  zich	  voluit	  tegen	  speculatie	  
met	  voedselgrondstoffen.	  Terecht	  ook	  keerde	  de	  Boerenbond	  zich	  tegen	  IKEA	  dat	  in	  het	  
voorjaar	  van	  2011	  biefstuk-‐friet	  aanbood	  voor	  2,5	  euro.	  	  
	  	  
De	  toestand	  valt	  niet	  te	  onderschatten:	  de	  index	  van	  de	  voornaamste	  
basisvoedingsmiddelen	  van	  de	  Voedsel-‐	  en	  Landbouworganisatie	  van	  de	  VN	  (FAO)	  steeg	  
tegen	  april	  2011	  al	  acht	  maanden	  op	  rij,	  tot	  op	  de	  recordniveaus	  van	  2008.	  Dat	  leidde	  in	  
2008	  al	  tot	  sociale	  onrust	  en	  politieke	  instabiliteit	  in	  vele	  landen.	  En	  nu	  weer,	  want	  hoge	  
voedselprijzen	  waren	  naast	  politieke	  en	  sociale	  onderdrukking,	  een	  belangrijke	  factor	  voor	  
de	  onrust	  in	  Noord-‐Afrika	  en	  het	  Midden-‐Oosten.	  In	  Europa	  en	  de	  VS	  spenderen	  mensen	  
gemiddeld	  zo'n	  8	  procent	  van	  hun	  budget	  aan	  eten.	  In	  Tunesië	  en	  Egypte	  is	  dat	  ruim	  dertig	  
procent.	  Elke	  prijsverhoging	  van	  basisvoedsel,	  voelen	  miljoenen	  mensen	  direct	  in	  hun	  
portemonnee	  en	  buik.	  Ooit	  verbouwde	  Egypte	  zelf	  wat	  het	  consumeerde.	  Nu	  importeert	  
het	  de	  helft	  van	  het	  nodige	  graan.	  De	  prijs	  daarvan	  is	  op	  enkele	  maanden	  met	  tientallen	  
procenten	  gestegen.	  De	  opstand	  tegen	  Mubarak	  was	  dus	  deels	  een	  'graanoproer'.	  	  
	  	  
Een	  beleid	  voor	  voedselzekerheid	  is	  bij	  uitstek	  veiligheids-‐	  of	  defensiebeleid.	  Een	  land	  dat	  er	  
niet	  in	  slaagt	  haar	  bevolking	  veilig	  en	  betaalbaar	  voedsel	  te	  bieden	  én	  bovendien	  haar	  
boeren	  en	  boerinnen	  een	  redelijke	  levensstandaard,	  stevent	  uiteindelijk	  af	  op	  instabiliteit	  en	  



voedselrellen.	  Het	  recht	  op	  voedsel	  is	  een	  elementair	  en	  fundamenteel	  mensenrecht.	  Het	  
Europees	  Parlement	  keurde	  daarom	  op	  17	  februari	  2011	  een	  resolutie	  goed	  die	  het	  recht	  op	  
voedselzekerheid	  centraal	  zet	  en	  een	  multi-‐dimensionale	  aanpak	  bepleit.	  Dat	  betekent	  
concreet	  dat	  overheden	  de	  voorwaarden	  en	  het	  kader	  moeten	  helpen	  scheppen	  om	  naast	  
de	  industriële	  landbouw	  ook	  meer	  duurzame	  en	  ecologische	  vormen	  van	  'boerenlandbouw'	  
een	  kans	  te	  geven.	  	  
	  
Boerenlandbouw	  
Louis	  de	  Bruyn	  omschrijft	  “boerenlandbouw”	  als	  een	  landbouw	  die	  staat	  voor	  duurzaam	  
gebruik	  van	  ecologisch	  kapitaal	  en	  gericht	  is	  op	  de	  verdediging	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  
familiaal	  levensonderhoud.	  Dit	  soort	  voedselproductie	  is	  dikwijls	  multifunctioneel	  en	  
gediversifieerd	  en	  wordt	  bedreven	  met	  familiale	  arbeid	  of	  arbeid	  die	  komt	  uit	  de	  landelijke	  
omgeving.	  Daarnaast	  typeert	  de	  Wageningse	  professor	  Jan	  Douwe	  van	  der	  Ploeg	  de	  
'ondernemingslandbouw'	  en	  de	  'kapitalistische	  landbouw'	  die	  zich	  kenmerken	  door	  een	  
meer	  grootschalige	  productie	  gebaseerd	  op	  financieel	  en	  industrieel	  kapitaal	  en	  gericht	  op	  
steeds	  meer	  uitbreiding	  en	  hoogtechnologische	  specialisatie.	  
	  	  
Er	  moet	  overigens	  een	  belangrijk	  onderscheid	  worden	  gemaakt	  tussen	  technologische	  
vernieuwing	  in	  de	  vorm	  van	  de	  onomkeerbare	  introductie	  van	  genetische	  gemanipuleerde	  
gewassen	  of	  het	  gebruik	  van	  technologische	  systemen	  voor	  het	  heel	  druppelsgewijs	  
irrigeren	  van	  landbouwgewassen.	  De	  verschillende	  vormen	  van	  boerenlandbouw	  zijn	  niet	  
per	  definitie	  conservatief	  of	  tegen	  veranderingen.	  Voorwaarde	  is	  wel	  dat	  de	  ingebrachte	  
technologieën	  de	  boerengemeenschappen	  en	  daarmee	  de	  samenleving	  als	  geheel	  ten	  
goede	  komen	  en	  dus	  niet	  hun	  autonomie	  aantasten.	  	  
	  	  
In	  India	  bijvoorbeeld	  zorgt	  een	  snelle	  groei	  van	  het	  bedrijf	  Jain	  Irrigation	  Systems	  Ltd.	  voor	  
de	  verspreiding	  van	  micro-‐irrigatie.	  Deze	  technologie	  zorgt	  voor	  een	  voor	  de	  
plattelandsbevolking	  en	  het	  milieu	  welkome	  daling	  van	  30	  tot	  60	  procent	  waterverbruik	  (de	  
landbouw	  daar	  staat	  voor	  ruim	  80	  procent	  van	  het	  waterverbruik)	  en	  de	  techniek	  zorgt	  voor	  
grotere	  oogsten.	  Dit	  soort	  toepassingen	  geeft	  boeren	  een	  duurzame	  zekerheid.	  Dat	  kan	  
niet	  van	  vele	  Monsanto-‐technieken	  gezegd	  worden	  …	  
	  	  
In	  het	  licht	  van	  dit	  soort	  ontwikkelingen,	  is	  de	  strijd	  die	  de	  milieucommissie	  van	  het	  EP	  voert	  
	  om	  Europese	  lidstaten	  en	  regio’s	  het	  juridisch	  waterdichte	  recht	  te	  geven	  hun	  grondgebied	  
GMO-‐vrij	  te	  verklaren	  en	  te	  houden	  redelijk	  essentieel.	  GMO-‐landbouw	  staat	  immers	  
synoniem	  voor	  een	  kapitaalintensieve,	  monopolistische	  monoculturele	  landbouw,	  die	  
bovendien	  een	  essentiële	  basis	  van	  voedselproductie	  bedreigt:	  biodiversiteit.	  En	  dan	  laat	  ik	  
de	  discussie	  over	  volksgezondheid	  nog	  buiten	  het	  debat.	  Dit	  gaat	  over	  meer	  dan	  de	  vraag	  of	  
burgers	  wel	  of	  geen	  GMO-‐voedsel	  willen,	  dit	  gaat	  over	  de	  toekomst	  van	  ons	  
landbouwmodel	  en	  de	  wijze	  van	  (autonome)	  voedselproductie.	  	  	  	  	  	  
	  	  
Een	  centrale	  vraag	  in	  het	  voedseldebat	  is	  of	  er	  sprake	  zal	  zijn	  van	  steeds	  meer	  verwarrende	  
en	  epische	  strijd	  van	  'McSanto'	  versus	  'Bio'?	  De	  eerste	  term	  staat	  voor	  de	  mondiale	  
promotor	  van	  toegenomen	  vleesconsumptie	  via	  de	  mondiale	  keten	  van	  
'fastfoodvreetschuren',	  in	  combinatie	  met	  het	  handelen	  van	  multinational	  Monsanto,	  dat	  
zorgt	  voor	  de	  genetisch	  gemanipuleerde	  soja	  voor	  het	  veevoer	  van	  de	  benodigde	  
vleesbeesten.	  	  
	  	  
En	  waar	  staat	  'Bio'	  dan	  voor	  in	  deze	  strijd?	  Ik	  gebruik	  een	  omschrijving	  van	  IFOAM	  
(International	  Federation	  of	  Organic	  Agriculture	  Movements):	  "De	  biologische	  
voedselproductie	  is	  het	  enige	  productiesysteem	  dat	  duidelijk	  is	  gedefinieerd	  en	  wettelijk	  



bepaald	  op	  EU-‐niveau	  door	  Verordening	  (EG)	  834/2007	  met	  als	  doel	  “de	  totstandbrenging	  
van	  een	  duurzaam	  beheerssysteem	  voor	  de	  landbouw”	  dat	  “de	  systemen	  en	  cycli	  van	  de	  
natuur	  eerbiedigt”	  en	  voedsel	  van	  hoge	  kwaliteit	  produceert	  op	  manieren	  die	  “geen	  schade	  
toebrengen	  aan	  het	  milieu,	  de	  gezondheid	  van	  de	  mens,	  de	  gezondheid	  van	  planten	  of	  de	  
gezondheid	  en	  het	  welzijn	  van	  dieren.”	  
	  	  
De	  gangbare	  landbouw	  presteert	  soms	  op	  afzonderlijke	  factoren	  beter	  dan	  
de	  biologische	  aanpak,	  maar	  de	  biologische	  landbouw	  is	  als	  systeem	  gebaseerd	  
op	  een	  evenwicht	  tussen	  meerdere	  factoren.	  De	  biologische	  aanpak	  richt	  zich	  op	  een	  
optimale	  totaaloplossing.	  Deze	  allesomvattende	  benadering	  is	  nodig	  als	  we	  niet	  het	  risico	  
willen	  lopen	  dat	  de	  oplossing	  van	  een	  bepaald	  probleem	  als	  effect	  
heeft	  dat	  een	  ander	  probleem	  wordt	  verergerd.	  
	  	  
De	  biologische	  productie	  kan	  dus	  een	  strategische	  rol	  vervullen	  als	  leidend	  
duurzaam	  voedselproductiesysteem.	  Het	  kan	  als	  ‘leerschool	  voor	  duurzaamheid’	  
fungeren	  en	  kennis,	  technologieën	  en	  methoden	  genereren,	  die	  ook	  
relevant	  zijn	  voor	  andere	  voedselproductiesystemen.	  De	  strategische	  rol	  van	  
de	  biologische	  landbouw	  reikt	  veel	  verder	  dan	  de	  voordelen	  van	  het	  biologische	  
voedselsysteem	  op	  zich.	  	  
	  	  
Bram	  Moeskops	  (VODO	  vzw,	  Terra	  Reversa)	  schreef	  over	  nieuwe	  landbouwsystemen,	  zoals	  
de	  biolandbouw	  het	  volgende:	  "In	  plaats	  van	  te	  vertrouwen	  op	  steeds	  meer	  
kunstmeststoffen	  en	  pesticiden,	  berust	  dit	  nieuwe	  landbouwmodel	  op	  verstandiger	  gebruik	  
van	  natuurlijke	  hulpbronnen,	  biodiversiteit	  en	  ecosysteemdiensten,	  zonder	  ze	  uit	  te	  putten.	  
Vele	  biologische	  landbouwbedrijven	  werken	  volgens	  de	  principes	  van	  de	  agro-‐ecologie.	  In	  
de	  transitie	  naar	  een	  nieuw	  landbouwmodel	  moet	  de	  kennis	  van	  de	  bio-‐landbouw	  dan	  ook	  
mee	  opgenomen	  worden.	  Verder	  moet	  de	  macht	  van	  multinationale	  ondernemingen	  
worden	  ingeperkt	  ten	  voordele	  van	  de	  autonomie	  van	  boeren	  en	  consumenten.	  Lokale	  
markten	  dragen	  bij	  tot	  een	  sterk	  socio-‐economisch	  weefsel	  op	  het	  platteland	  en	  in	  de	  stad.	  
Dit	  nieuwe	  landbouwmodel	  werd	  uitgebreid	  besproken	  door	  het	  het	  IAASTD-‐rapport	  
"Agriculture	  at	  a	  Crossroads"	  onder	  leiding	  van	  Robert	  Watson	  (Departement	  voor	  Milieu,	  
Voedsel	  en	  Platteland	  van	  het	  Verenigd	  Koninkrijk).	  Olivier	  De	  Schutter	  (VN	  Speciale	  
Rapporteur	  voor	  het	  Recht	  op	  Voedsel)	  meent	  dat	  ook	  omwille	  van	  voedselzekerheid	  en	  
voedselsoevereiniteit	  ingezet	  moet	  worden	  op	  agro-‐ecologie.	  De	  transitie	  van	  het	  
voedselsysteem	  vereist	  de	  samenwerking	  van	  boeren	  én	  consumenten."	  
	  	  
Maar	  bestaan	  er	  nog	  wel	  kleinschalige	  boeren?	  Jan	  Douwe	  van	  der	  Ploeg	  wees	  er	  in	  zijn	  
klassieker	  "The	  new	  peasants"	  al	  op	  dat	  maar	  liefst	  twee	  vijfde	  van	  de	  mensheid,	  grofweg	  
2,5	  miljard	  mensen,	  bestaat	  uit	  kleinschalige	  boeren.	  Dat	  is	  een	  stem	  waar	  naar	  geluisterd	  
moet	  worden,	  maar	  die	  stem	  werd	  wellicht	  wereldwijd	  te	  lang	  genegeerd	  door	  stedelijke	  
elites.	  Van	  der	  Ploeg	  wijst	  er	  terecht	  op	  dat	  de	  geïndustrialiseerde	  landbouw,	  gekenmerkt	  
door	  machtsconcentratie,	  in	  conflict	  staat	  met	  de	  relatief	  nieuwe	  ontwikkeling	  of	  
heropleving	  van	  een	  boerenlandbouw.	  Dat	  omschrijft	  hij	  met	  de	  spannende	  term	  
'repeasantisation'.	  	  Hoewel	  zij	  concurrentie	  ondervinden	  van	  de	  grootschalige	  of	  kapitaal	  
intensieve	  landbouw,	  meent	  van	  der	  Ploeg	  dat	  deze	  nieuwe	  vormen	  van	  boerenlandbouw	  
weer	  opgang	  maken	  in	  Europa.	  Louis	  de	  Bruyn:	  "In	  dit	  tijdperk	  van	  globalisatie,	  toont	  van	  
der	  Ploeg	  met	  verschillende	  voorbeelden	  aan	  hoe	  boerenbedrijven	  beter	  presteren	  dan	  
ondernemersbedrijven.	  Vele	  voorbeelden	  zijn	  afkomstig	  uit	  Europa,	  waarbij	  van	  der	  Ploeg	  
stelt	  dat	  er	  in	  Europa	  een	  repeasantization	  plaatsvindt.	  Meer	  dan	  50%	  van	  de	  
landbouwbedrijven	  hebben	  een	  of	  andere	  activiteit	  ontwikkeld	  die	  in	  de	  richting	  gaat	  van	  
repeasantization.	  Nieuwe	  activiteiten	  als	  het	  zelf	  verwerken	  van	  melk,	  zorgboerderijen,	  



toeristische	  activiteiten	  of	  thuisverkoop	  maken	  snel	  opgang.	  Maar	  ook	  de	  omschakeling	  
naar	  een	  meer	  duurzaam	  beheer	  van	  grasland,	  het	  gebruik	  van	  gras-‐klaver,	  vaste	  mest	  en	  
compost	  en	  de	  omschakeling	  naar	  biologische	  landbouw	  maakt	  deel	  uit	  van	  dit	  
repeasantizationproces.	  In	  het	  proces	  van	  repeasantization	  is	  het	  meest	  opmerkelijk	  dat	  het	  
aantal	  boeren	  wereldwijd	  niet	  af-‐	  maar	  toeneemt."	  
	  	  
De	  groeiende	  groep	  mensen	  dat	  tegen	  alle	  marktontwikkelingen	  in	  kiest	  voor	  
boerenlandbouw	  wordt	  gedreven	  door	  de	  wens	  zo	  autonoom	  mogelijk	  te	  produceren	  en	  
niet	  overgeleverd	  te	  raken	  aan	  de	  grillen	  van	  de	  markt.	  Het	  is	  een	  strijd	  die	  groene	  en	  
andere	  politici	  wereldwijd	  veel	  harder	  moeten	  voeren.	  	  	  
	  	  
De	  stijgende	  voedselprijzen	  kunnen	  echter	  ook	  positieve	  effecten	  hebben.	  In	  veel	  landen	  in	  
sub-‐sahara	  Afrika	  gaan	  mensen	  weer	  vaker	  traditionele	  gewassen	  als	  cassava	  en	  sorghum	  
verbouwen	  en	  eten,	  in	  plaats	  van	  duur	  geïmporteerd	  voedsel.	  Helaas	  blijven	  multilaterale	  
instellingen	  als	  de	  Wereldbank	  landen	  onder	  druk	  zetten	  om	  in	  het	  kader	  van	  economische	  
groei	  landbouwproductie	  in	  het	  teken	  te	  stellen	  van	  export.	  
	  	  
Gelukkig	  komt	  ook	  daar	  steeds	  meer	  tegenwind	  tegen:	  Olivier	  de	  Schutter	  verzamelde	  
voorbeelden	  uit	  57	  landen	  waaruit	  blijkt	  dat	  vernieuwende	  niet-‐chemische	  
landbouwpraktijken	  succesvol	  werden	  ingezet	  om	  de	  voedselproductie	  te	  verhogen:	  “We	  
zullen	  honger	  niet	  oplossen	  en	  klimaatverandering	  niet	  afwenden	  met	  industriële	  landbouw	  
en	  plantages.	  De	  oplossing	  ligt	  bij	  het	  steunen	  van	  de	  kennis	  van	  kleinschalige	  boeren	  en	  bij	  
het	  helpen	  verhogen	  van	  hun	  inkomens	  om	  zo	  plattelandsontwikkeling	  te	  versterken.	  De	  
hoop	  is	  dat	  de	  nieuwe	  voedselcrisis	  steeds	  meer	  overheden	  zal	  overtuigen	  dat	  ze	  eerst	  de	  
voedselproductie	  voor	  hun	  eigen	  bevolking	  moeten	  regelen.	  In	  veel	  landen	  zoals	  de	  
Filippijnen	  verbouwen	  steeds	  meer	  boeren	  gezonde	  lokale	  gewassen	  zonder	  chemisch	  
producten,	  zij	  voeden	  zichzelf	  en	  hun	  gezinnen	  en	  verkopen	  de	  rest	  op	  lokale	  en	  regionale	  
markten.	  Deze	  kleinschalige	  productie	  neemt	  een	  groeiend	  aandeel	  in	  de	  nationale	  markt	  
in.	  Het	  kan	  dus.	  Al	  is	  de	  link	  tussen	  consument	  en	  producent	  hier	  nog	  heel	  direct.	  Dat	  is	  bij	  
ons	  heel	  wat	  minder.”	  	  
	  	  	  	  	  
De	  westerse	  consument	  zal	  bewuster	  moeten	  worden	  voor	  de	  relatie	  tussen	  een	  duurzame	  
voedselproductie,	  respect	  voor	  boeren,	  voor	  milieu	  en	  biodiversiteit	  en	  de	  toekomstige	  
generaties.	  	  	  Het	  was	  daarom	  een	  goede	  zaak	  dat	  het	  Europees	  Parlement	  op	  7	  september	  
2010	  een	  rapport	  goedkeurde	  van	  boerenactivist	  en	  groen	  parlementslid	  José	  Bové.	  Het	  EP	  
pleit	  voor	  billijke	  inkomens	  voor	  de	  boeren	  en	  voor	  een	  beter	  werkende	  
voedselvoorzieningsketen.	  Er	  bestaat	  immers	  een	  gigantisch	  verschil	  tussen	  de	  prijs	  die	  de	  
boer	  krijgt	  voor	  zijn	  producten	  en	  wat	  de	  consument	  er	  uiteindelijk	  voor	  betaalt.	  Waar	  dat	  
verschil	  blijft,	  is	  volstrekt	  onduidelijk.	  Het	  verslag	  roept	  de	  Europese	  Commissie	  op	  de	  
werkelijke	  productiekosten	  van	  boeren	  en	  de	  prijs	  die	  ze	  voor	  hun	  producten	  krijgen	  in	  kaart	  
te	  brengen.	  Zo	  kunnen	  we	  inzicht	  verwerven	  welke	  de	  winstmarges	  van	  alle	  schakels	  in	  de	  
voedselketen	  zijn.	  Boeren	  mogen	  niet	  de	  dupe	  worden	  van	  ondoorzichtige	  prijsafspraken	  
van	  supermarktketens.	  	  
De	  onderhandelingspositie	  van	  boeren	  wordt	  sterker	  als	  duidelijk	  is	  hoeveel	  winst	  
tussenhandelaars	  en	  supermarktketens	  maken	  op	  een	  bepaald	  product.	  Bovendien	  kan	  in	  
een	  transparanter	  systeem	  machtsmisbruik	  van	  supermarktketens	  om	  prijzen	  te	  bepalen	  
aan	  banden	  worden	  gelegd.	  Transparantie	  en	  eerlijke	  concurrentie	  zorgen	  ook	  voor	  een	  
duurzamere	  voedselketen.	  Het	  gebeurt	  nu	  dat	  Vlaanderen	  tomaten	  uit	  Spanje	  importeert	  
en	  Spanje	  op	  hetzelfde	  moment	  tomaten	  uit	  Vlaanderen.	  Met	  meer	  inzicht	  in	  prijzen	  en	  
winstmarges	  kunnen	  deze	  inefficiënte	  en	  milieubelastende	  praktijken	  worden	  bestreden.	  
	  	  



Het	  is	  geen	  toeval	  dat	  juist	  op	  een	  moment	  dat	  de	  crisis	  van	  de	  landbouw	  en	  
voedselproductie	  in	  volle	  ernst	  zichtbaar	  worden,	  termen	  als	  voedselsoevereiniteit,	  
autonomie	  van	  de	  boeren,	  ja	  zelfs	  'voedsel-‐democratie'	  steeds	  belangrijker	  worden.	  
Terecht,	  want	  het	  wordt	  de	  komende	  jaren	  erop	  of	  er	  onder.	  Daarom	  wordt	  dit	  de	  komende	  
jaren	  een	  politieke	  en	  maatschappelijke	  strijd	  zonder	  weerga.	  	  
	  	  
De	  ontwikkelingen	  rond	  landbouw	  en	  voedselzekerheid	  stellen	  ons	  voor	  een	  aantal	  
pertinente	  en	  urgente	  vragen,	  die	  stevige	  en	  structurele	  antwoorden	  verdienen.	  Vermits	  de	  
EU	  in	  allerlei	  opzichten	  een	  belangrijke	  speler	  is	  op	  wereldniveau,	  moeten	  die	  antwoorden	  
in	  eerste	  instantie	  op	  Europees	  niveau	  geformuleerd	  worden.	  Zeker	  nu	  ook	  het	  
Gemeenschappelijk	  Landbouwbeleid	  (GLB)	  onder	  financiële	  druk	  staat	  en	  de	  Europese	  
Commissie	  de	  komende	  maanden	  met	  hervormingsplannen	  komt.	  De	  transitie	  naar	  
duurzame	  landbouw	  en	  voedselconsumptie	  is	  cruciaal,	  als	  het	  gaat	  om	  het	  vinden	  van	  echte	  
oplossingen	  voor	  de	  genoemde	  problemen."	  
	  	  
Mede	  daarom	  was	  ik	  op	  3	  februari	  gastheer	  voor	  een	  studiedag	  in	  het	  Europees	  Parlement	  -‐	  
'Future	  Farms	  and	  Food	  in	  Europe'.	  De	  organisatie	  van	  deze	  dag,	  met	  topsprekers	  als	  Robert	  
Watson	  (directeur	  IAASTD)	  en	  Olivier	  De	  Schutter	  (VN-‐rapporteur	  voor	  het	  Recht	  op	  
Voedsel)	  was	  in	  handen	  van	  de	  werkgroep	  Landbouw	  van	  VODO	  (Vlaams	  Overleg	  voor	  
Duurzame	  Ontwikkeling)	  en	  Terra	  Reversa	  (Denktank	  voor	  sociale	  en	  ecologische	  
verandering).	  	  
	  	  
Vera	  Dua	  (Terra	  Reversa)	  wees	  er	  op	  dat	  deze	  conferentie	  geen	  dag	  te	  vroeg	  kwam:	  "Want	  
een	  diepgaande	  wijziging	  in	  de	  richting	  van	  een	  voedselproductie,	  die	  én	  de	  draagkracht	  
van	  de	  aarde	  respecteert	  én	  de	  boeren	  in	  Noord	  en	  Zuid	  een	  waardig	  inkomen	  garandeert,	  
is	  zeer	  noodzakelijk.	  Als	  we	  willen	  dat	  deze	  planeet	  leefbaar	  blijft,	  vooral	  voor	  de	  volgende	  
generatie,	  moeten	  we	  dringend	  enkele	  fundamentele	  keuzes	  maken."	  
	  	  
Dat	  laatste	  alleen	  al	  is	  een	  belangrijke	  opmerking:	  we	  kunnen	  keuzes	  maken.	  Het	  
eenheidsdenken	  en	  het	  blinde	  vertrouwen	  in	  massaproductie,	  hebben	  velen	  decennia	  doen	  
geloven	  dat	  er	  geen	  andere	  weg	  was	  dan	  grootschalige	  landbouwproductie.	  Met	  
kleinschalige,	  ecologische	  landbouw	  zouden	  we	  niet	  in	  staat	  zijn	  om	  de	  groeiende	  
wereldbevolking	  te	  voeden,	  zo	  klonk	  het.	  Wie	  daar	  naar	  verlangt,	  wil	  terug	  naar	  de	  19e	  
eeuw,	  zo	  werd	  dan	  gezegd.	  Dat	  is	  exact	  dezelfde	  retoriek	  die	  wordt	  gebruikt	  door	  
multinationale	  bedrijven	  als	  Monsanto,	  Bayer	  en	  BASF	  of	  dichter	  bij	  huis	  professor	  Van	  
Montagu,	  als	  het	  gaat	  om	  de	  noodzaak	  van	  genetisch	  gemanipuleerde	  gewassen:.	  “Wie	  die	  
niet	  omarmt	  wil	  terug	  naar	  de	  tijd	  dat	  we	  alleen	  kaarslicht	  als	  verlichting	  hadden	  en	  
verhindert	  de	  mogelijkheden	  voor	  het	  oplossen	  van	  de	  honger	  in	  de	  wereld.”	  	  	  	  	  	  	  	  
Een	  vorm	  van	  'corporatistisch	  populisme'	  dat	  evenzeer	  lijkt	  te	  zijn	  gedreven	  door	  de	  
arrogantie	  van	  pure	  economische	  macht,	  als	  door	  frustratie	  omdat	  een	  ruime	  meerderheid	  
van	  de	  Europeanen	  zich	  niet	  laat	  verleiden	  door	  de	  sirenenzang	  van	  Monsanto	  en	  
trawanten.	  
	  	  
De	  conferentie	  'Future	  Farms	  and	  Food	  in	  Europe'	  toonde	  aan	  dat	  er	  wel	  degelijk	  betere	  
alternatieven	  bestaan	  die	  wel	  rekening	  houden	  met	  toekomstige	  generaties	  en	  het	  
draagvlak	  van	  moeder	  aarde.	  Experts	  als	  Watson	  en	  De	  Schutter	  pleitten	  er	  onomwonden	  
voor	  agro-‐ecologie	  als	  landbouwmodel	  dat	  op	  een	  duurzame	  manier	  voldoende	  voedsel	  zal	  
kunnen	  produceren	  voor	  een	  groeiende	  wereldbevolking.	  En	  dat	  zou	  ook	  een	  
deconcentratie	  van	  macht	  betekenen.	  Small	  is	  niet	  alleen	  beautifull,	  maar	  ook	  duurzamer	  
en	  gezonder.	  De	  grote	  vraag	  is	  of	  kleinschalige	  ecologische	  landbouw	  zal	  kunnen	  optornen	  
tegen	  de	  industriële	  landbouw	  die	  bijvoorbeeld	  gebruik	  maakt	  van	  GMO's?	  



	  
Europese	  landbouwhervorming	  
Europa	  is	  een	  grote	  speler	  en	  het	  bestaande	  landbouwbeleid	  moet	  worden	  hervormd,.	  Daar	  
is	  iedereen	  het	  over	  eens.	  De	  vraag	  is	  opnieuw:	  welke	  keuzen	  zal	  men	  maken?	  	  
	  	  
De	  	  hervormingsplannen	  voor	  het	  Europees	  landbouwbeleid	  die	  Europees	  Commissaris	  
Dacian	  Ciolos	  op	  18	  november	  2010	  presenteerde,	  leken	  een	  groene	  stap	  in	  de	  goede	  
richting.	  Maar	  of	  het	  écht	  historisch	  wordt,	  zal	  afhangen	  van	  de	  concrete	  invulling	  en	  
maatregelen.	  De	  groene	  fractie	  in	  het	  EP	  verwelkomde	  de	  plannen	  van	  de	  Europese	  
Commissie	  voor	  het	  Gemeenschappelijke	  Landbouwbeleid	  (GLB)	  in	  grote	  lijnen,	  maar	  een	  
definitief	  oordeel	  zal	  pas	  na	  de	  zomer	  van	  2011	  geveld	  kunnen	  worden.	  Pas	  dan,	  na	  een	  
consultatieronde	  en	  denkwerk,	  komt	  de	  Commissie	  met	  wetgevende	  voorstellen.	  Waarna	  
het	  politiek	  gevecht	  voluit	  zal	  losbarsten	  tussen	  het	  Europees	  Parlement	  en	  de	  lidstaten.	  
	  	  
Maar	  het	  is	  goed	  dat	  de	  Europese	  Commissie	  alvast	  officieel	  erkende	  dat	  er	  grote	  
uitdagingen	  voor	  de	  Europese	  landbouwsector	  zijn:	  klimaatverandering,	  het	  op	  peil	  houden	  
van	  biodiversiteit,	  een	  beter	  water-‐	  en	  bodembeheer,	  het	  tegengaan	  van	  speculatie	  met	  
voedselgrondstoffen,	  meer	  steun	  voor	  kleinschalige	  landbouw	  en	  afzetmarkten	  en	  
landbouwregio's	  in	  nieuwe	  lidstaten.	  	  
	  	  
Het	  is	  duidelijk	  dat	  als	  de	  EU	  echt	  duurzame	  landbouw	  wil	  ondersteunen	  en	  
voedselproductie	  wil	  laten	  samengaan	  met	  biodiversiteit,	  er	  iets	  gedaan	  moet	  worden	  
gedaan	  aan	  de	  almacht	  van	  internationale	  handel	  en	  de	  speculanten	  op	  de	  wereldmarkt	  
voor	  agro-‐grondstoffen.	  Beoogde	  steun	  aan	  regionale	  afzetmarkten	  voor	  voedsel,	  helpt	  de	  
werkgelegenheid	  in	  economisch	  zwakke	  regio's.	  Het	  maximaliseren	  van	  subsidies	  per	  
begunstigde	  is	  ook	  belangrijk.	  Zo	  wordt	  de	  jarenlange	  schandalige	  praktijk	  tegengegaan,	  
waarbij	  grote	  agrobedrijven	  of	  grootgrondbezitters	  steeds	  weer	  miljoenen	  aan	  Europese	  
GLB-‐gelden	  binnenrijven.	  Gelukkig	  spreekt	  Ciolos	  over	  meer	  financiële	  steun	  voor	  kleine	  
landbouwbedrijven	  en	  gebieden	  in	  de	  nieuwe	  lidstaten.	  Al	  zijn	  ook	  de	  grote	  agrobedrijven	  
daar	  actief.	  	  
	  	  
Maar	  de	  Europese	  plannen	  missen	  wel	  een	  internationale	  dimensie.	  Ciolos	  zei	  bij	  de	  
presentatie	  dat	  de	  landbouw	  "groener,	  eerlijker	  en	  efficiënter	  moet	  worden”.	  Dat	  klinkt	  
mooi,	  maar	  er	  zit	  ook	  een	  tegenstrijdigheid	  in:	  de	  landbouw	  moet	  zowel	  ecologisch	  als	  
economisch	  "competitiever"	  worden,	  stelt	  hij.	  Daar	  zit	  het	  grote	  gevaar	  van	  deze	  zoveelste	  
landbouwhervorming:	  geen	  coherente	  visie,	  geen	  echte	  keuze	  durven	  maken	  voor	  echt	  
duurzame	  landbouwmodellen.	  	  
Volgens	  de	  FAO	  zal	  de	  mondiale	  vraag	  naar	  landbouwproducten	  tegen	  2030	  met	  50	  %	  
toenemen.	  Maar	  hoe	  productieverhoging	  in	  de	  EU	  kan	  samengaan	  met	  duurzaamheid,	  dat	  
is	  nog	  de	  vraag.	  En	  daar	  zullen	  het	  EP,	  de	  landbouwministers	  en	  landbouworganisaties	  nog	  
stevig	  over	  moeten	  debatteren	  en	  onderhandelen.	  
Door	  landbouwhandel	  volledig	  te	  liberaliseren	  en	  door	  niet	  te	  spreken	  over	  de	  westerse	  
exportsubsidies,	  is	  de	  voedselzekerheid	  van	  ontwikkelingslanden	  bepaald	  niet	  gediend.	  	  
Een	  andere	  belangrijke	  kwestie	  die	  Ciolos	  niet	  noemde,	  is	  wat	  ook	  steeds	  meer	  
milieuorganisaties	  én	  boerenorganisaties	  aanklagen:	  Europa	  importeert	  70	  procent,	  jaarlijks	  
42	  miljoen	  ton	  van	  de	  eiwithoudende	  gewassen,	  met	  name	  sojameel	  uit	  Brazilië,	  Argentinië	  
en	  de	  VS	  voor	  de	  Europese	  veeteelt,	  waardoor	  zeer	  waardevolle	  gebieden	  als	  Amazone	  en	  
Cerrado	  in	  Brazilië	  door	  soja-‐	  en	  andere	  plantages	  worden	  vernietigd.	  En	  waardoor	  
kleinschalige	  landbouw	  in	  die	  streken	  wordt	  platgewalst	  door	  kapitaalkrachtige	  
agrobusiness.	  
	  



Het	  is	  goed	  om	  het	  uitgavenpatroon	  van	  het	  GLB	  -‐	  toch	  goed	  42	  procent	  van	  de	  	  EU-‐
begroting	  van	  130	  miljard	  -‐	  te	  hervormen	  door	  in	  plaats	  van	  directe	  inkomenssteun	  aan	  
boerenbedrijven	  te	  focussen	  op	  milieumaatregelen	  door	  boeren.	  Er	  zit	  overigens	  een	  adder	  
onder	  het	  gras	  als	  lidstaten	  als	  Nederland	  pleiten	  voor	  het	  drastisch	  inkrimpen	  van	  
landbouwbudgetten	  onder	  het	  motto	  dat	  de	  landbouw	  maar	  concurrentieel	  met	  de	  
wereldmarkten	  moet	  zijn.	  We	  weten	  waar	  dat	  toe	  leidt.	  	  
	  	  
Voorts	  is	  er	  het	  belang	  van	  het	  correcte	  gebruik	  van	  landbouwgelden	  door	  en	  in	  de	  
lidstaten.	  Op	  9	  november	  2010	  publiceerde	  de	  Europese	  Rekenkamer	  haar	  jaarverslag	  
waaruit	  bleek	  dat	  de	  foutenmarge	  bij	  uitgaven	  in	  de	  landbouwsector	  licht	  gestegen	  was.	  De	  
kernboodschap	  van	  dit	  rapport	  was	  dat	  de	  lidstaten	  -‐	  die	  de	  Europese	  budgetten	  
grotendeels	  uitgeven	  -‐	  niet	  doen	  wat	  ze	  moeten	  doen.	  Zij	  moeten	  veel	  strenger	  toezien	  op	  
een	  correct	  beheer	  van	  Europese	  gelden	  in	  plaats	  van	  roepen	  om	  een	  beperking	  van	  de	  
Europese	  begroting.	  Daarbij	  komt	  dat	  de	  Europese	  Commissie	  niet	  streng	  genoeg	  optreedt	  
tegen	  lidstaten	  die	  geen	  efficiënte	  beheers-‐	  en	  controlesystemen	  hebben.	  Ook	  inzake	  goed	  
bestuur	  moet	  het	  beter,	  ten	  einde	  draagvlak	  te	  behouden	  bij	  Europese	  burgers	  voor	  het	  
ondersteunen	  van	  een	  gezonde	  Europese	  landbouw	  en	  Europese	  voedselsoevereiniteit.	  	  	  	  
	  	  
Franksteinfood	  	  
John	  Dalli	  ,	  de	  Europees	  Commissaris	  voor	  Gezondheid	  en	  Consumentenbescherming,	  was	  
nog	  maar	  amper	  aangetreden	  of	  hij	  maakte	  begin	  2010	  bekend	  dat	  de	  Europese	  
Commissie,	  voor	  het	  eerst	  in	  twaalf	  jaar	  weer	  toestemming	  gaf	  voor	  het	  kweken	  van	  een	  
genetisch	  gemodificeerd	  landbouwgewas	  in	  Europese	  bodem.	  Het	  ging	  om	  de	  zogenaamde	  
'Amflora'	  aardappel	  van	  het	  chemisch	  farmaceutisch	  bedrijf	  BASF.	  Dat	  was	  een	  choquerend	  
besluit	  omdat	  John	  Dalli	  blijkbaar	  slechts	  enkele	  weken	  nodig	  had	  om	  vanuit	  zijn	  nieuwe	  
functie	  een	  dergelijk	  flagrante	  steun	  voor	  de	  bedrijfsbelangen	  uit	  te	  spreken,	  tegen	  de	  wil	  in	  
van	  degenen	  voor	  wie	  hij	  zou	  moeten	  opkomen:	  de	  consument.	  Dit	  besluit	  druist	  in	  tegen	  
70%	  van	  de	  Europeanen	  die	  zich	  al	  vele	  jaren	  uitspraken	  tégen	  GMO-‐voedsel,	  net	  als	  een	  
meerderheid	  van	  het	  Europees	  Parlement.	  	  
Het	  gebruik	  van	  een	  antibioticaresistent-‐merkergen	  (wordt	  gebruikt	  om	  de	  "geslaagde	  
mutaties"	  eruit	  te	  selecteren)	  is	  zeer	  gecontesteerd.	  Er	  bestaan	  bezwaren	  van	  onder	  andere	  
de	  Wereldgezondheidsorganisatie	  in	  verband	  met	  de	  resistentie	  tegen	  antibiotica	  en	  de	  
gevolgen	  daarvan	  voor	  de	  behandeling	  van	  ziekten	  als	  tuberculose.	  
	  	  
De	  industrie	  beweert	  wel	  dat	  het	  voor	  non-‐food	  zetmeelproductie	  is	  (papier)	  maar	  het	  blijft	  
riskant	  om	  zomaar	  antibioticaresistentie	  in	  de	  "omgeving"	  los	  te	  laten.	  Zelfs	  de	  Europese	  
Voedselveiligheidsautoriteit	  (EFSA)	  geeft	  toe	  dat	  kruiscontaminatie	  met	  de	  voedselketen	  
niet	  is	  uitgesloten.	  Dat	  blijkt	  ook	  steeds	  opnieuw	  uit	  de	  geschiedenis	  van	  GMO-‐gewassen,	  
alleen	  al	  door	  de	  vele	  processen	  die	  bedrijven	  als	  Monsanto	  aanspannen	  tegen	  boeren	  die	  
niets	  met	  GMO-‐gewassen	  te	  maken	  willen	  hebben,	  maar	  wiens	  akkers	  tegen	  hun	  wil	  
'besmet'	  raken	  met	  genetisch	  gemanipuleerde	  varianten.	  
	  	  
Bovendien	  bestaan	  er	  al	  aardappelen	  die	  voldoende	  zetmeel	  produceren,	  hetgeen	  de	  vraag	  
oproept	  over	  het	  nut	  van	  deze	  Amflora.	  Ten	  tweede	  zal	  een	  bijproduct	  (pulp)	  van	  die	  gen-‐
aardappel	  gebruikt	  worden	  in	  veevoeder.	  En	  zo	  komt	  het	  via	  een	  omweg,	  toch	  in	  de	  
voedselketen	  terecht.	  
	  	  
En	  dan	  blijft	  de	  vraag	  of	  dit	  nu	  de	  nieuwe	  toekomst	  van	  de	  Europese	  landbouw	  moet	  zijn:	  
genetisch	  gemodificeerde	  aardappelen	  kweken	  om	  papier	  te	  maken	  op	  het	  moment	  dat	  er	  
zoveel	  honger	  in	  de	  wereld	  is	  en	  we	  -‐	  zeker	  op	  termijn	  -‐	  alle	  vruchtbare	  grond	  zullen	  nodig	  
hebben	  om	  gezond	  voedsel	  te	  produceren.	  



	  	  
Op	  donderdag	  9	  december	  2010	  overhandigden	  verantwoordelijken	  van	  Greenpeace	  
International	  de	  Europese	  Commissie	  een	  petitie	  met	  ruim	  een	  miljoen	  Europese	  
handtekeningen	  tegen	  GMO's.	  De	  Commissie	  weigerde	  dit	  “volksinitiatief”	  echter	  in	  
behandeling	  te	  nemen	  “omdat	  de	  concrete	  regels	  voor	  het	  “burgerinitiatief”	  nog	  niet	  
helemaal	  rond	  waren.	  Er	  bestaat	  een	  probleem	  rond	  'voedseldemocratie'	  in	  Europa	  als	  
autoriteiten	  dit	  soort	  besluiten	  nemen,	  ondanks	  zeer	  democratische	  acties.	  	  
	  	  
Ook	  dit	  vormt	  dus	  een	  belangrijke	  politieke	  strijd	  voor	  de	  komende	  jaren.	  Een	  strijd	  tegen	  
de	  lobby	  van	  biotech-‐giganten	  en	  voor	  de	  democratische	  wens	  van	  Europese	  consumenten.	  
	  	  	  	  	  
In	  september	  2010	  eisten	  de	  Europese	  groenen	  al	  het	  ontslag	  van	  Diana	  Banati	  als	  
voorzitter	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  van	  de	  Europese	  Voedselveiligheid	  Autoriteit	  (EFSA).	  
Het	  EFSA	  neemt	  zeer	  belangrijke	  besluiten	  en	  geeft	  adviezen	  die	  raken	  aan	  winsten	  van	  
multinationals	  maar	  ook	  aan	  de	  volksgezondheid	  en	  de	  biodiversiteit.	  Zo'n	  instituut	  moet	  
volstrekt	  neutraal	  zijn	  en	  boven	  elke	  twijfel	  verheven	  staan.	  Danati	  had	  verzwegen	  dat	  zij	  
tot	  voor	  kort	  ook	  lid	  was	  van	  de	  raad	  van	  bestuur	  van	  het	  'International	  Life	  Science	  
Institute',	  een	  organisatie	  die	  lobbiet	  voor	  de	  multinationals	  uit	  de	  voedsel-‐	  en	  agro-‐
industrie	  zoals	  Monsanto,	  Syngenta,	  Dupont,	  Nestlé	  en	  Kraft.	  
	  	  
Dit	  soort	  toestanden	  ondermijnt	  volledig	  de	  onafhankelijkheid	  van	  EFSA.	  Het	  druist	  ook	  in	  
tegen	  de	  oorspronkelijke	  bedoeling	  van	  dit	  agentschap.	  Ik	  was	  tien	  jaar	  geleden	  nauw	  
betrokken	  bij	  de	  onderhandelingen	  rond	  de	  oprichting	  van	  EFSA,	  onder	  Belgisch	  EU-‐
voorzitterschap,	  destijds	  een	  direct	  gevolg	  van	  diverse	  Europese	  voedselschandalen	  als	  de	  
BSE-‐crisis	  en	  de	  dioxine-‐crisis.	  De	  afspraak	  was	  toen	  dat	  de	  geest	  van	  de	  organisatie	  
absolute	  neutraliteit	  moest	  zijn.	  Een	  voorzitter	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  die	  directe	  banden	  
heeft	  met	  voedselgiganten	  schept	  natuurlijk	  geen	  vertrouwen.	  
	  	  
De	  vrees	  is	  dat	  het	  EFSA	  -‐	  en	  daar	  zijn	  vele	  concrete	  aanwijzingen	  voor	  -‐	  al	  net	  zo	  
geïnfiltreerd	  is	  door	  de	  genoemde	  multinationals	  als	  de	  Amerikaanse	  Foof	  and	  Drug	  
Administration	  (FDA).	  Hoe	  het	  er	  in	  de	  VS	  aan	  toegaat	  en	  welke	  invloed	  Monsanto	  
uitoefent	  op	  de	  FDA	  werd	  gedocumenteerd	  in	  de	  film	  en	  het	  boek	  'De	  wereld	  
overeenkomstig	  Monsanto'	  van	  journaliste	  Marie-‐Monique	  Robin.	  Dalli	  reageerde	  niet	  op	  de	  
groene	  oproep,	  maar	  hij	  erkende	  wel	  tijdens	  een	  GGO-‐conferentie	  in	  het	  EP,	  dat	  het	  
veiligheidsbeleid	  en	  goedkeuringsproces	  rond	  GGO's	  verbeterd	  moet	  worden.	  	  
	  	  
Dalli	  laceerde	  in	  de	  zomer	  van	  2010	  ook	  een	  voorstel	  om	  de	  lidstaten	  weer	  afzonderlijk	  te	  
laten	  beslissen	  of	  ze	  wel	  of	  niet	  GMO's	  op	  hun	  grondgebied	  toestaan.	  De	  Europese	  
Commissie	  wil	  de	  patstelling	  die	  al	  jaren	  bestaat	  rond	  het	  ja	  dan	  neen	  toestaan	  van	  GGO's	  
doorbreken.	  Ze	  hoopt	  ergens	  ook	  dat	  het	  deels	  nationaliseren	  van	  de	  besluitvorming	  -‐	  een	  
anti-‐Europese	  houding	  overigens	  -‐	  over	  GGO-‐teelten	  zal	  leiden	  tot	  een	  snellere	  en	  
makkelijker	  toelating	  voor	  deze	  gewassen.	  Slechts	  enkele	  lidstaten	  zijn	  voor,	  terwijl	  vele	  
andere	  landen	  tegen	  zijn.	  Maar	  de	  Groene	  fractie	  in	  het	  EP	  is	  bezorgd	  dat	  dit	  voorstel	  het	  
Europese	  landen	  de	  facto	  onmogelijk	  zou	  maken	  om	  de	  introductie	  van	  deze	  teelten	  nog	  
langer	  te	  verbieden.	  
	  	  
Gelukkig	  werd	  er	  begin	  april	  2011binnen	  de	  milieucommissie	  van	  het	  EP	  een	  redelijk	  breed	  
front	  gebouwd	  dat	  de	  regels	  zo	  verandert	  dat	  lidstaten	  die	  dat	  willen	  het	  verbouwen	  van	  
genetisch	  gemanipuleerde	  organismen	  lidstaten	  makkelijker	  kunnen	  verbieden.	  	  Maar	  de	  
wet	  moet	  nog	  door	  het	  hele	  Parlement	  goedgekeurd	  worden	  en	  de	  krachtige	  GMO-‐lobby	  
trekt	  zich	  nu	  al	  op	  gang	  om	  het	  verdict	  van	  de	  milieucommissie	  van	  het	  EP	  alsnog	  te	  



torpederen.	  En	  wellicht	  komen	  er	  ook	  nog	  aanvallen	  vanuit	  de	  machtige	  handelslobby	  die	  
duidelijk	  WTO	  gedreven	  is.	  Toch	  is	  de	  stemming	  van	  de	  milieucommissie	  van	  het	  EP	  een	  
goede	  zaak,	  want	  een	  overgrote	  meerderheid	  van	  de	  Europese	  burgers	  wil	  geen	  voedsel	  
met	  GGO's.	  Alleen	  lijken	  de	  biotech	  multinationals	  en	  hun	  politieke	  slippendragers	  dat	  maar	  
niet	  te	  willen	  begrijpen.	  
	  	  
Door	  deze	  stemming	  wordt	  de	  autonomie	  van	  lidstaten	  versterkt.	  Zij	  die	  de	  teelt	  van	  deze	  
gewassen	  willen	  verbieden	  hebben	  nu	  een	  juridisch	  waterdichte	  mogelijkheid	  om	  dat	  te	  
doen.	  Lidstaten	  kunnen	  dat	  verbod	  baseren	  op	  milieunormen,	  zoals	  het	  behoud	  van	  
biodiversiteit	  of	  omdat	  er	  tegenstrijdige	  of	  onvoldoende	  wetenschappelijke	  gegevens	  over	  
dat	  specifieke	  gewas	  bestaan.	  	  
Gezien	  de	  zeer	  reële	  bezorgdheden	  over	  de	  contaminatie	  van	  conventionele	  teelten	  met	  
GGO's,	  ben	  ik	  blij	  met	  de	  brede	  consensus	  in	  het	  parlement	  om	  het	  voorkomen	  van	  dit	  soort	  
besmetting	  verplichtend	  te	  maken.	  Die	  landen	  die	  nog	  geen	  beleid	  rond	  'co-‐existentie'	  
hebben,	  moeten	  dat	  alsnog	  maken.	  Ook	  mijn	  voorstel	  dat	  stelt	  dat	  lidstaten	  een	  strikte	  
aansprakelijkheidsregelgeving	  moeten	  opstellen,	  om	  te	  verzekeren	  dat	  'de	  vervuiler	  betaalt'	  
en	  niet	  andersom,	  werd	  goedgekeurd.	  We	  willen	  hier	  geen	  Amerikaanse	  toestanden,	  
waarbij	  bedrijven	  zoals	  Monsanto	  boeren	  voor	  de	  rechter	  dagen	  ,	  die	  tegen	  hun	  wil	  in	  GGO-‐
gewassen	  op	  hun	  akkers	  hebben,	  zonder	  het	  zelf	  te	  beseffen.	  	  
	  	  
Het	  heroveren	  van	  autonomie	  van	  boeren	  en	  consumenten	  die	  moet	  worden	  versterkt,	  en	  
dat	  is	  een	  van	  de	  belangrijkste	  politiek	  gevechten	  die	  ik	  als	  Europees	  politicus	  de	  komende	  
jaren	  wil	  aangaan.	  	  
	  	  
Bart	  Staes	   

 


