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Huidige ecologische
problematiek


Klimaatverandering oorzaken door landbouw 44-57%:











natuurvernietiging (18%),
onduurzame landbouw-methoden (15%)
verwerking, verpakking en transport (20%)
afbraak organische stof (4%)

gevolgen landbouw:
 te hoge temperatuur, droogtes, overstromingen,
oprakend gletsjerwater, verzilting
 valse klimaatoplossingen: CDM, REDD +, plantages
Peak oil in relatie tot hoge afhankelijkheid van olie
Bodemdegradatie, land uit productie
Oprakende mineralen: fosfaat, molybdeen, zink, koper
Waterschaarste, behoefte stijgt met 20-55%
Afnemende (agro)biodiversiteit – genetische manipulatie

Hoe gaan we de wereld voeden?




Groeiende vraag naar voedsel en biomassa
 FAO: 50 tot 70% meer voedsel nodig in
2050
Overbevolking of overconsumptie?





Ondervoeding en obesitas

Industrieel en grootschalig of ecologisch?
Gemengde bedrijven of monoculturen?

Oorzaken voedselcrisis 2008 - 2011









Lagere oogsten door droogtes
Hoge olieprijs
Stimulering biobrandstoffen VS en EU
Hogere consumptie dierlijke producten China,
Brazilië en India
Voedselspeculatie ($ 175 miljard, 2007), mede
door financiële crisis
Te weinig geïnvesteerd in de landbouw in
ontwikkelingslanden
Exportbelastingen???
Niet genoemd: vrijhandelsbeleid

Waarom werkt de vrije markt
niet in de landbouw?
 Overheidstaak: voorziening basisbehoeften
 Aanbodsinelasticiteit (weer, groeitijd,

investeringen)
 Vraaginelasticiteit
 Niet alle kosten geïnternaliseerd in de prijs
 Ongelijke normen tussen landen
 Grote concentratie bedrijven, zandlopermodel
 Boeren en consumenten weinig invloed
op prijs

Europees en internationaal
handels-, milieu en
landbouwbeleid (1)









EU GLB: verdrag van Rome 1957: gegarandeerde
prijzen, stimuleren productie
Hoge EU prijzen vergeleken met lage
wereldmarktprijzen: importheffingen en
exportsubsidies
GATT – landbouw uitgezonderd, maar geen
dumping toegestaan
Hoge EU-prijs versus lage wereldmarktprijs
1962: veevoer importvrij – EU beschermt de
graanmarkt

Europees en internationaal
handels-, milieu en
landbouwbeleid (2)







Jaren 90 richting WTO (1995) deal VS en EU:
 Van kostendekkende prijzen naar lage prijzen
en inkomenssubsidies, dumping ‘gelegaliseerd’
 Geen productiebeheersing, afbouw
marktbescherming
Van bindende overheidswetgeving (Rio 1992)
naar Public Private Partnerships (Johannesburg
2002)
2012 Rio+20: nog grotere invloed bedrijfsleven
Alleen WTO-verdragen kunnen met sancties
worden afgedwongen, mensrechten geschonden

EU-handelsstrategieën: Global Europe
– Trade, growth and world affairs

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf


Doelstellingen:
'Agressieve' toegang tot grondstoffen en markten
 Beschermen van investeringen en IPR’s (o.a. zaden)




Bilaterale en regionale vrijhandelsverdragen
Nog ongelijkere onderhandelingspartners dan WTO
 Geen afbouw EU-landbouwsubsidies, wel afbraak
bescherming landbouw en informele handel
 Singapore Issues op de agenda
 Afspraken over toegang tot grondstoffen
 Uitfaseren exportbelastingen
 Global chains: winsten voor EU TNC’s, 80%
geïmporteerd


Neoliberaal beleid ontwikkelingslanden






Opleggen westers ontwikkelingsbeleid (olie, kapitaal en
concurrentie op de wereldmarkt) in plaats van
zelfvoorziening en samenwerking
Schuldenlasten, grote invloed Wereldbank en IMF op
beleid in ontwikkelingslanden -> comparatieve
kostentheorie maatgevend: Structurele
Aanpassingsprogramma’s
 Afbouw strategische voorraden en marketingboards
 Bezuiniging op investeringen in landbouw
 Afbouw importbescherming eigen voedselproductie
 Grote oriëntatie op export van luxe producten naar
het Westen en China
Afschaffing grondstoffenovereenkomsten, EPA’s,
bilaterale en regionale vrijhandelsverdragen i.p.v.
exportquota’s voor hoge prijs

Analyse – gevolgen markten










Productie onder de kostprijs in landbouw door
verstoring van lokale en nationale markten.
 Kaalslag onder kleine boeren en familiebedrijven
 Indonesië, Filippijnen, Kenia netto-voedselimporteur
+exporteur tropische producten
 Multinationals en grootgrondbezitters profiteren, de
consument niet
Afrika verliest concurrentie op gebied van industrie en
landbouw
Verlies aan importbelasting ontwikkelingslanden
Consumenten in stad lijken te profiteren van lagere
voedselprijzen - maar: gestopte boeren vertrekken naar
de stad, concurrentie met aanwezige arbeiders
Migratie naar het Westen: mensenhandel, concurrentie
met arbeiders, rechts-extremistische sentimenten
Bij hoge voedselprijzen: voedselrellen
Europa niet zelfvoorzienend in plantaardig eiwit en olie

Analyse – gevolgen hulpbronnen








Op vrije wereldmarkt: Koopkracht westerse
autorijders en vleeseters wint van
voedselzekerheid in ontwikkelingslanden
Door grote gerichtheid op export via
monoculturen; nadelige effecten voor
bestaanszekerheid inheemse volkeren en kleine
boeren en voortbestaan dieren en planten.
Land grab 227 miljoen hectare sinds 2001
Kringlopen verstoord en bodemdegradatie
Mogelijke conflicten over oprakende natuurlijke
hulpbronnen

Alternatieven (1)







Bindende internationale milieu- en sociale verdragen?
 Vervangen door Public Private Partnerships 2002
Non Trade Concerns (milieu – sociaal) in de WTO?
Belasten milieu-uitputting –en vervuiling?
 Komt internationaal nog niet van de grond
Maatsch. verantw. ondernemen, duurzame import?
 Vrijwillige afspraken door multinationals met enkele
maatschappelijke org. in RTRS, RSPO, IDH
 Gebrekkige consultatie plaatselijke milieugroepen,
inheemse volkeren en kleine boeren
 Geen aandacht voor mondiale voetafdruk, kringlopen,
zeer beperkt voor voedselzekerheid, werkgelegenheid
 Verdringingseffecten – Indirect Land Use Change
 Haalt de prioriteit van maatschappelijke organisaties af
van effectieve oplossingen, green washing

Alternatieven (2)
Internationaal:
 Schuldenkwijtschelding, grondstoffenovereenkomsten, fair trade
 Meer regionale zelfvoorziening voedsel, energie,
hout, textiel via drastische hervorming
vrijhandelsverdragen
 EU/Nationaal:
 Hervorming Europees Landbouwbeleid
 1. Importheffingen verhogen
 2. Productiebeheersing
 3. Afschaffen inkomens- en exportsubsidies
 4. Betalen voor groene dienstverlening natuur,
landschap, duurzame voedsel- en
energievoorziening


Overige maatregelen










Ad 1 en 2: Europese zelfvoorziening b.v. Europ.
eiwitten en -olie i.p.v. soja en palmolie
5. Verhoogde Europese milieu- en
dierenwelzijnseisen
6. Europese eco-taxen op fossiele brandstoffen
1, 2, 5 en 6 --> Internalisering alle milieu- en
dierenwelzijnskosten in consumentenprijs
7. Mededingswetgeving: aanpakken marktmacht
handel, retail en industrie
8. Europese biobrandstoffenrichtlijn stoppen
9. Stoppen met subsidiëring fossiele
brandstoffen, zoals binnen infrastructurele
projecten, belastingvoordelen grootverbruikers
10. Nationaal: suiker- en vettaxen, wetgeving
zout

Voordelen











Kostendekkende prijzen aan boer in plaats van
subsidiëring export en industrie
Consument betaald eerlijke prijs, van 15% naar
15,9%
Ontwikkelingslanden krijgen markten en
natuurlijke hulpbronnen terug
GLB: € 25 – 35 miljard bespaard
Ecologische landbouw en (decentrale) duurzame
energie opwekking
Energiezekerheid
Food sovereignty cools down the planet: 50 – 75%
minder broeikasgassen
Kringlopen gesloten, i.v.m. fosfaattekort
Enabling environment duurzame bedrijven
Leefbaarheid en werkgelegenheid op platteland

Strategie: Belemmeringen











Internationale concurrentie als uitgangspunt – antiprotectionisme
Economische groei en BBP belangrijker dan voorziening
van basisbehoeften nu en in toekomst
Beperken consumptie rijkste landen blijft taboe,
afschuiven problemen naar de armsten onder retoriek
win-win
Technologische oplossingen in plaats van politieke
aanpak van structurele oorzaken
Grote invloed multinationals op beleid - geen
tegenmacht
Revolving doors, PPP’s, wetenschap geprivatiseerd
Vakbonden te weinig oog voor milieu,
basisvoorzieningen
Subsidies aan kritisch maatschappelijke organisaties
beperkt – subsidies aan IDH omhoog
Media: van hype naar hype i.p.v. onderzoeksjournalistiek

Strategie - Kansen




Samenwerkingsverbanden – mogelijke partners
drastisch ander beleid:
 Milieu-, ontwikkelings- en consumenten-organisaties,
Platform Duurzame Solidaire Econ.
 Boeren: Via Campesina, Nederlandse
Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Akkerbouw
Vakbond, Platform ABC
 Vakbonden en MKB: bv Gulpener Bier, HempFlax
 Alternative Trade Mandate:
www.alternativetrademandate.org
 Nyéléni Europa: www.nyelenieurope.net
 Werkgroep Voedselrechtvaardigheid:
www.foodjustice.eu
Verbanden zoeken met inspirerende voorbeelden in
de praktijk:
 Transition Towns, urban agriculture
 Streekproducten, Oregional, Willem & Drees

Meer informatie:
www.aardeboerconsument.nl
www.guusgeurts.nl
Boek 'Wereldvoedsel – pleidooi voor een
rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening', www.uitgeverijrepubliek.nl

Bedankt voor uw aandacht!

