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Voorwoord
CeesSchelling
Bijhet doornemen van de teksten van(ditMarquetalianummerkwam er
één, voor mij heel belangrijke herinnering, weer sterk opzetten. Ik was
enkelejaren geleden opeen bijeenkomst vanvakbonden, dieop wereldschaalmet Nestlé temaken hadden.Wewaren bijeengekomen in Genève
om overarbeidsomstandigheden tepraten en ervaringen uit te wisselen.Ik
vertelde daar dat wetoen bezigwaren om inNederland bijhet naderen
van de pensioengerechtigde leeftijd de werkweek geleidelijk te
verminderen. Bij60jaar 35uur per week werken, bij 61nogmaar30 uur.
Enzovoorts. Dat was toen het plan. Na mij kwam een Mexicaanse
vakbondsbestuurder aanhet woord.Hijzei: 'Kameraad Schelling'...ja, dat
krijgje alshet terugvertaald wordt uit het Spaans,maarik waardeerde dat
zeer... 'kameraad Schelling, u praat daar over iets heel interessants. In
Mexicozijn wedaarnogniet aan toe.Maarwezullen erwelnooit aan toe
komen.Dearbeidsomstandigheden, zei ie,zijnbijNestlé inMexicovan
dienaarddat ertoch niemand65wordt.'
Dat nu ismeheelm'n leven bijgebleven. Dat isderealiteit van agribusiness
op wereldschaal.Terwijl wijinNederland met Nestléonderhandelen, bij
wijzevanspreken met desherry op tafel, komen onzekollega'sinMexico
niet aan de bak.
Ik denk dat multinationals inhet algemeen goed in staat zijn gebruik te
maken van de moeilijke omstandigheden waar mensen in verkeren. Ze
hebben een uitstekend inzicht in de arbeidsomstandigheden op wereldschaal en informeren daar elkaar ongetwijfeld over. Zeker de
multinationals in devoedselverwerkende industrie hebben duizend enéén
mogelijkheid ommensen tegen elkaaruit te spelen.Degrondstof vande
agribusinessisniet zoduidelijk gebonden aan bepaalde regio's.InWallonië
zit steenkool in degrond, inVlaanderen niet. In beidegebieden kan men
echter landbouw beoefenen. Datgeeft natuurlijkongekendemogelijkhedenom deproduktie te verplaatsen endemacht van vakbondeninte
perken.
Dat geldt zeker voor deze tijd waarin mensen zo gefixeerd zijn op het
behouden van hun baan, dat het hemd nader is als de rok en de
solidariteit, zeker overdegrenzen heen,vaakverte zoekenis.

Veelkritiek roept dehandelswijze van multinationals in de voedselsektor
helaasniet op.Alsmensen hunvoedsel maar kunnen kopen enhet isniet
van al te inferieure kwaliteit dan zal het hun een zorg zijn wie het
produceert. Degene diehet produkt het goedkoopst aanbiedt, daargaat
het om.Endan springen demultinationals ervaak noghet beste uit.Die
zijn inderdaad in staat goedkoop te produceren.
Ook degenen diebinnen dezemultinationals werken hebben nietzoveel
kritiek.Dearbeidsvoorwaarden binnen multinationals,zeker in tijden van
hoogkonjunktuur onderscheiden zich vaak in positieve zin van andere
ondernemingen, en dat leidt vaak tot een zeker chauvinisme bij de
arbeiders in deze bedrijven. Een houding, die overigens volstrekt
geloochenstraft wordt intijden vanlaagkonjunktuur, want dan wordt ook
hun arbeidsplaats met het grootste gemak afgebroken. Natuurlijk heeft
men wel kritiek als het concern de grenzen van wat maatschappelijk
aanvaardbaar is, overschrijdt. Neem bijvoorbeeld het hele gebeuren
rondom deverkoopvansubstituten voormoedermelk en deleveringen aan
Zuid-Afrika, dekritiek spitst zichniet toe ophet bedrijf waarbij menzelf
werkt. Nee, het is altijd een andere onderneming als waarbij men zelf
werkt diehet gedaan heeft. In het algemeenlijken mensen in deze tijd
kritieklozer te worden. Ik betreur dat. De multinationals kunnen nu
helemaal hun gang gaan en worden daarbij door steeds minder mensen
voordevoeten gelopen.
Tegen de achtergrond van al deze problemen ben ik persoonlijk van
mening dat de vakbeweging nationaal en internationaal enige
bescheidenheid past. Het is een dikwijls arrogantebewegingdie de
veronderstelling heeft debeweging tezijn,ook op wereldschaal. Die denkt
alleste kunnen vertegenwoordigen wat ermaaraan klachten op te rapen
valt.Zeheeft echter onvoldoende besef dat zezogepreokkupeerd is door
het direkte arbeidsvoorwaardenbeleid van mensen dat ze aan bredere
vraagstukken (machtsverdeling, kernenergie, wapenindustrie, milieu,
kwaliteit vanhetvoedsel),nauwelijks toekomt.Aktiegroepen, diewelmet
dit soort vraagstukken bezigzijn, zouden een entree moeten hebben inde
vakbeweging. Niet alleende ideeën vandeze groepen, maarook de
groepenzelf.
Verdermoeten wealsvakbeweging eensophouden te beweren dat wevoor
eenieder opkomen alswedat feitelijk niet waarkunnen maken. Niet meer
vandedaken schreeuwen dat wemet allenoden indewereld bezig zijn,
terwijl debulkvan onzeaktiviteiten zit inhet arbeidsvoorwaardenbeleid,
want dat hou ik staande.
Natuurlijk vindt devakbeweging weldat zemoet luisteren naar wataktie6

groepen of boeren in de derde wereld te vertellen hebben, maar echt
luisteren in dezinvan: 'Watjij zegt neem ikmeeinmijn beleid, enwe
kijken samen welke plaats we het kunnen geven', dat is er niet bij en
daarom noem ikde vakbewegingopdatpuntarrogant.
Ikganiet zover tezeggen dat maatschappelijke veranderingen ook zonder
devakbeweging denkbaar zijn, enzekerben ik niet ontevreden met mijn
eigenbond indat opzicht, maar een speerpunt vanhet maatschappelijk
verzet isdevakbeweging op dit moment helaasniet endat moet ikhelaas
ookzeggenvoor de FNV inzijn totaliteit.
Het isleuk dat wealsvakbeweging,inieder gevalinhet westen,erkend
zijn enoveral aan tafel mogen zitten integenstelling tot allerlei andere
bewegingen.Maarjuist door andere bewegingen op te nemen inonsbeleid
zouden wij alsvakbeweging sterker worden enhun eisen,dievaak zeer
fundamentele maatschappelijke noden weerspiegelen, zouden snelleropde
tafels liggen. Wijlatenvele van dezegroeperingen nuletterlijkachterals
roependeindewoestijn.
In datverband zou ik ook ietswillen zeggenoverhet interview met Dan
Gallin in dezebundel,dat ik overigensmet denodige belangstelling heb
gelezen. Ik vind het een prima verhaal en ben het ideologisch in grote
lijnen met hem eens. Maar ik vind dat hij zichzelf toch onvoldoende
afvraagt, waardoor allerlei aktiegroepennu buiten de vakbeweging om
konden ontstaan. Ik vind dat hij toch ook iets meer de hand in eigen
boezem zou moeten steken alshij zich afvraagt hoe aldat maatschappelijk
verzet buiten de vakbeweging weer daarin geïntegreerd zou kunnen
worden. Om het anders te zeggen. Alsje twintigjaar lang bepaalde
problemen hebt laten liggen enaktiegroepen pikken dat op,dan moetje
niet tegen diegroepen zeggen: 'Héjoh, dat hebben wij twintigjaar geleden
al uitgevonden'. Nee, dan moet je zeggen: 'Hoe kon het in godsnaam
gebeuren dat ik dat twintigjaarheblaten liggen.'
De wereld kan alleen maar veranderen als we samen met elkaar de
problemen aanpakken;alswezesamen met elkaarop tafel brengen. Ik
zou het al een verschrikkelijk belangrijke konstatering vinden als
uitgerekend in deze tijd van ekonomische recessie de vakbeweging zou
erkennen dat de internationale kontakten niet sterk genoeg zijn en dat
dat moet veranderen. Zeker nu het provincialisme weer toeneemt.
Binnen devakbeweging en de sociaal-demokratie inhet algemeen moet het
bewustzijn toenemen dat weerniet zijn met een kommissarisin Brusselen
meemogen aanzitten. Denkaan deVredeling-richtlijn. In mijn leven heb
ikmeerlast dangemakgehadvanwerknemerskommissarissenen daarom
7

gaikhet ook niet worden.Nee,wemoeten het zelf doen, onsniet langer
laten belazeren en zeer wantrouwig staan t.o.v. degenen die het maar
voortdurend hebben overdenoodzaak ommacht uit te oefenen terwijl ze
in feite zeggen: 'Ik wildat baantje hebben'.Alsonze vakgroep zuivelzich
eens echtrealiseerde welke macht ze in handen heeft, danzouden de
werkgevers heelwatminderhoogvan de torenblazen.Alsweeenswat
minder snelin allerleiorganen gingen zitten,maar watmeer tijd zouden
steken in het mobiliseren enovertuigen, dan zou ermeer uitkomen.

There isno businesslikeagribusiness
RedaktiekollektiefMarquetalia
Gemeten naar de verontrustende omvang en betekenis van de
agribusiness, isdekennisvan enhet begripomtrent dit verschijnsel
inNederland schraal tenoemen. Eriste weinigbekend;en dat wat
erwèlaan kennisvergaard werd,isveelalvanslechte kwaliteit enin
hogemate verbrokkeld. Develead-hoc-groepen en landenkomitees
uit de Derde Wereld-beweging, alsmede de enkele, op meer
wetenschappelijke leest opererende instellingen slagen er niet in
deze 'armoede' te doorbreken. Er zijn belangrijke onderlinge
verschillen aanwijsbaar: met nameop deelaspekten wordt somseen
verhelderende kijk geboden. Alsuitgangspunt voor analyses (en
daarmee ook voor verdere kennisvergaring) is het beschikbare
materiaal echter sterk onvoldoende.
Een tweetal recente publikaties onderstrepen dit. Het pas
verschenen boek 'Nederlands kapitaal over de grenzen' is in
kritische besprekingen vergeleken met een 'instantprodukt' ï :Het
gebrek aan thematische afstemming, alsook aan een wat hechtere
theoretische onderbouw zijn illustratief voor dehelaasnogpovere
wijze waarop het multinationale kapitaal in de linkse kritiek
benaderd wordt. Dedefaitistische konklusies dieinhetzelfde boek
met betrekking tot devakbeweginggetrokken worden, zijn in die
zineen teken aan dewand! Zo ook het recente OSACIrapport: hoe
nodig dan ook, het rapport komt niet verder dan een globale
beschrijving opgrond van(deels)verouderde cijfers.
Watvoorhet multinationale kapitaalinhet algemeengeldt,geldt
met betrekking tot de agribusiness in het bijzonder. Er is
dienaangaande geen kritische linkse onderzoekstraditie. Bijna
pijnlijk wordt dit bij een blik over de grenzen. Het INRA uit
Frankrijk en deItaliaanse schooluit Portici spreken wat dat betreft
boekdelen. Typerend genoeg zijn ze in Nederland nauwelijks
bekend.
Onshierin deachtergronden vandeze 'achterstand' te verdiepen
zou te ver voeren. Duidelijk zal echter wel zijn dat alleen de
pretentie al,een dergelijke achterstand met één tijdschriftnummer
te doorbreken,volstrekt illussoir is.Alwashet alleen alomdat wij,

alsMarquetaliakollektief déélzijn van die tekortschietende traditie.
Deironie van dit allesis,dat debloedarmoede vanlinksekritiek in
Nederland ingéénverhouding staat tot het feitelijke gewicht vande
agribusiness inNederland. In Nederland kan toch zo'n 20 procent
van de totale werkgelegenheid onder het hoofd 'agribusiness'
gerangschikt worden.Samen met de(petro-)chemische industrie is
het nogdeenigebedrijfstak — hier ten lande — die blijft investeren.
Deinternationale vertakkingen zijn zeer omvangrijk enkompleks.
Opwereldschaal geldt dat de(internationale) agribusiness éénvan
de belangrijkste takken van ekonomische bedrijvigheid is. Niet
geheel vrij van overdrijving, stelt Ray Goldberg van de Harvard
Business School (Goldberg geldt als uitvinder van de term
agribusiness) dat 'agribusinessnu alom gezien wordt alsdemeest
belangrijke ekonomische sektor in de wereld, een sektor waarin
zestigprocent van demondiale beroepsbevolking tewerkgesteld is'.
Ten behoeve van die schatting rekent Goldberg de gehele
boerenstand van de wereld toe aan de agribusiness. Geheel van
waarheid ontbloot is die overdrijving niet, zoals we zullen zien.
Detekortschietende linkse traditie ismet name opvallend alshet
gaat om het koöperatieve blok dat toch inNederland een belangrijk
deel vormt van de agribusiness. De koöperatieve giganten van de
Nederlandse landbouw verhouden zich als agribusiness par
excellence,zowel tot de Nederlandse boeren, over wie een sterk
sturende kontrole uitgeoefend wordt, alstot delandbouwstelselsin
de 'rest' van Westeuropa. Landbouwstelsels waarmee scherp
gekonkurreerd wordt. Op wereldmarktnivo geldt dat eenste meer.
Doch rechts zwijgt (begrijpelijkerwijs) vanwege de florerende
exportbelangen die ermeegemoeid zijn (rond de 15miljard perjaar)
enlinks — met nameWageningslinks — komt traditiegetrouw niet
verder dan dezogeheten inkomenspositie van boeren en tuinders.
Het moet gezegd worden: als analytisch vertrekpunt levert de
kontzak van de boer een perspektief op, waarvoor de term
bijziendheid demeest korrekte lijkt.
Agribusiness is niet enkel een specifieke organisatievorm van
agrarische produktie, verwerking en distributie. Agribusinessisin
toenemende mate een ernstigmaatschappelijk probleem. En wel
vanwege een drietal redenen.
In deeerste plaatsvanwege de desastreuze invloed van agribusiness
op deproduktieverhoudingen, zowelin decentrumlandbouw alsin
die derperiferie. Dedeformatie vanverschillende landbouwstelsels,
de extensivering van de produktie in veel perifere stelsels, het
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'opjaagsysteem' envastgroeien inverdergaande specialisatie hier,de
blokkering van ontwikkelingsmogelijkheden daar, het kreëren van
een extreme afhankelijkheid, het onteigenen van boerenarbeid —
het zijn allemaal aspekten van een groeiend maatschappelijk
probleem,waarvan de agribusiness deexponent is.Enkele vandie
aspekten komen in dit Marquetalianummer aan bod. Overigens
lopen erook meerdere verbindingslijnen van eerder in Marquetalia
aangesneden thema's naar de agribusiness. Technologieoverdracht,
de problemen van socialistische ontwikkeling in Afrika en de
herordening en daarmeegekombineerde,vaak abrupte afbraak van
natuur. Agribusiness is de materiële drager van tal van specifieke
problemen dieweeerder aansneden.
Een tweede reden om agribusiness met recht een groeiend
maatschappelijk probleem te noemen, is gelegen bij de
omstandigheid datjuist voedsel(enindirekt de levensvoorwaarden
vanmiljoenen boeren, arbeidersenkonsumenten) hierinhet geding
is. Van 1970/71 naar 1980/81 stijgt de graaninvoer van
ontwikkelingslanden met 120 procent. In 52 van de 106 zgn.
ontwikkelingslanden daalt in hetzelfde decenium de
voedselproduktie per hoofd van de bevolking. Hoewel tijdelijk
fluktuerend, blijven honger enondervoeding permanente faktoren,
die, absoluut gezien, steeds méér mensen treffen. De genoemde
ontwikkelingen zijn, zoalsbekend, onderlingverbonden: de bittere
werkelijkheid is, dat de 'merchants of grain' ook 'merchants of
hunger' zijn.
Op de derde plaats representeert agribusiness een groeiend
maatschappelijk probleem vanwege de ongehoord hoge
machtskoncentratie, waarop ze stoelt: Zowel naar de primaire
producenten, alsnaar arbeidersen konsumenten toe.Wegaan daar
straks dieper opin.
Naareendefinitie
Wat isagribusiness? Heeft het zin om over 'agribusiness' te spreken?
Ishet nietveeleerverwarrend, in diezin dat het lijkt alsof het om
ietsandersgaat dan datgene wat allangregelis: demacht van de
multinationale ondernemingen?
Gewoonlijk wordt in demeeste inventarisaties enstudieseen louter
formele definitie gehanteerd: agribusiness is dan simpelweg de
handel enverwerkingvan agrarischegoederen. Zo beschouwd waser
ook sprakevanagribusiness inhet toenmalige Faraorijk — sterker
nog:zäleragribusinesszijn ongeacht dekonkrete maatschappelijke
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konstellatie enkrachtverhoudingen. Wezullen het algemene,maar
ook het specifieke vandeagribusinessaan dehand vaneen aantal
kenmerken specificeren.
j Agribusiness is,naar wijmenen,degroeiendezeggenschap van zich
iinternationaliserendekapitaalgroepen overdeagrarischeproduktie.
' Dewijze waaropin konkreto geboerd wordt (hoe,wat, wanneer,
waar, etc.) wordt gedikteerd vanuit enkele machtscentra die niet
enkel buiten desfeer van deagrarischeproduktie zelf liggen,doch
diezichook kunnen onttrekken aanwelkepressieof beïnvloeding
danookvandezijde der direkte producenten. Eénvandemeest
schrijnende indikaties daarvan is wel dat héle produktiegebieden
opgedoekt kunnen worden als dat direkt of impliciet besloten
wordt indezemachtscentra. Het in dit nummer opgenomen artikel
vanHenk deZeeuwover Delmonte en Castle & Cookgeeft daarvan
enkele voorbeelden. De aktuele problemen in de Veenkoloniën
weerspiegelen een eendere problematiek: Enkele concerns die
de maiszetmeelproduktie kontroleren bepalen de bestemming van
eenheelgebied met 7000 boeren en 5000 arbeiders(zieMarquetalia
5)
Typerend voordeagribusinessisdeasymetrische verhouding tussen
direkte producenten en beslissingscentra. Tussenmiljoenen boeren
en duizenden arbeiders tegenover enkele giganten, welke een
adekwaat netwerk vanekonomische enpolitieke macht rond zich
wisten op te bouwen: hier en daar bereikt deasymétrie kontoeren
diesomsinderdaad het spreken overeen 'herfeodalisering'lijkt te
machtigen. 2
De asymetrische verhouding is een struktureel kenmerk van de
agribusiness. Immers: er is geen industrietak denkbaar die
permanent kan beschikken over legioenen van primaire
producenten, welke in feite machteloos staan in 'markt'-relaties
welkedoor deagribusinesseenzijdig gemanipuleerd kunnen worden.
Overigens geldt deze asymetrische verhouding ook aan de
'afzetkant': vanuit enkele machtscentra wordt bepaald wie wât
behoort te eten. En schrijnender nog: dat ermiljoenen zijn dieniet
eten. Beslissend is de toenemende macht van agribusiness over
aanwending endaarbij gebruik vangrond enwater;dewijze waarop
geproduceerd wordt, wordt in toenemende matevoorgeschreven en
gesanktoneerd door 'het kapitaal'.
Agribusiness als de macht van het kapitaal... In die zin
vertegenwoordigt deagribusinessnietsbijzonders. Het beantwoordt
aan een algemeen verschijnsel. Wat de agribusiness echter wèl
12

bijzonder maakt is dat deze 'macht van het kapitaal' geldt over
landbouwproduktie en voedselkonsumptie. Het is een
machtsverhouding die rechtstreeks ingrijpt in een veelheid van
eerste levensvoorwaarden. Precies dàt geeft agribusiness haar
navrante karakter.
'Inderdaad', schrijft André Gunder Frank, 'agribusiness is niet
zomaar tevergelijken met demultinationale ondernemingen;het is
infeite een nieuwaspekt.Het gaat om een nieuweuitbreiding' s
En, zo vervolgt hij, als de ondermeer door de agribusiness
georkestreerde groene revolutie van de jaren zestig al zulke
rampzalige konsekwenties had voor lokale en nationale markten,
welke werkelijk katastrofale resultaten zullen dan wel niet het
gevolgzijn vanhet opereren vandeagribusiness in dederde wereld
gedurende dejaren tachtig?
Een kort voorbeeld uit Italië en Friesland van de door de
agribusiness gekontroleerde technologieontwikkeling kan één en
ander verduidelijken. Historisch gezien was de verwerking van
landbouwprodukten eenfunktie van de agrarische voortbrenging
zelve.Zelfs toen arbeidsdeling optrad tussen boerderij en fabriek,
wasde 'fabriek' in eerste instantie een afgeleide vandeboerderij.
Sterk gelokaliseerde produktieprocede's, een vrijwel absolute
binding aan de specifieke kenmerken van de lokale grondstoffen
noopten tot een relatief geringe schaal.Parmezaanse kaaskón enkel
daargemaakt worden: ènvanwege despecifieke vakkennisvande
kaasmakers daar èn vanwege zowel de specifieke genetische
karakteristieken vanvee(derossareggiana) alsdoor de specifieke
voederproduktie (luzernemet bepaalde kruiden).In Friesland kon
men geen Parmezaanse kaas maken, in Italië geen Friese. De
konsekwenties van deze regionalisatie waren tweërlei:
Monopolisering en oligopolisering was uitgesloten. Daarnaast
impliceerde dit stelsel een zekereafhankelijkheidvan'fabriek' ten
opzichte vaneen bepaalde groepproducenten: Afgezien nogvande
transportproblemen, zou een Parmezaanse kaasmaker domweg niets
kunnen aanvangen met Friese melk. Hij was veroordeeldtot de
Parmezaanse boeren.Weliswaarwaren delaatsten ook afhankelijk
vandeeerste,doch deafhankelijkheid wasmeervormig,tweeledig,
of, zomen wil: tot opzekere hoogtesymmetrisch. Symmetrie en
beperkte schaal maakten mede de aanvankelijke koöperativisering
vanveelvan deverwerkende industrie mogelijk.
Een specifieke technologie-ontwikkeling,het ongedaan makenvan
regionale binding(i.e.internationalisatie) en schaalvergroting (zowel
13

technisch als ekonomisch) zijn de assen waarlangs deze vroegere
situatie verandert, maar dan ook werkelijk in struktureel opzicht
veranderd is.Aandacht voorpreciesdeze dimensies blijft van belang
omdat deverdere evolutievan deagribusiness,ook nu,zichlangs
dezelfde lijnen blijft voltrekken.
Degebondenheid aan specifieke kenmerken vanlokale grondstoffen
is middels specifieke technologische procede's ongedaan gemaakt.
'Friese'kaaskan nu gemaakt worden, ongeacht deherkomst vande
melk.Amerikanen kunnen nu wijn produceren,juist omdat zegéén
verstand van, laat staan hart hebben vóór de wijnteelt en
wijnproduktie. Dit impliceert o.a. dat ernu eenvrijwelwereldwijde
melkmarkt is.In Friesland wordt Iersemelk verwerkt, elke nacht
rollen melktreinen over de Gotthard en Brenner en overal in de
derde wereld staan de recombined plants: tussenschakels in de
wereldmarkt voor melk.
Tweeopmerkingen dienomtrent: Spreken overeen markt isop dit
nivowerkelijk het hanteren vaneen fiktie. Demelkmarkt is een
fiktie. De 'melkmarkt' is een arena waarin de macht vanenkele
gigantengeldt. Voor bijvoorbeeld degraanmarkt geldt dit nogveel
sterker. Degiganten 'volgen'geenprijzen meer, doch bespelen,ja
maken de prijzen. Ze maken in samenspel met enkele nationale
staten enenkele supra-nationale instellingen eveneensde'aard'van
bepaalde markten: sommige gesloten, andere open, sommige
dumpmarkten, andere onderscheiden zich door gekreëerde
tekorten, weer andere door doelbewust gekreëerde overschotten.
Typerend voor de 'markt' als ideologische kategorie is dat de
legitimeren metverwijzingen naar demarkt, toeneemt, naarmate de
markten alszodanigméérverdwijnen. Onlangsweesook Jan Pronk
hierop: 'Markten zijn geenregulerende instanties meer. Derelaties
tussen kosten en prijzen, de verdeling en allokatie worden in
toenemende mate in en door de grote transnationale
ondernemingen bepaald. Er is in toenemende mate sprake van
manipulatie van de vraag naar grondstoffen, van de vraag naar
verwerkte landbouwprodukten... Daarworden gigantische bedragen
ingestoken.' 4 In het beginvan dejaren tachtig isdesituatie zo dat
80procent (!) van de totale wereldhandel,verhandeld wordt binnen
of onder direkte kontrole van de transnationale ondernemingen.
Ten tweede: de 'markten' alsgeinternationaliseerde arena's waarin
demacht van degiganten uit de agribusinessdominant is, diezelfde
'markten' dus, maken het tegen elkaar uitspelen van
produktiegebieden (van enorme groepenvan boeren en arbeiders)
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tot een systematisch verschijnsel. De mate waarin dat al speelt
wordt aangestipt in de analyse van de cacaosektor. Wat de
technologie-ontwikkeling(en de door haargedragen effekten welke
hierboven genoemd werden) aangaat, dient men te beseffen datwe,
wat dit betreft, nog slechts aan het begin van een ontwikkeling
staan - een ontwikkeling dienu alextreem verontrustend is.De
synthetisering van de voedselproduktie (een proces dat
technologisch gesproken alvergevorderd is)draagt de kwadratuur
vande huidige situatie inzich: enkele basiselementen, dieaan een
veelheid van onderlinguitwisselbare grondstoffen ontleend kunnen
worden, zijn straks voldoende om het gehele skala aan
voedselprodukten en derivaten teproduceren. Dat wilzeggen: door
een specifieke technologie-ontwikkeling krijgt de agribusiness
preciesdiemobiliteit toegereikt, diedeasymmetrie, waarover weal
spraken, tot vrijwel absolute hoogtes zal opvoeren. Simpelweg
omdat boeren en landarbeiders in toenemende mateoverbodig
gemaakt kunnen worden.
In zijn overzichtsartikel over agribusiness besteedt Detlev Haude
de nodige aandacht aan deze specifieke, door de agribusiness
gestuurde en gekontroleerde technologie-ontwikkeling.
Ook in het dagelijks leven invelden enfabrieken (óók in fabrieken)
toont deasymmetrie haargezicht: deagribusinessonderscheidt zich
grosso modo door de in verhouding méést slechte
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. In Amerika konden
arbeidersin deze tak pasrecent het CAO-recht veroveren. In ons
nette,calvinistische Nederland karakteriseert de voedingsmiddelenindustrie zich t.o.v. andere industriële sektoren door lage
loonnivo's. 'De onderkant van de loonlijn, zeg maar tussen
minimum enmodaal,die trefjevooral in deze tak aan', aldusCees
Schellingvan devoedingsbond FNV.Het meest smerige,beroerde
en/of gevaarlijke werkvindtje nergenszógekoncentreerd alsin dit
deelvan deagribusiness.
Deze arbeidsverhoudingen (die vaak afgerond worden met rigide
anti-vakbondsopstellingen — ziedaaromtrent het artikel overCoca
Cola)vormen tezamen met deasymmetrie naar deboeren toe,de
materiële basis waarop de agribusiness zozeer floreert. De
gemiddelde winstvoet in deagribusiness ishogerdan die inoverige
sektoren. Dit geldt inversterkte mate voor devertakkingen naarde
derde wereld toe.Enkele cijfers:
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Winstnivo'svanAmerikaanseinvesteringen;inzes Latijnsamerikaanselandenenin ontwikkelde kapitalistische landen 5
1966

1974

1977

10,0
10,3
10,3

13,7
10,8
11,0

17,7
8,7
9,4

ontwikkeldekapitalistische landen 1)
-agribusiness
12,4
— overigeindustrie
8,6
— totale industrie
8,9

12,9
13,1
13,1

12,7
11,3
11,4

zesLatijnsamerikaanse landen
— agribusiness
— overige industrie
— totale industrie

1)Te weten: Canada, Europa, Japan, Nieuw Zeeland, Australië en
Zuid-Afrika
WatNederland betreft beschikken weovermeerrecente informatie,
afkomstig van deheerWijffels, lid hoofddirektie van de RABO.Hij
zei, afgelopen herfst, dat de financiële positie van de voedingsmiddelenindustrie inNederland aanmerkelijk beter isdan dievande
rest van de industrie. Ook de solvabiliteit is gunstiger. De
winstdaling isminder groot dan in andere industrietakken. Verder
isin devoedingsmiddelenindustrie het investeringstempo veelhoger.
Stegen deinvesteringen inderest van deindustrie tussen '76 en '80
met slechtsdehelft, in devoedingsmiddelenindustrie verdubbelden
zetot 2,4 miljard. Tenslotte blijkt dekonjunktuurgevoeligheid veel
geringer tezijn. 6 Ook dat iseen gevolgvanvoedsel alswaar: zelfs
indekrisisblijft men het kopen!
Om het antwoord op de gestelde vraag — 'wat is agribusiness' —
enigszins te kompleteren, moet gewezen worden op een vierde
kenmerk, dat even struktureel van aard lijkt te zijn als de al
genoemde: dat isderolvan het handelskapitaalinhet geheelvan
agribusiness.
Historisch gesproken ligt de oorsprong van veel van de
kapitaalgroepen die tezamen de agribusiness vormen, in en bij
handelshuizen. In zijn artikel in dit nummervanMarquetalia gaat
Haude daar dieper op in.Het aspekt, somszelfs het zeer dominante
karakter vanhet handelskapitaal issindsdien gebleven.Ten deleligt
dat aan de aard van de sektor: distributie en opslag vormen een
belangrijk element enveronderstellen een relatief groot aandeelvan
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handelskapitaal. Dat dit kapitaal ook als zodanig gebruikt wordt,
blijkt telkenmale uit deenorme spekulatiewinsten, diesteedsweer
geboekt kunnen worden. Sommige deelsektoren bestaan zelfs bijde
gratie van de spekulatiewinst: in de sektor zelf wordt geen
toegevoegde waardegeproduceerd. Ditgeldtvoor degraangiganten
(de'merchants of grain'),maar ook bijvoorbeeld in decacao-sektor,
zoals Rein Dekkerin dit nummer aantoont.
De tussenhandelaar uit de derde wereld is welhaast een klassiek
beeld van de miserabele uitplunderaar van kleine boeren. Uit
Nederland kennen wedeklassieke beunhazen, diebijvoorbeeld zo
aktief zijn in de export van levende slachtvarkens. Een sektor
waarinmalversatiesstruktureel lijken tezijn.Wel:debeunhaasen
deellendigeuitzuigerzijn grootgeworden.Het zijn nu demeneren
ingoedpak vandeagribusiness.Ennet zoalsdebeunhaasweleens
een douanier omkocht, zolaat deagribusinessnu heleregeringen én
komplete UN-afdelingen naarhaarpijpen dansen.Voedsel isnu een
echt wapen,zo blijkt.
Maarwaarishet antwoord?
Deagribusinessroept haar eigenhorzelsop.En dat ismaargoed
ook. De internationale akties tegen Nestlé, het ontstaan en
funktioneren vaninstituten alshetTNIuit Amsterdam enhet IFDP
uit deVS(waaraan eveneenseen artikel gewijd isindeze
Marquetalia) zijn enkelevan detalloze voorbeelden.
Doch de vraag blijft legitiem: waar en wat is het potentiële
'machtsblok dat tegenwicht kan bieden tegen de macht van het
kapitaal overagrarische produktie envoedselkonsumptie. Enwaar
is en hoe luidt het antwoord, het alternatief, waarmee de
agribusiness ingedamd kan worden? Laten wewelwezen: afschaffen
zit ervoorlopig niet in.Doch eenverdergaande onderschikkingvan
kapitaalsbelangen aanmaatschappelijke belangen isjuist in ditgeval,
hard nodig!
Dehorzels(of aktievoerende weldoenerszoalsouderot DanGallan
van de IUF ze noemt) vormen géén effektieve tegenmacht.
Bestaansrecht hebben zezeker, daarnietvan.Zijn zeniet destraf
op de 'zonde' van nationaal en internationaal syndikalisme? Ze
vormen echter beslist geen tegenmacht. Enzullen daarzelfs weinig
aan bijdragen zolang sommigen van hen — zoals helaas ook met
bepaalde derde wereldgroepen in Nederland het geval is — op
hautaine wijze vakbonden en boerenorganisaties menen te kunnen
passeren,omvanhet ronduit negeren maar te zwijgerr. Ishet niet
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tekenend dat éénvan deweinigeeffektieve (en dus internationale)
akties (nl. die tegen Coca Cola) haar kracht vond,juist in de
internationale vakbondsstrukturen?
Aan de kant van de vakbonden is de huidige stand van zaken
overigensook niet zonderproblemen. Bonden hebben veelal sterk
nationale (zo niet nationalistische) trekken. Gezamenlijke akties,
daar waarveelalverdeeldheid en desinteresse heerst,mislukt vaak.
De bonden zijn in de meeste landen in het defensief. Het
organiseren van arbeid over de grenzen heen lijkt soms een
verwegliggende utopie. We kunnen daar duidelijk over zijn. Ook
Dan Gallan, sekretaris van de IUF vertelt wat dat betreft beslist
geen hallelujah-verhalen. Net als de 'aktievoerdende weldoeners'
hebben bonden hun betekenisenhun beperkingen. Maarlaten we
overdepotentiële betekenisvan bonden, zeker ten aanzien vande
agribusiness, wel zo duidelijk mogelijk zijn: Vakbonden zijn
onmisbaar om deonderlinge konkurrentie tussen loonafhankelijken
op te heffen teneinde de waarde van de waar arbeidskracht ook
daadwerkelijk binnen tehalen. Reedsinhet vervullen vandeze taak
zijn vakbonden een verzamelpunt van tegenstand van de
arbeidersklasse tegen aanslagen vanhet kapitaal.Het inhoud geven
aan deze klassieke taak krijgt juist in deze tijd van ekonomische
recessie een direkt politieke betekenis omdat zeniet strookt met de
inkomenspolitiek van destaat. Deinformatie die door overheids-en
semi-overheidsinstanties geproduceerd wordt, stelt vakbonden in
toenemende matevoor devraagzich daaraan te onderschikken dan
welzete negeren enzichdaarmee teverzetten tegen dedoor rechts
gedikteerde maatschappelijke orde.Juist dehuidige situatie maakt
het dubbelkarakter van devakbonden duidelijk, waaromtrent Marx
reedszeerpregnant stelde datvakbonden een dubbele strijd inzich
dragen: 'strijd inhet loonsysteem en strijd tegenhet loonsysteem'.
Beide aspekten verwijzen naar de rol van de vakbeweging als
ordeningsfaktor en tegenmacht.
Welaan, een konkrete beoordeling van de maatschappelijke
betekenisvandezerollen kan niet inabstrakto plaatsvinden, maar
verdient onderzoek naar de ontwikkeling van de
arbeidsverhoudingen. Ekonomische en politieke faktoren zijn van
doorslaggevende betekenis voor de wijze waarop de vakbeweging
inhoud geeft aan haar dubbele rol. Wel is duidelijk dat met de
huidige ongemeen hoge werkloosheid niet slechtsdeverbeteringvan
dearbeidsvoorwaarden voor hen diebetaaldwerk hebben centraal
behoort testaan in devakbondsstrijd, maar dat tevensdepositie
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vanhen die aan dekant gezet zijn, meegenomen moet worden. Dat
wilzeggen dat delevensvoorwaarden van alleloonafhankelijken in
het gedingzijn en daarmee deekonomische orde alszodanig.De
diskussie over de arbeidstijdverkorting die zeggenschap over de
arbeidsorganisatie in de bedrijven veronderstelt, de diskussie over
het arbeidsloos inkomen binnen de Voedingsbond FNV, het
instandhouden van dekoppeling tussen deuitkeringen en delonen,
het zijn allethema'smet een direkt politieke betekenis. Niet voor
niets isjuist in recessieperiodes de vakbeweging het mikpunt van
ongemeen felle politieke veroordeling van rechterzijde. De
Nederlandse 'politiek' van vandaag de dag bewijst dat maar al te
duidelijk.
Nuveronderstelt deagribusiness,zoalswehiervoor zagen,voor haar
'voorspoedige' ontwikkeling een aantalvoorwaarden. Onder andere
eenhogemobiliteit, hetgeen gelijk isaan een sterke segmentering
van boeren en arbeiders,aan een (internationale) arbeidsdeling, die
steeds geherdefinieerd kan worden op het kompas van de
kapitaalsdynamiek.Een abrupt gekreëerde werkloosheid - dan hier,
dan daar — isdaarvan éénvandegevolgen.
Tenslotte isdeagribusiness eenzeerarbeidsintensieve industrietak.
Dat betekent dat juist in de agribusiness het drukken van de
loonnivo'svan strategisch belang wordt. In dechemische industrie
bijvoorbeeld vormt deloonkomponent eengeringe fraktie vande
kostprijs — in de agribusiness is ze beduidend veel groter.
Rentabiliteit wordt zo extreem afhankelijk van het drukken der
lonen.Dat lukt tot nu toe — gezien deaangehaalde gemiddeldenvan
de winstvoetnivo's — aardig. De diktatoriale, vaak onmenselijke
verhoudingen in defabrieken vormen erdeonlosmakelijke keerzijde
van.
Kortom: deagribusinesszal,voorhaar eigenverdere ontwikkeling,
de lonen moeten drukken, de konkurrentie tussenarbeiders en
boerenmoeten versterken,zezaleenarbeidsdeling kreërenwaarvan
werkloosheid een onmisbaar, zich steeds weer repeterende
konsekwentie is.Met andere woorden deagribusiness veronderstelt
en behoeft juist datgenewaar de bonden diametraal tegenover
staan.Het bestaansrecht van degeorganiseerde uitdrukking vande
arbeidersbeweging isermeegemoeid.Het overleven van vakbonden
zelf staat of valt — konkreet gezien — met het welof niet vormen
van een effektief tegenwicht tegen agribusiness. Zeker in
recessieperiodes. Als bijvoorbeeld een hoge mobiliteit, dus het
kunnen schuiven met produktie, een levensvoorwaarde voor de
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agribusiness is, dan is het aan banden leggen daarvan een
levensvoorwaardevoor syndikalisme.Etc.
Het isniet te ontkennen dat in bepaalde periodes de vakbondsstrijd
niet uitgerezen isboven dievoor onmiddellijke belangenbehartiging
(waaronder dan met namedezovoordeligmogelijke verkoop vande
arbeidskracht).Maarevenmin iste ontkennen datjuist de konkrete
ontwikkeling van agribusiness de vakbondsstrijd een betekenis
toekent, waarin strijd voor onmiddellijke belangen en het
aanvechten vandezeggenschap vanhet kapitaal overde produktie
gaansamenvallen.Nogafgezien vandehumane betekenisvan het
recht opvakbondsvorming, ishet zo dat mondiale\akbondsvorming
(i.e.overaldaarwaaragribusinesshaar tentakelsuitslaat) precieseen
vandebestaansvoorwaarden vanagribusiness ondergraaft. Namelijk
het naar believen kunnen schuiven met mensen en hun
levensvoorwaarden.
Samenvattend: de vakbonden moeten beschouwd worden als een
onmisbaar deelvaneen toekomstig blok tegen de agribusiness. De
weg naar een dergelijk blok, en ook de kloof tussen de huidige
bonden en debonden alseffektief wapen tegen deagribusiness,is
echter langresp.groot.
Hetgeen we stelden met betrekking tot de vakbonden geldt — in
potentiële zin — ook voor boerenbonden. Gegeven echter de
konkrete aard van de huidige boerenbonden, gegeven ook het
bewustzijn en devisiezoalsdie in deze boerenorganisaties leven —
althans in Nederland —,is de daar af te leggen weg nóg duizend
maal langer. Blokkades van Nederlandse melk op de Brennerpas
begrijpt menniet.Misschien schrikt menpaswakker alsIerland als
produktiegebied Friesland kapot konkurreert. Eenszalhet ervan
komen.
Maar goed, dat is nog fantasie. Wat de agenda voor de komende
jaren betreft moeten weonsopkonkrete problemen richten. Eén
toch welcentraalprobleem isdeafwezigheid vaneen debat overde
agribusiness, dat verder gaat dan relatief besloten kringen van
insiders. Dat debat zal in Nederland gevoerd moeten worden;
bovendien zal dat debat zoveel mogelijk vermaatschappelijkt
moeten worden.Diskussies tusseninsiders, ergernog: tussenexperts
zullensterielblijven.
.Een dergelijk debat impliceert ook een open dialoog over de
betekenis van vakbonden, boerenbonden, konsumentenbonden en
'aktievoerende weldoeners' in debat over en strijd tegen de
agribusiness;enjuist dat ontbreekt in deNederlandse diskussie nog
20

sterk.Elkvan degenoemde organisatiesen klubsheeft z'n eigen,
somsstrukturele,somshistorische beperkingen. Zoook heeft elk
z'n betekenis. Degeweldigeweerklank die bijvoorbeeld Collinsen
Lappé van het IFDP in de VSvonden (zie het artikel van Jan
Schakel) wijst op de grote mogelijkheden die informatie en
onderzoek alleen al kunnen hebben — grote mogelijkheden, juist
vanwege de deformatie en bedreiging van het menselijk
voortbestaan welkedeagribusinessinzich draagt. Debetekenisvan
vakbonden kwam alvoldoende aan deorde.Samenwerking tussen
boerenbonden en vakbonden moet ook niet uitgesloten geacht
worden.In Nederland kennen wehet historische voorbeeld uit het
Groninger landvan 1930.Nademassale landarbeidersstaking van
1929gaatmen dan in 1930gezamenlijk desterke prijsdaling te lijf.
En in 1982 wil de grilligheid die eigen is aan de extreme
identifikatie van de huidige boerenbonden met het vigerende
exportmodel, dat hetuitgerekend deVoedingsbond isdie opeens
met deproblemen vankleine boeren op deproppen komt.
Over de grenzen is samenwerking tussen boerenbonden en
vakbonden vaak wèl sterk ontwikkeld. In het gesprek van Harri
Oppenoorth met tweeleidersvandePeruaanse boerenbond, Andres
Luna VargasenManuel Lajo, komt desamenwerking tussenCCPen
CGTP (resp. landelijke boerenbond en arbeidersvakcentrale)
uitgebreid aan de orde, met name daar waar het gaat om het
alternatief voor de ontwikkelingen welke nu door met name de
agribusinessgedikteerd worden.
Overdeaard vanonderlinge samenwerking,overdeaardvan het
debat ook, bestaan inhet Marquetaliakollektiefverschillendevisies,
mede door de verschillende achtergronden wat betreft werk en
ervaring. Juist daardoor hebben we zelf steeds een vruchtbare
dialoog kunnen voeren. Immers: het debat is niet zover dat een
bepaald standpunt zonneklaar het beste is (en hopelijk komt het
zover ook niet).Er isdusgeenreden te bedenken waarom het ene
standpunt ten kostevanhet andereverdrongen zou moeten worden.
Integendeel. Meerdere standpunten zijn nodig om de dialoog te
kunnen voeren. Dat oordeel hebben we ook gehuldigd bij de
totstandkoming van artikelen. Delezerzalmeerdere tegenspraken,
soms rechtstreekse kritiek over en weer in de diverse artikelen
aantreffen.
Twee dingen nog:
Ten aanzien vanonderzoeksgroepen enmeerinhet algemeen: ten
aanzien van de 'aktievoerende weldoeners',menen wijdat deenige
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kansopeffektiviteit welkezijhebben,gelegen isinhet uitbouwen
van eenorganische relatie met boeren-en arbeidersbonden. Dat dit
zeer wel mogelijk is bewijzen, hoewel in wisselende mate,
organisatiesalsSOMO,SOBE,Boerengroep enIMGO.
Daarnaast willen we nog eens het belang van kreatief onderzoek,
niet incidenteel, doch op permanente basisbedreven, benadrukken:
zekeralshet gaat om onderzoek dat insamenwerkingmet bonden
e.d. gebeurt, dan kan dit het debat overagribusiness, enmet name
de vermaatschappelijking van dit debat positief beïnvloeden. Wat
dat betreft blijft ervooral ook opNederlandse universiteiten nog
veelte strijden, hetgeen te meer klemt alsmen de daadwerkelijke
onderzoekskapaciteit van boeren-, konsumentenorganisaties en
vakbonden in ogenschouw neemt.
Omtrent de toch noodzakelijke ontwikkeling vanalternatieven
willenwezeerduidelijkzijn. Hoewel enkeleglobalelijnen zichher
en der duidelijk aftekenen (zoals de noodzaak de produktie,
verwerking en distributie opnieuw te regionaliseren, alsmede de
noodzaak produktie,verwerking endistributie inverregaande mate
te demokratischen)vinden we een inhoudelijke diskussie over
alternatieven op dit moment prematuur. Het is zinloos een
alternatief te ontwikkelen losvaneenreële maatschappelijke basis.
Daarom opnieuw: een eerste noodzaak isde vermaatschappelijking
vanhet debat overagribusiness;pasin deloopvan dat debat kan de
taak van het opbouwen van alternatieven ter hand genomen
worden.
Een korte inleiding tot deartikelen
Er is een eerste serie artikelen welke specifieke concerns en/of
sektoren tot onderwerp heeft. Daarbij worden ook een aantal
aspekten vanhet globaleoptreden van deagribusinessonder deloep
genomen.Dit zijn deanalysevanCastle &Cook en Delmonte,de
analyse van de cacao-sektor, een historisch overzicht van
voedselhulp als 'breekijzer' ten behoeve van de agribusiness ('To
givefood aid to countriesjust because people are starving isapretty
weak reason', aldus Dan Elleman van de US National Security
Counsil), een analyse van de penetratie van agribusiness in de
zaadteelttechnologie (gebaseerd op onderzoek vanhetWageningse
CON)en tenslotte een beschrijving van deproblemen met
agribusinessinhetjongeMozambique. Dat laatste onder demooie
titel: demultialsordenend principe.
Dezeseriewordt voorafgegaan door een analytisch overzichtsartikel
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van DetlevHaude,medewerkervanhet DWCte Nijmegen.
Een tweede serieartikelen handelt overstrijd tegen deagribusiness.
Aandeorde komen deervaringen enstandpunten van deCCP,de
rode boerenbond van Peru, het IFDP uit Noord Amerika, de
chronologie enleringen van dereedsaangestipte CocaCola-aktiesen
debekende Nestlé Baby Killer-aktie.Een belangrijk onderdeelvan
dit tweede blok ishet interview met DanGallan,sekretarisgeneraal
van deinternationale voedingsbonden.
Deillustratiesin dit nummervanMarquetalia zijn vanJeroen Bosch
enJohan Meeus.
Nogeen 'huishoudelijke' mededeling:
Tweevandein dit Marquetalia-nummeropgenomen artikelen (nl.
cacao en Coca Cola) zijn door de voedingsbond FNV als ietwat
uitgebreide brochures voor gebruik in eigen kring uitgegeven.
Belangstellenden kunnen exemplaren bestellen bij Jaap
Nieuwenhuize, Voedingsbond FNV, Postbus 9750, 3506 GT
Utrecht.
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Noten
1) Zie 'Boekbespreking'van Henk Kok enWicher Smitin Tijdschrift voor
Politieke Economie, 5ejaargang,nr 4,p.96 e.v.
2) De term isvan Benvenuti. Zie zijn publicatie: 'General SystemsTheory and
Entrepreneurial Autonomy in Farming: Towards anew feudalism or toward
democratic planning?'Een werkelijk schrijnend voorbeeld van nieuw 'feodalisme' wordt door Ernest Federin 'Strawberry Imperialism' beschreven.
3) AndréGunder Frank, 'Crisisin the Third World' (1981)
4) Dezelezing wordt binnenkort uitgegeven door Studium Generale te
Wageningen en isaldaar dan verkrijgbaar.
5) Ontleend aan: Gonzalo Arroyo,Silviode Almeida en J.M.von derWeid,
gepubliceerd onder de titel Multinazionale eagricoltura in 'Agricoltura e
Società',nr 3,1981, alsmedeverschenen inhet Franse tijdschrift 'Amérique
Latine',nr 1/1980
6) ZieFinancieel Dagblad, 3/11/82
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Agribusiness op wereldschaal
Detlev Haude
Vanagrikultuurnaaragro-industrie x
Deonderschikkingvandelandbouw aan deindustrie iseenrelatief recent
verschijnsel naast het koncentratieproces in de landbouw en het
verdwijnen van onafhankelijke producenten ten gevolge van schaalvergroting of kontraktteelt vanvoedselgewassen. Dezeonderschikkingis
begonnen in de kapitalistische landen, met name in de VS, maar de
voormalige koloniën werden al spoedig in dit proces betrokken. Er
ontstaat een systeem van agro-industrie opwereldschaal. 1
F. Clairmonte beschrijft aan de hand van de geschiedenis van de
agribusiness in de VS de horizontale en vertikale uitbreiding van grote
concernsbinnen deagro-sektor (intra-sektoraal)envanuit andere bedrijfstakkennaardelandbouwsektortoe (inter-sektoraal).2 In aansluiting bijde
theorieën vanonder andere G.Adam en St.Hymer3 ziet hijmet name
drie redenenvoorhet ontstaan vantransnationale agro-ondernemingenin
deVS:
a. deaanwezige ervaring op het gebied van kontinentale uitbreiding,
b. dekapitaalkrachtigheid van dedesbetreffende ondernemingen en
c dealgemenetendensvandiversificatie en koncentratie.
Deeerste reden isvoorhet volgende nietvanspecifiek belang;delaatste
jaren breiden immersook concernsuit Europa enJapan wereldwijd inde
agro-sektor uit en enkele van de grootste bedrijven ter wereld zijn hier
gevestigd,zoalsUnilever. Belangrijker inhet procesvan industrialisering
van de landbouw zijn de twee andere punten. Opvallend bij enkele
belangrijke overnames en fusies in de agribusiness gedurende de laatste
twintigjaar, isdeopkomst van ondernemingen die vantevoren nog weinig
of niets met de landbouwsektor te maken hadden. Als Volkswagen en
MitsubishiinBrazilië een ranch opzetten enITTzadenfïrma's opkoopt,
dan lijkt dit eerder voort te komen uit overwegingen van kapitaalvalorisatie danuit een systematische strategie.Maarals farmaceutische
x) Deze termen omvatten ook Produkten als dranken,huiden en landbouwprodukten
dieniet in devoedselsektor verbruikt worden (suiker voor alkoholproduktie, oliën
voor gebruik in machines).
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concernsalsCiba-Geigy of oliemaatschappijen alsShellzich op dezadensektor storten 4 dan lijkt dat op een strategie om niet alleen nieuwe
variëteiten en bijbehorende chemische produkten te kontroleren, maarom
ook inde toekomst op het gebiedvan debiotechnologie mee te kunnen
doen. 5
In dit artikel zalhet accent echter op die firma's liggen,diealvanmeet af
aanin deagro-sektor aktief zijn en diein dejaren na deTweedeWereldoorlogeen wereldwijde expansie begonnen zijn. Omenigegreep te krijgen
op verschillende, op het eerste gezicht soms tegenstrijdige tendensen,
zullen wijhet procesvandiversificatie en koncentratie toelichten aande
handvaneen sektor-analyse vande agro-industrie (zie schema 1).

Koncentrischeenvertikaleuitbreiding
Alsmen devertikale en/of horizontale koncentratie enuitbreiding vande
transnationale agro-ondernemingen beziet, dan valt op dat ook in de
gediversifieerde bedrijven een horizontale of vertikale specialisatie
aanwezig blijft, zoalsdat ook het gevalisbij enkele hooggespecialiseerde
firma's als de granenhandelshuizen. Tegelijkertijd is vooral sinds de
Tweede Wereldoorlog een proces te konstateren, waarbij agro-firma's
vanuit hun traditionele sektoruitbreiden inandere gebieden van deagroindustrie.Met enkelevoorbeelden wilikdeze tendensen illustreren.
Het Nederlands-Britse concern Unilever, de grootste agribusinessonderneming ter wereld, kan als klassiek voorbeeld gelden van een
koncentrische uitbreiding. 6 Begonnen met de fabricage van margarine,
heeft men in deloopvan de tijd dezeproduktietak niet alleen vertikaal
geïntegreerd vaneigen beheervanplantagesvia deproduktie tot enmet de
marketing van het eindprodukt; Unilever is daarnaast gepenetreerd in
nauwverwante sektoren. Deafvalprodukten van deolieproduktie worden
tot veevoederverwerkt onder toevoegingvan farmaceutische middelen uit
de eigen chemie-sektor. Met Nederlandse boeren sluit men voerkontrakten en zo kan men greep krijgen op de veehouderij. In eigen
slachthuizen wordt de grondstof verwerkt en via de eigen marketingkanalen wordt het eindprodukt bij de konsument gebracht. Na de
levensmiddelen neemt de omzet van wasmiddelen en toiletartikelen
binnen het Unilever-concern detweede plaatsin.Ook dezeproduktie is
gebaseerd op deverwerkingvan oliën envetten enchemische produkten.
Meteen eigenvisvloot en degedeeltelijke overname vande visrestaurantketen Nordsee,kompleteert Unileverhet produktieaanbod.
Meteenblijvend, duidelijk accent op de aanspijsoliën envetten gebonden
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Schema 1
afdeling

sektor

I

produktie

1.bosbouw

2. landbouw

3.veeteelt

4. visserij

II

1everwerking

l.hout

2.-grondstoffen

3. vee;vlees;
huiden

4.vis

2.voedsel;
genotmid.

4.voedsel;
3. voedsel;
schoenen etc
veevoeder

HI handel

idem dito

IV 2everwerking

1.meubels etc.

V distributie idem dito
VI bykomen- A.machines B.chem.prod. C.Zaden D.research E.hotel, rest.
de
catering
Omhet plaatje volledig te maken zou men binnen de afzonderlijke sektoren nog
kunnen onderscheiden naar enkele produkten (bv.granen, suiker,soja;herbiciden,pesticiden etc). Voor de overzichtelijkheid isdit nietgedaan.Uit dezelfde overweging zyn
ook dwarsverbindingen niet opgenomen, maar worden deze in de tekst uitgelegd.

produktie,heeft Unileverzichdusuitgebreid naarandere voedselbranches.
Een steedsbelangrijker onderdeel hiervan vormen dekant-en-klaar-ende
diepvriesprodukten, die men niet alleen aan de individuele konsument
verkoopt,maar ook aangrootafnemers alshotels enkantinesvan bedrijven
en kantoren. Naast de levensmiddelenaktiviteiten produceert Unilever
verpakkingsmateriaal en chemische produkten, onderhoudt de
onderneming een scheepvaartlijn eniszeaktief in dehoutkap, zoalsopde
Salomon Eilanden en vroeger op Sumatra. Laatsgenoemde aktiviteiten
weerinverband met het aanleggen van plantages.
Eentweede bedrijf dat isontstaan uit een fusie endat zich koncentrisch
uitbreidde tot een konglomeraat op basis van enkele grondstoffen en
Produkten, ishet ZwitserseconcernNestlé. Hierwasdezuivel-encacaoverwerking debasisvoor een onderneming, die nu met nameophet gebied
van babyvoeding, chocoladeprodukten, koffie en verpakte
voedingsmiddelen aktief is.7
Het tweede type agribusinessconcern dat men kan onderscheiden isde
firmadie haarexpansievooralvertikaalorganiseert, uitgaande van een
bepaalde grondstof. Vooraanstaande ondernemingen van dit type zijn
bijvoorbeeld de boskap- en houtverwerkende industrieën en devleesverwerkende concerns,met nameinNoord-Amerika.In de genotmiddelen27

sektor zou men in dit verband de tabakverwerkende bedrijven kunnen
noemen.
Een belangrijke rol tenslotte speelt een derde groep van nog steeds
hooggespecialiseerde ondernemingen, die tot nu toe noggeen vergaand
procesvanvertikaleof horizontaleintegratiehebbendoorgemaakt.Binnen
ons schema zijn dit firma's die hun aktiviteiten tot één of enkele
afdelingen binnen (meestal) één sektor beperken. Voorbeelden zijn de
granenhandelshuizen, ondernemingen uit de drankensektor, zoals Coca
Cola endiversebrouwerijen, desojaverwerkende bedrijven en tenslotte de
befaamde verbouwers van en handelaren in tropisch fruit, waarvan de
bananenindustrie het bekendstevoorbeeld is.
Verdergaande intersektorale integratie
Het proces van uitbreiding en koncentratie binnen de agrosektor is
geenszinsverwonderlijk enreflekteert een ekonomischeontwikkeling op
wereldschaal die ookvoor andere sektoren geldt. Sindsenkelejaren valt er
eenverdergaande ontwikkeling te konstateren, die aanhet heleproceseen
nieuwe dimensiegeeft. Wedoelen op depenetratie in devoedselsektorvan
multinationale ondernemingen dienieuwkomers op dezemarkt zijn. Zoals
een vertegenwoordiger van de Amerikaanse Continental Bank het
uitdrukte: 'De kontrole overdelandbouw beweegt zichnaardegenen die
het kapitaal kontroleren'. 8
Tegelijkertijd breidt de agribusiness zich uit naar de non-voedselsektor.
Hierondervolgen een aantalvoorbeelden van bovengenoemde processen,
ondermeer ontleend aan onderzoek van deVN.In 1976washet aandeel
van verkopen van voedsel en dranken in de totale omzet van ITT 12
procent. 9 Bij Unilever en Nestlé was dit aandeel 49,5 procent
respektievelijk 86procent. Bijdeuit de tabak stammende onderneming
R.J. Reynolds Ind.(VS)namen voedsel en dranken in 19764procent van
detotale verkopen voorhun rekening.Metde overnamevanDelMonte
(bananen, fruitkonserven, vruchtesappen) isdit aandeel opgelopen tot 22
procent in 1979.
Unileverbehaalt ruim dehelft vanhaarverkopen en ook winsten op nietvoedselprodukten. Soortgelijke voorbeelden van derecente uitbreidingvan
deagribusinessnaarandere sektoren zijn de tweeAmerikaanse bedrijven
Esmark Inc.enBeatrice FoodsCo.,diein 1976ruim eenderdevanhun
omzet buiten devoedselsektor realiseerden (zievoor debetekenisvandeze
enandere in de tekst genoemde concerns tabel 1).
Een ander interessant voorbeeld van dit diversifikatieproces is de firma
Cargill Inc.Gemeten aanhaarverkopen staat Cargill nogvóór Unileverop
de Fortunelijst vandegrootste bedrijven ter wereld (zie tabel 1).Cargillis
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ontstaan uit de tarwehandel, maar heeft zich vooral na 1950 ook een
sterke positieverworven in dehandel in andere granen,in deveevoedersektor en in de rundvlees verwerking, via de overname van één van de
grootste concerns op dit gebied in de VS, de Missouri Beef Packers.
Momenteel strekken de aktiviteiten van Cargill zich tot vrijwel alle
deelsektoren van de agribusiness uit in de vorm van handel en/of
verwerking.Daarnaast neemt Cargill deelin deijzerhandel- enverwerking,
eenverzekeringsmaatschappij en consulting-aktiviteiten. In 1976washet
aandeelvanvoedsel en dranken 12procent van detotale verkopen.
Eenandere topper op de Fortunelijst, Continental Grain,onderstreept de
betekenisvandergelijke bedrijven (zie tabel 1).Ook dezeondernemingis
vooral gespecialiseerd indehandel ingranen enandere basisprodukten uit
de landbouw. In 1982 liepen de totale verkopen op tot 15 miljard
US-dollar,in 1976waren dit pas 5miljard dollar,waarvan 13procent voor
rekeningvanvoedsel en dranken kwamen.
Alslaatstevoorbeelden kunnen twee Japanse groepen genoemd worden,
Mitsui &Co. Ltd. en Marubeni Corp. Voor beide — en voor andere
Japanse groepen — geldt dat zij (bijna) alle ekonomische aktiviteiten
horizontaal en vertikaal omvatten. Binnen ons schema zouden deze
konglomeratenzeker demeest geïntegreerde zijn. Devoedselsektor nam .
bij dezetwee 16,respektievelijk 14procent vanhet handelsvolume in.Wel
moetmen onderstrepen dat deze firma's opvoedselgebied noggrotendeels
alshandelshuizen funktioneren. Meniserpasrecent toe overgegaanvia
joint-venturesgreep op deproduktie te verwerven.
Ondanksdebij alleagribusiness-concernswaarneembare koncentratie-en
diversifikatietendensen, ziet men tevens dat de echte agribusinessondernemingen nogsteedseen specialisatie op een 'eigen'produkt kennen.
VoorUnileverzijn dit deplantaardigevetten en oliën,Nestlé en Interfood
AG(Zwitserland) steunen op decacaoverwerking, bij General Foodsishet
de koffie en bij Kraft de kaas, bij Cargill domineren de granen enz.
Hetzelfde geldtvoor nieuwkomers alsITT,wiensagri-aktiviteiten geheel
opbrood en aanverwante Produkten berusten of voor Reynolds,dat één
van de grootste op het gebied van tropisch fruit is geworden, door de
overnamevan DelMonte.Alleen degenoemde Japanse concerns bestrijken
vrijwel alleagribusiness-sektoren, vanhoutverwerking engraanhandel tot
vlees-envisproduktie.
'Industrialisering'van de landbouwopwereldnivo
In het al eerder vermelde VN-rapport wordt geschat dat in 1976 161
transnationale agribusiness-ondernemingen 32 procent van de wereldProduktie van voedsel en dranken voor hun rekening namen, de
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socialistische landen uitgezonderd. Alswijvan onsschemauitgaan, dushet
hele Spektrum vangeïndustrialiseerde agrarische produktie invertikale en
horizontale richting beschouwen, dan moet dit percentage veel hoger
liggen.Menkan zichzelfs afvragen of, buiten desocialistische landen en
afgezien van de produktie voor zelfvoorziening in de derde wereld,
überhaupt nogsprake isvanonafhankelijke agrarische produktie (d.w.z.,
niet afhankelijk van of op de één of andere wijze gekontroleerd door
transnationale ondernemingen). Bijdebeoordelingvan dezevraagmoeten
we bedenken dat de transnatioanle agribusiness niet alleen plantages
exploiteert, maar ook de Produkten van kleine boeren opkoopt, jointventuresopzet met partikuliere of staatsondernemingen en alleen aldoor
de wereldwijde handel en via de termijnmarkten voor agrarische
grondstoffen een immense invloed uitoefent tot in de meest vergeten
uithoeken van de derde wereld. Deze toenemende kontrole over de
agrarischeproducenten vindt ook plaatsin dekapitalistische landen.
In het volgende willen wij deindustrialisering van delandbouw op wereldnivovanuit verschillende invalshoeken bekijken, te weten de individuele
ondernemingenenhun verhoudingen, desektoren (ofgrondstoffen) ende
organisatievan deproduktie en konsumptie.
Koncentratieendiversifikatie vanondernemingen
Opde Fortunelijst van devijftig grootste industriële ondernemingen ter
wereld (gemeten naaromzet) komen wetwee echte agribusiness-concerns
tegen,Unilever op devijftiende enNestlé op de43e plaats.Ophet eerste
gezicht is dit een magere vertegenwoordiging van de agribusiness. Het
beeld krijgt dejuiste proporties als wij de op de lijst staande firma's
nalopen met het boven beschreven diversifikatieproces in het achterhoofd.
Vrijwel alle chemie- en/of olieverwerkende concerns produceren
bestrijdingsmiddelen, die wereldwijd worden aangeboden. Tedenken valt
aanShell,Hoechst, Bayer,BASF,ImpericalChemicalInd.enz.Shell heeft
bovendien belangrijke aandelen in zadenfirma's. ITT heeft een stevige
poot in de Amerikaanse broodmarkt. Volkswagen bezit een ranch in
Brazilië. Tenneco zit in de teelt en handel van vruchten en groenten,
vooral indeVS.
Uit delijst vandevijfhonderd grootste ondernemingen buiten deVSkomt
een struktureel vergelijkbaar beeld naarvoren.Hiervan waren in 198156
firma's direkt bij de agribusiness betrokken (naar de klassifikatie van
Fortune: voedsel en dranken). Dit aantal moet signifikant verhoogd
worden als men alle bij de agribusiness betrokken concerns uit andere
sektoren meerekent, zoals chemie, tabak, huiden, landbouwmachines,
wasmiddelen en kosmetika, bosbouw enhoutverwerking enz.
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Hoewel onder de grootste exporteurs van de VS slechts weinig 'echte'
agribusiness-ondernemingen voorkomen, valt welop dat op delijst van de
vijftig grootste exportfirma's van deVSbedrijven gerepresenteerd zijn die
voordemechanisatie vandelandbouw op wereldnivovan eminent belang
zijn. Voorbeelden zijn Caterpillar, International Harvester, J. Deere en
FMC.Opdegenoemdelijst komen weook weerondernemingen uit de
chemiesektor tegen en deuit de tabakverzerking afkomstige PhilipMorris
en R.J. Reynolds.
Voor transnationale voedselondernemingen isdeVS-markt nogsteedseen
aantrekkelijk investeringsgebied. In deeersteplaats door degrote omvang
ervan enten tweede door derelatievehomogeniteit, dievoorgrootschalige
bedrijven bijzonder aantrekklijk is.Het isdusgeenwonder dat bedrijven
alsUnileverenWessanen aan toekomstige investeringen in deVSeenhoge
prioriteit toekennen. Een andere grote afzetmarkt, Japan, isvoor westerse
transnationale ondernemingen nogsteedsafgesloten. DeJapansehandelshuizen,desogo-shoshas,dieook allange tijd in deproduktie aktief zijn,
beheersen dezemarkt.Welproberen ondernemingen uit het westen ook
hier een poot aan de grond te krijgen viajoint-ventures met Japanse
bedrijven.
In Europa en de VS gaat onderwijl de koncentratie in de agribusiness
verder. Met enkele voorbeelden uit het recente verleden wil ik enkele
tendenties binnen dit procesduidelijk maken.
Metdeovernamevan Kaffee Hagdoor het Amerikaanse concern General
Foods heeft dit bedrijf zich toegang verschaft tot de Europese
koffiemarkt. In deVSzelf wasdat algelukt door deovernamevan Proctor
&Gamble.Douwe Egbertsvormde voorConsolidated Foodsdebrug naar
de Europese koffiemarkt. Met het opkopen van National Starch
(maiszetmeelenvoeders)heeft Unilever op dit terrein haar aktiviteiten in
deVSkunnen uitbreiden. In Groot-Brittannië isdoor de fusie vanAllied
Bruweriesen Lyonseen sterke onderneming ontstaan, diezichzowelinde
voedsel als in de drankensektor beweegt. In de VS zijn Cargill en
Greyhound doordeovernamevanMissouriBeefPackersenArmourinde
vleesverwerking aktief geworden. Nabisco Brands breidde met de
verwervingvanJ.B.Williamsin dekosmetikasektor uit. Deze onderneming
waszelf in 1981ontstaan door de fusie vanNabisco(brood-en bakwaren)
enStandard Brands(tropisch fruit).
Kontroleoverdedistributiesektor
De laatste jaren proberen de agribusiness-konglomeraten tevens direkte
kontrole te verkrijgen over de eindverkoop van hun Produkten. Dit
gebeurt door bijvoorbeeld restaurantketens te runnen, waarin iedergeval
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een deelvan deeigenproduktie afgezet kan worden ofvia langlopende
leverantiekontrakten voor diepvriesprodukten enkant-en-klare maaltijden
met grootafnemers zoalskantinesencatering-bedrijven. Eenverderestap
indeze richting kan een kontrole overde detailhandelzijn door de
producerendebedrijven.In deVSblijkt een dergelijke ontwikkeling alop
gangte komen.Voor Europa isdit nog toekomstmuziek.
Onderlinge verbindingen tussen ondernemingen die eigenlijk als
konkurrenten op demarkt optreden, bestaan wel,maarzijn (nog) nietvan
grote betekenis.Zoheeft Nutricia deovernamevanCow& Gate betaald
door 23,46 procentvanhaar aandelen aan Unigate te geven. Op langere
termijn zou dit tot eenverdergaande kontrole kunnen leiden.
Het diepvries- en ijsbedrijf Langnese-Iglo wordt voor 75 procent door
Unilever en voor 25 procent door Nestlé gekontroleerd. Hier hangt de
samenwerking zeker samen met dekapitaalintensiteit vande produktielijn
van diepvriesprodukten. Daarnaast zijn van Nestlé nog de volgende
verbindingen bekend: met J. Hyons &Co. schijnt er een produktieafspraak te bestaan met betrekking tot industrieprodukten. Erloopt een
verbinding met BSN Gervais Danone via de onderneming Gerber. Ook
heeft NestlévolgensdeIUFrelatiesmet enkele Japanse ondernemingen.
Watonderlingeverbindingen betreft springen deproduktieafspraken van
drankenproducenten erduidelijk uit, met name dievan debierbrouwers.
Meerdere Europese brouwerijen hebben bijvoorbeeld het merk Skol
gemeenschappelijk op demarkt gebracht. Verder hebben Europese en ook
Amerikaanse brouwerijen bilaterale produktieafspraken gemaakt voor
potentieel konkurrerende merken. Op deze manier kunnen uitputtende
prijs- en reklame-oorlogen vermeden worden evenals het opzetten van
nieuwe kapitaalintensieve produktielijnen.
Tegelijkertijd blijft het mogelijk om met dezelicentieafspraken eenklein
marktaandeel te veroveren, bijvoorbeeld als men een specialiteit
produceert. Dezevormen van koöperatievinden niet alleen op dewesterse
markten plaats,maar ook in dederde wereld.
Invloed vanfinancierskapitaal
Een anderevorm vankoöperatie die overbilaterale verbindingen heengaat
endiemisschienvoor detoekomst vangroot belangzalkunnen zijn, ishet
opzetten van een bedrijf dat door een aantal aandeelhouders gerund
wordt. Hierdoor kan ongewenste konkurrentie uitgeschakeld worden.Als
voorbeeld zij hier de Latin American Agribusiness Development
Corporation SA(LAAD)vermeld.10
Devolgendeondernemingen kontroleren deLAAD:
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Adela Investment Co.SA (Luxemburg)
Bank America international Financial Co.(VS)
Borden Inc.(VS)
Gargill Inc.(VS)
Caterpillar Co.(VS)
Centrale Rabobank Curaçao NV(Ned. Antillen)
Chase Manhattan OverseasBankingCo.(VS)
CPCInternational Inc. (VS)
J. Deere & Co.(VS)
Gerber Products Co.(VS)
Girard International Bank (VS)
Monsanto Co.(VS)
Ralston Purina Co.(VS)
Castle&CookeInc.(VS)
Southeast First National Bank of Miami(VS)
Goodyear Tire and Rubber Co.(VS)

investeringsholding
bank
agribusiness
agribusiness
landbouwmachines
bank
bank
agribusiness
landbouwmachines
agribusiness
bank
chemie
agribusiness
agribusiness
bank
autobanden

In feite biedt alleen al deze lijst een sprekend voorbeeld van het
koncentratieproces,waaraan zich een nieuw element heeft toegevoegd: de
banken.Hun betekenisvoor dewereldekonomie isvoor andere sektoren
alvaak beschreven engeanalyseerd, maarnogniet voor deagribusiness.De
LAADZOUbehalve eenvoorbeeld ook weleenseen aanduiding kunnen
zijnvooreen reeds bestaande kontrole van de banken op dit terrein. In
iedergevalvormt de LAADeen aanwijzing voorinde toekomst mogelijke
tendensen met betrekking tot het koncentratieproces ende kontrolerende
instanties.
Deagribusinessen definanciële wereld zijn even sterk vertegenwoordigd
(ieder zes maal), gevolgd door twee landbouwmachineproducenten, een
chemieconcern en de autobandenproducent Goodyear, welke ook
belangen in deagribusiness-sektor zelf heeft. Monsanto isniet alleenbijde
agribusiness betrokken viabestrijdingsmiddelen, kunstmest etc, maarook
door middel van de kontrole over zadenfirma's. De investeringsholding
Adelauit het belastingparadijs Luxemburgvormt eenverhaal apart.
Beginnen wemet deaandeelhoudersvandezemaatschappij:
Westdeutsche Landesbank Girozentrale (BDR)
Amsterdam Rotterdam BankNV
BancoNazionale delLavoro (Italië)
The Bank of Nova Scotia (Canada)
Christiana Bank ogKreditkasse (Noorwegen)
Deutsche Geselschaft für wirtschaftliche
Zusammenarbeid mbH. (BDR)
Monte deiPaschi di Siena (Italië)
Republic of TexasCorparation (VS)

bank
bank
bank
bank
bank
investmentmrj.
bank
bank, investmentmjj.

Duidelijk blijkt uit dezelijst deovermacht vandebanken binnen deAdela
Co. De vermelde investeringsmaatschappijen zijn door overheden
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gefinancierd. Het zou te ver gaan om op grond van dit ene voorbeeld
konklusieste trekken of voorspellingen te doen.Niettemin lijkt het mij
verantwoord om aan te nemen, dat deze vorm van internationale
koöperatie tussen industrie- en financierskapitaal in de toekomst
uitgebreid zal worden.Het isdringend gewenst diepergaand onderzoek te
verrichten naardemate waarin dit proces nu algevorderd is.
Kontroleoverproduktie en konsumptie
Maarnogeensterugnaar deLAAD.Dit konglomeraat heeft het meeste
geïnvesteerd in deindustriële produktie vanvoedsel.Opdetweede plaats
komen deinvesteringen in derundvleesproduktie opranchesin MiddenAmerika (met name Guatemale, Costa Rica, Honduras en Nicaragua).
Daarmeeheeft deLAADeen aktiviteit overgenomen, dieinhet verleden
meestal door deindividuele onderneming bedreven werd. Door de direkte
betrokkenheid bij de produktie terug te brengen, kunnen de
transnationale agribusiness-ondernemingen hun risiko verminderen en
prijs-envraagschommelingen opdewereldmarkt gemakkelijker opvangen.
Dit geldt niet alleenvoor derundvleesproduktie in Latijns-Amerika, maar
ookvoorplantage-ondernemingenindezelfde regioenin Afrika enAzië.
Tadeco,een bananen-ondernemingopMindanao iswelin handen vaneen
Philippino, maar de marketing van het produkt is afhankelijk van Del
Monte(R.J. Reynolds). Zoisin delaatstejaren een belangrijke ananasindustrie inThailand ontstaan, dieten deleininheemse handen is.Maar
ook hierkontroleren transnationale ondernemingen uit deVSen Japan
uiteindelijk de produktie, via hun wereldwijde marketing. n In het
verlengde hiervanmoet men ook deontwikkelingen inandereplantagesektoren zien.
In Maleisië, Indonesië, Ivoorkust en Papua-Nieuw-Guinea worden
oliepalm-plantagesopgezet door transnationale banken inverband met de
financiering. Deboerenverbouwen deoliepalm op deeigen,kleinschalige
bedrijfjes en daarnaast zijn er de industrieel beheerde plantages. Het
produkt wordt geleverd aan een fabriek, die of in handen isvan een
transnationale onderneming (vaak met een deelname van nationale of
provinciale overheden) of waarvan het management door haar
gekontroleerd wordt. Defabriek isverzekerd van een kontinue aanvoervia
deplantageopbrengst enkan daarnaast, afhankelijk vaneen piek of eendal
in de produktie, de oogst van de boeren afnemen. Deze ontwikkeling
loopt parallelmetverschijnselen inandere industrietakken, waardirekte
eigendom steedsmeervervangen wordt doormanagement-kontrakten en
kontrole over technologie. Transnatioanle agribusiness-ondernemingen
kunnen zichzoterugtrekken uit dedirekte produktie en daarop toch een
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stevige greep houden via andere mechanismen. In verband met meer
theoretische diskussiesoverde'ongelijkheid' van deruil,lijkt mij dit een
belangrijk aspekt.Mijnsinziensishet onjuist produktie enkonsumptie te
scheiden. Juist de organisatie van beiden op mondiaal nivo door
transnatioanle ondernemingen moet het uitgangspunt vormen van een
materialistische analyse.
Dewereldhandelinagrarischegrondstoffen en voedingsmiddelen
In hetvoorgaande ismet behulp vanvoorbeelden vaneen aantal bedrijven
een inzicht gegeven in de wereld van de agri-transnationals. Hieronder
komt de internationale kontekst aan de orde waarbinnen zij opereren
alsmedehun kontrole overde wereldhandel-enproduktie van agrarische
grondstoffen en eindprodukten.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de internationale handel een ware
explosie doorgemaakt. Internationale instantiesschatten dat het volume
vandewereldhandel tussen 1948en 1980isgestegen van 52miljard US$
naar 2triljoen US$.Het leeuwendeelvandezehandelvindt plaats tussen
deontwikkelde landen onderling.Het aandeelvandehandelmet landen
met planekonomieën (zowel in Europa alsinde derde wereld) envande
handel tussen Europa en de derde wereld in het totale wereldhandelsvolume is weliswaar ook gestegen, maar verhoudingsgewijs toch klein
gebleven. Bovendien moet men niet vergeten dat enkele landen uit de
derde wereld voor dat groeiende aandeel verantwoordelijk zijn, zoals
Brazilië,Mexico,Taiwan, Zuid-Korea, Singapur enIndia.Ook moet men
rekeninghouden met het feit dat het aandeelvan dederde wereld in het
wereldhandelsvolume sterkvarieert perproduktgroep. Last but not least
ishet maar devraagof men kan sprekenvanlanden die alszodanigin
grotere mate in dewereldhandel zouden participeren. Of nietveeleerde
transnationale ondernemingen, die zich niet op nationale doeleinden
richten,maarop winstmaximalisatie, de belangrijkste aktorsinhet wereldhandelsgebeuren zijn.
In 1975bedroeg dewaardevan deindustriële wereldproduktie vanvoedsel
en dranken US$ 695miljard. Hiervan werd 54,4 procent gerealiseerd inde
ontwikkelde marktekonomieën en 13,5 procent in delandenvan de derde
wereld.12 In vele geïndustrialiseerde landen neemt deze tak van de
verwerkende industrie een leidende positie in, vaak zelfs de eerste of
tweedeplaats.Deindustriële voedsel-en drankenproduktie isbinnen de
derde wereldlanden vangrote betekenis,hoewel het aandeel daarvan inde
wereldproduktie nogzeerklein is.DeUNCTCschat dat een kwartvanalle
warenproduktie in dederde wereld uit dezesektor afkomstig is.In tabel3
isvooreen aantal landen het aandeel in de wereldproduktie vanvoedselen
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dranken aangegeven.Volgenseen recente berekening ishet aandeelvan
voedselendranken inde wereldhandel gedaald en welvan 17,8procent in
1959/'61,13,2 procent in 1969/71 naar 11,5 procent in 1975/'77. 13 Het
aandeelvan dezesektor in deinternationale handelvan de ontwikkelde
marktekonomiën bleef gedurende deze periode vrij stabiel rond de 11
procent, terwijl dit sektorale aandeelvan deontwikkelingslanden daalde
van 29,6 naar 14,3procent.Parallel hieraan ishet aandeelvandeze landen
inde wereldhandel vanvoedsel en dranken gedaald van 35,7procent in
1959/'61 naar 31,4 procent in 1975/77. Met name het Afrikaanse
kontinent zaghaarexporten op dit gebied flink dalen. Alleen de Latijnsamerikaanse landen hielden het aandeelvanvoedingsmiddelen en dranken
inhun exporten ophetzelfde peilenvoerden zelfs deuitvoer daarvan naar
andere ontwikkelingslanden op.
Uit devoorgaande gegevensblijkt dat indegenoemde periode devoedselendrankimporten vande niet-ontwikkeldelanden gestegen moeten zijn.
Overigensishet aandeelvan deontwikkelingslanden in de wereldhandel
in industriële Produkten in dezelfde jaren gestegen, welke ontwikkeling
duskontrasteert met detendens in de voedingsmiddelensektor.
Bekijken weook dehandel in agrarische grondstoffen, dan wordt eenen
ander nogduidelijker. In dit opzicht zijn deontwikkelingen in degraanhandel-enproduktie het meest sprekend.Warendeontwikkelde marktekonomieën al in 1959/'61 goed voor 65 procent van de wereldgraanhandel,in 1975/77 wasdit aandeel opgelopen tot 82procent. Afrikaanse
en Aziatische landen zagen hun aandeel dalen en hun graanimporten
namen toe. Ook hier vormen de Latijnsamerikaanse landen een
uitzondering. Hoewel zij hun importen uit de ontwikkelde
marktekonomieën zagen stijgen, konden zij tegelijkertijd hun exporten
naar andere ontwikkelingslanden opvoeren. Tabel 4 geeft een overzicht
van debelangrijkste import-en exportlanden voor een aantal agrarische
grondstoffen.
Voortwee andere wereldwijd belangrijke grondstoffen, te wetenvleesen
melk,geldenvergelijkbare tendensen. Welisdeproduktie hiervan in een
aantal derde wereldstaten gestegen, waardoor het mondiale produktieaandeelvandezelanden isgestegen.Tevenszijn echter devlees-enmelkimporten van dederde wereld gegroeid en is het aandeel in de wereldhandel ook voor deze twee Produkten gedaald. Deze ontwikkelingen
onderstrepen nogeenshet reedslangbekende feit, dat dederde wereldlanden wat betreft hun voedselvoorziening in een precaire situatie
verkeren.14
Zoals eerder gezegd is de bestudering van de wereldhandel vanuit de
optiek van afzonderlijke landen veel te beperkt. De onderstaande tabel
36

laat in alle duidelijkheid zien welke ekonomische krachten de handel,
verwerking enmarketingvan agrarische grondstoffen beheersen.
Multinationale kontrole overwereldwijde grondstoffenhandel in 1978:
grondstof

Cacao
Bananen
Tabak
Thee
Koffie
Suiker
Rijst
Tarwe
Huiden
Natuur-Rubber
Katoen
Jute
Bosprodukten

mondiale exporten
(US$)
4.588
1.250
3.809
1.290
9.821
7.500
3.274
11.285
1.788
2.800
5.958
182
37.185

percentage verhandeld door
de 15grootste ondernemingen
85
70-75
85-90
85
85-90
60
70
85-90
25
70-75
85-90
85-90
90

(In de meeste gevallen nemen drie àzestransnationale ondernemingen het meerendeel
van de handel voor hun rekening)
Uit: F. Clairmonte 'Conglomerate and Oligolistic Power in the 1980s',in: Raw
Materials Report,vol. 1,no. 1,1981, p. 10(cijfers gebaseerd op UNCTADgegevens).

Naarschattingvande UNCTAD kontroleerde Unileverin 197680 procent
van dewereldhandel inplantaardige oliën.United Brands,Castle &Cook
en DelMonte waren inhetzelfde jaar goedvoor 35,25 en 10procentvan
dewereldhandel in bananen.15
R.J. Reynolds, Imperical Tobacco, Philip Morris en Rupert Rothman
bepalen dewereldmarkt voor tabak, behalvevoor dielanden waarstaatsondernemingen in de tabaksektor bestaan. Degranenhandel wordt voor87
procent door enkele handelshuizen beheerst, te weten Cargill, Bunge&
Bom,André-Carnac,Continental Grain en LouisDreyfus Company,allen
privé-ondernemingen. Nestlé, Cadbury-Schweppes, Hershey Foods,
Rowntree-Mackintosh,Interfood, Mars,Grace,General Foodsen United
Biscuits nemen 80 procent van de wereldproduktie van chocoladeartikelen voorhun rekening.16 Delijst met voorbeelden zou moeiteloos
uitgebreid kunnen worden; wat duidelijk naar voren komt is dat de
wereldproduktie en -handel van agrarische grondstoffen en voedingsmiddelen inhanden isvan transnationale ondernemingen endat bovendien
inelke sektor enkele concerns toonaangevend zijn.
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Produktie enkonsumptie wereldwijd
De ontwikkelingslanden zijn in de voedselsektor klassieke grondstoffenleveranciers gebleven. Sommige landen hebben gepoogd in deze situatie
verandering te brengen. Zoisdeverwerkingvan koffiebonen in Ivoorkust
toegenomen, weliswaar in samenwerking met Nestlé. Maleisië probeert
doormiddelvanjoint-ventures debinnelandse produktie van ruwe olieuit
palmolienoten en pitten op te voeren, net als Ivoorkust, Nigeria en
Indonesië.Hetzelfde geldt voor Brazilië met betrekking tot deverwerking
van sojabonen en cacaobonen. Meestal kan zo de voorziening van de
binnenlandse markt verzekerd worden, met een daaraan verbonden
afhankelijkheid van detransnationale technologie.Opwereldnivo blijft de
produktiekapaciteit in deontwikkelde marktekonomieën echter bepalend.
Daar hebben de grote voedsel-transnationals dan ook hun hoofdvestigingen,zoalsblijkt uit tabel 2.
Nogmoeilijker ishet voor ontwikkelingslanden om greep te krijgen opde
marketing van de eigen Produkten in de westerse ekonomieën. In de
zeventigerjaren heeft Ivoorkust dat bijvoorbeeld geprobeerd in Frankrijk
met een eigen koffiemerk, maar zonder sukses. De transnationale
beheersingvandemarkten iseenvoudig zogroot, dat afzonderlijke landen
of ondernemingen uit dederde wereld erniet in slagen hierin een bres te
slaan. Veeleer voltrok zich de afgelopen jaren een tegengestelde
ontwikkeling: de agribusiness-ondernemingen drongen in toenemende
mate door in de markten van de ontwikkelingslanden. Op grote schaal
gebeurde dit alleen in die landen, die in de laatste twee decennia hun
ekonomieën zagengroeien enwaarzichsociale klassen ontwikkelden met
ophet westen georiënteerde konsumptiepatronen.In desupermarkten van
degrote steden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika kan men gemakkelijk
voedselprodukten vinden, die tot ons westers konsumptiepatroon
behoren. Vaak zijn zelfs alin demeest afgelegen plattelandsgebieden van
de derde wereld geprefabriceerde (fast food) artikelen te koop. Vergeleken
met de omvangvande westerse markten zijn dievan deontwikkelingslanden nogklein.Voor delange termijn strategievan de transnationale
ondernemingen zijn ze kennelijk toch zo belangrijk, dat zij potentiële
groeimarkten nu alvan hun merkprodukten voorzien met het oogopde
toekomst.
Internationalevoedselhulp,voorwie?
Deeerdergeschetste marktontwikkelingen zijn ten dele door maatregelen
gesteund en gestuurd, welke tot stand kwamen in een nauwe
samenwerking tussen overheden en transnationale ondernemingen. Het
bekendste voorbeeld ishet PL480programma van deVS.Nade tweede
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wereldoorlog subsidieerde deAmerikaanse overheid deexport vanvooral
tarwe en rijst naar ontwikkelingslanden grotendeels of geheel. Afgezien
vanhet humanitaire effekt van deze akties,werden deVSop dezemanier
één van de grootste rijstexporteurs ter wereld. In sommige landen
ontstonden door de tarwe-import ook nieuwe konsumptiepatronen. Ook
natiesdie indeloop der tijd hun graanproduktie konden opvoeren, bleven
afhankelijk vangrote importen. Dezeworden nu gekontroleerd door de
eerder genoemde graanhandelshuizen, welke eerder al de financiële
vruchten vanhet PL480programma hadden geplukt.
Ook de indirekte hulp die door het wetenschappelijk onderzoek in het
kader van de 'groene revolutie' aan de ontwikkelingslanden werd
aangeboden, behoort tot demaatregelen, die oplangere termijn importafhankelijkheid of veranderingen in de produktiestruktuur ten gevolge
hebben. Het graanonderzoek in Mexico en de rijst-research op de
Philippinen hebben inhet verleden tot nieuwevariëteiten geleid,diein
vele derde wereldlanden tot standaard-produkten zijn geworden.
Ongetwijfeld heeft dit tot een verhoogde produktie geleid in de
ontwikkelingslanden van rijst en granen, met name tarwe. De nieuwe
variëteiten vereisten echter ook andere inputs, namelijk kunstmest en
bestrijdingsmiddelen, die zeker in de beginfase van de groene revolutie
geïmporteerd moesten worden.Weliswaar hebben sommige ontwikkelingslanden een flinke eigen produktie van deze inputs tot stand weten te
brengen, maar toch meestal weer injoint-ventures met transnationale
ondernemingen of tenminste in afhankelijkheid van hun technologie.
Grote concerns als Ciba-Geigy, Bayer, Hoechst, Monsanto, ICI enz.
hebben op dezemanierhun afzetmarkten enorm kunnen vergroten. Dat
geldt ook vooroliemaatschappijen alsShell.Geen wonder dat genoemde
firma'szich nu op dezadensektor storten.
Welk voedselvoorde toekomst?
Degrote afzetmarkten in de ontwikkelde marktekonomieën zijn wat de
verkoop van basisvoedingsmiddelen betreft verzadigd. Groei is in de
toekomst niet teverwachten, ook gezien deontwikkeling vandegeboortecijfers in delaatstejaren. Deafzet in onderontwikkelde marktekonomieën
is nog beperkt, dus trachten de transnationale ondernemingen hun
kringloopvan produktie en konsumptie op andere wijze te handhaven en
uit te breiden. In toenemende mate gebeurt dit door produktvervanging
enproduktvernieuwing. Ook door een steedsverdergaande verwerkingvan
grondstoffen, voordat zij de konsument uiteindelijk bereiken. Twee
andere aspekten van deze strategie vormen de grootschaligheid en
automatisering van deproduktielijnen alsmede dereklamekampagnes voor
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nieuwe Produkten.
Dezeontwikkeling isbegonnen metmargarine alssubstituut voor boter
en met de industriële produktie van konserven. De diepvriestechniek
betekende een nieuwe dimensie, vooral in kombinatie met de
vervaardiging van geprefabriceerde maaltijden. De laatstgenoemde
Produkten zijn samen met de 'fast food' artikelen de groeiers in een
stagnerende markt. Via produktontwikkeling, gebaseerd op kostenverlaging, grootschaligheid en wereldwijde marketing, dringen de
transnational een konsumptiepatroon op, waarvan het nut voor onze
voedselvoorziening alzeertwijfelachtig is,laat staan dat het inenigerlei
opzicht eenoplossingdichterbij brengtvoor het honger-en ondervoedingsprobleem indederde wereld.
Detweede olieboom
Om deverbanden aan tegeven tussen produktontwikkeling, de betekenis
van degrondstoffenleveranciers, derolvan detransnationale agri-business
en de gevolgen voor met name de ontwikkelingslanden, wil ik in het
volgendedeoliehoudende zaden bekijken, vooral de sojaboon.
In de tropische landen en ook in de VS,zijn naast de sojaboon de
kokosnoot, de vrucht van de oliepalm en de olienoot van belang. De
zonnebloem en vlas(lijnzaad) zijn in landen met een gematigd klimaat
belangrijk. Kenmerkend voor deze en andere vruchten of zaden is hun
hoog oliegehalte. De industrieel gewonnen olie wordt toegepast in
voedingsmiddelen, kosmetika en smeermiddelen. Voorts kunnen deze
vruchten gebruikt worden voor direkte menselijke konsumptie of voor
veevoeder. Meestal worden de overblijfselen van de oliewinning (de
'cakes') in veevoer verwerkt. De sojaboon isvan bijzondere betekenis,
omdat deze naast 18 procent olie maar liefst 38 tot 42 procent eiwit
bevat. Het gehalte linoleenzuur is 6 tot 12 procent en het percentage
lecithinen isrelatief hoog: 1,5 à3,5 procent. Desoja-olie wordt gebruikt
in de produktie van margarine en spijsolie. Linoleenzuur en lecithinen
kunnen van de olie gescheiden worden en vinden afzet in de
farmaceutische industrie.Deeiwitten werden inhet verleden vooral inde
produktie vankleef-enkunststoffen benut.
Wathet eiwitgebruik voormenselijke konsumptie betreft, kan menzich
misschien nog de kampagne voor 'sojavlees' van enige jaren terug
herinneren. Alsdirekte vervangervanvleesheeft het soja-eiwit het echter
niet gered. Wel wordt deze proteïne (met andere) gebruikt door
agribusiness-ondernemingen die geprefabriceerde voedingsmiddelen en
maaltijden produceren,vaakgekoppeld aan een restaurantketen.
General Foodsbrengt plantaardige 'ontbijt bacon' op demarkt. Dedoor
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Central Soya geproduceerde eiwitten worden onder andere alspizza beleg
gebruikt of bij het vervaardigen van 'breakfast cereals'. Een aanduiding
vanhet percentage plantaardig eiwit opvoedselprodukten wijst eveneens
ophet gebruik vansoja. Een andervoorbeeld vormen denamaak koffiemelk en slagroom. Delaatstejarenvervaardigen enkele bedrijven indeVS
yoghurt uit sojaboonmelk en babyvoedingsartikelen uit sojameel en
bananenmeel. De hier geschetste produktontwikkelingen zijn ook voor
andere oliehoudende vruchten denkbaar en technisch mogelijk (zij het niet
voor alle), uiteraard in verschillende mate, afhankelijk van de vruchteigenschappen.
Fraktionering enrekombinatie
Het industrieel proces, waarbij delen uit verschillende agrarische
grondstoffen ineerste instantie geïsoleerd worden om daarna met andere
samengevoegd te worden, staat bekend onder determ franktionering en
rekombinatie.Dit procesisalleen ekonomisch haalbaar, alshet opgrote
schaal wordt uitgevoerd. Het vraagt dus massakonsumptieprodukten en
grote afzetmarkten. Nu ishet niet de agribusiness die de voedingswaarde
van bijvoorbeeld de sojaboon en daarvan afgeleide Produkten ondekt
heeft. Sojaboonkiemen, sojaboonkaas (Taufoe) en gefermenteerde
sojabonen zijn allangbekend alswaardevol voedsel inAziatische landen.
De vervaardiging hiervan is op eenvoudige manier mogelijk, zonder
toevoegingvanandere stoffen. Deproduktie op basisvan fraktonering en
rekombinatie vergt daarentegen vele chemische additieven om tot het
eindprodukt te komen. Ook hierom is het niet verwonderlijk dat
agribusiness-firma's uitbreiden naar de chemie-sektor en dat ook het
omgekeerde gebeurt.
Nieuwe trendsinresearch endevelopment
Devervlechtingvanindustrie enlandbouw, die inhet beginvan dit artikel
beschreven isvanuit de optiek van koncentratie en diversifikatie van
transnationale ondernemingen, isook terug tevinden in de technologische
ontwikkeling van de voedingsmiddelenindustrie. Zoals uit sommige
oliehoudende vruchten oliënvoorindustrieel gebruik gewonnen kunnen
worden, bijvoorbeeld alssmeermiddel of alsadditief voor dieselbrandstof,
zokunnen andere gewassen alsuitgangspunt dienen voor dewinningvan
alkohol, of beter ethanol.Die kan weer als motorbrandstof worden
gebruikt of als basismateriaal dienen voor de vervaardiging van
bijvoorbeeld plastic. Brazilië maakt plannen voor de grootschalige
produktie van rietsuiker voor de ethanolwinning.17 In Papua NieuwGuinea wilmen een projekt opzetten voordeproduktie van ethanol uit
41

cassave,waarin Shell deelneemt. Andere planten diegeschikt zouden zijn
voor de winning van zetmeel, waaruit dan ethanol geproduceerd kan
worden,zijn mais,maniok ende sagopalm 18
Deze produktietechnieken, meestal samengevat onder het begrip
verwerking van biomassa voor industriële doeleinden, heeft belangrijke
implikatiesvoor deontwikkeling van delandbouw in de derde wereld.In
deeerste plaatszijn delanden en defirma's, bijvoorbeeld in Braziliëen
Nieuw-Guinea, afhankelijk van de transnationale technologie op dit
terrein.Ten tweede ontstaat het reëlegevaar dat gronden voor ethanolprogramma's gebruikt worden, terwijl men ze beter voor de voedselvoorziening van de bevolking zou kunnen reserveren, temeer daar de
desbetreffende gewassen veelal tot de kategorie basis-voedsel behoren.
Biotechnologie
Sedert een paar jaar luidt het sleutelwoord in de agroindustrie
biotechnologie. Hieronder vallen verschillende technologieën, sommige
oud,zoalshet gebruik van bacteriën bij dewaterreiniging,andere recenter,
zoalshet ingrijpen in deerfelijke samenstellingvan een plant.
Omdat debedrijven op de terealiseren winst moeten letten, isdevertaling
van deresearch-aktiviteiten ophet terrein vande biotechnologie naarde
praktijk nog niet ver gevorderd. Uitzondering op dit gebied, waar
toekomstmuziek toonaangevend is, zijn pogingen van Unilever met
betrekking tot gerichte plantenveredeling. In haar Engelselaboratoria is
het deze onderneming gelukt om oliepalmenmet gunstige eigenschappen
uit het erfmateriaal te klonen. Zozijn opbrengsten en weerstanden tegen
ziekten verbeterd. Zo heeft Unilever welhaast onbegrensde mogelijkheden
om nakomelingen vaneen 'stamboom' op te kweken in een kunstmatige
omgeving. In een later stadium worden de planten dan op de eigen
plantages, in dit geval in Maleisië, verbouwd of ze worden aan andere
firma'sverkocht. Unileveriszoovertuigdvanderesultaten, dat mennu
dezelfde techniek wiltoepassen op de kokospalm.
Ook op een ander deelgebied van de biotechnologie heeft Unilever een
succeskunnen boeken.OpplantagesinMaleisiëintroduceerde zij een uit
West-Afrika afkomstig insekt, dat nu de bevruchting van de oliepalm
overneemt. Dekunstmatige en daarmee dure bevruchting iszo overbodig
geworden. Waarschijnlijk onder de indruk van het snel om zich heen
grijpend ekologisch bewustzijn, denkt men inderesearch-afdelingen van
de transnationale agribusiness steeds meer na over in de natuur
voorkomende mechanismen, om dezevervolgenszomogelijk te integreren
indeproduktielijnen. Een belangrijk onderzoeksobjekt in dit verband is
de vervanging van 'vuile' chemische bestrijdingsmiddelen door 'schone'
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natuurlijke.
Het deelgebied met naarverwachting debeste toekomstperspektieven is
de DNA-rekombinatie. Deze technologie houdt, kort gezegd, in dat het
erfelijk materiaalvanplant of dierdoelmatig wordt veranderd omvoor
volgende generaties gewenste eigenschappen te bewerkstelligen en
ongewenste elementen te elimineren. Sedert ongeveer tien jaar schieten
onderzoeksinstellingen op dit terrein als paddestoelen uit de grond.
Honderden miljoenen dollarsworden opgebracht voorderesearch op dit
terrein.19
Naast Unileververvangen ook andere ondernemingen deoude methoden
vanplantenteelt opbasisvan 'trial and error' door DNA-rekombinatie. w
Het Californische International Research Plant Institute (IPRI), een
onderzoeksinstelling voor genentechnologie, sloot in april 1982 met de
Maleise SimeDarby Group,een plantage-onderneming, eenjoint-venture.
Mogelijkerwijs neemt hierin later nog een tweede plantage-onderneming
uit Maleisië deel,deGuthrie Group.Het IPRI enSimeDarby zouden een
tweetal maatschappijen oprichten. De Asian Biotechnology Corporation
voordeonderzoekskant en deAsian Agro-Industrial Corporation voorde
marketing van de onderzoeksresultaten naar derden. Bij deze
samenwerkingsvormen gaat het plantage-ondernemingen om twee
doeleinden. Ten eerste wil men door genentechnologie planten
ontwikkelen met een hogerehektare-opbrengst en eengrotere resistentie
tegen allerlei ziekten, waardoor de produktiekosten gedrukt kunnen
worden.Ten tweedeverwacht menvanderesearch mogelijkheden om de
produktie te spreiden. Een bredere produktiebasis stelt Sime Darby in
staat schommelingen op dewereldmarkt beter op tevangen.In onderzoek
is bijvoorbeeld een bonensoort (winged bean), waarmee men volgens
deskundigen nogmeer kan bereiken dan met de sojaboon.
Deuitvoeringvan dergelijke plannen vergt uiteraard veel basis-onderzoek,
bijvoorbeeld naar deekologische omgevingvan denieuweplant en naarde
mogelijke winstgevendheid ervan.Heeft een onderneming of onderzoeksinstituut op dezeterreinen eenmaal suksesgeboekt, dan zalmen ersnel
profijt van kunnen hebben. De konkurrentiedwang noodzaakt andere
plantage-ondernemingenom denieuwe technologie erveneensin tevoeren.
Via het patentrecht kunnen firma's zich op dit terrein een dominante
marktpositie verschaffen.
Konklusiesentoekomstverwachtingen
Detendensdiealjaren geleden door afdelingen van deVNverwacht werd,
teweten dekoncentrische uitbreiding vande transnationale agribusinessconcerns is werkelijkheid geworden. Tegelijkertijd dringen ook firma's
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van buiten deagrarische sektor deagribusiness binnen. Daardoor vervagen
degrenzen tussen landbouw en industrie steedsmeer, delandbouw wordt
een integraal deel van het wereldwijde industrialisatieproces. De
koncentratie endiversifikatie geschiedt meestal nietviadeoprichtingvan
nieuwe bedrijven, maardoor integratie van bestaande firma's. Zo ontstaan
konglomeraten,dat wilzeggen ondernemingen die demeest uiteenlopende
ekonomische aktiviteiten in zich verenigen. Een recent voorbeeld is de
overnamevan defirma Blohorn in Ivoorkust door Unilever. Blohorn was
inhaar thuisland degrootste producent vankosmetika en wasmiddelen.
Verder schijnt Unileverinhetzelfde land demeerderheid in een textielonderneming overte willen nemen. 21
Detransnationale ondernemingen spelen een overheersende rol in deop
wereldschaal georganiseerde produktie, verwerking en marketing. Deze
historisch gegroeide positie berust vooral op een diversifikatie van
verwerkte grondstoffen, eenproduktie enverwerking op deplaatsmet de
naarverhouding laagste kosten eneenverkoop vanhet eindprodukt opde
koopkrachtigste markten. De nieuwe technologische ontwikkelingen
versterken dezedominante positie nog.Deintroduktievanchemische en
bio-technologieopent demogelijkheid deproduktie meerenmeerloste
maken van de geografische lokatie der agrarische grondstoffen. Nieuwe
produktietechnieken, nieuwe zaden e.d. kunnen bovendien afgeschermd
worden tegen dekonkurrentie door middelvan klaimsof patenten.
Afzonderlijke landen versus transnationaleondernemingen
Landen met een onderontwikkelde marktekonomie hebben in het
verleden door verschillende maatregelen geprobeerd de macht van de
transnationale ondernemingen te beperken. Maarde diversifikatie vanhun
aanbod van agrarische grondstoffen, de opbouw van verwerkende
industrieën alsmede deelname inhet eigendom en/of het management van
agribusiness firma's, dat allesheeft hun positie niet fundamenteel kunnen
veranderen. Behalvehun kansloze positie ten overstaan van de mondiale
netwerken van de agribusiness, vormen ook hun onderontwikkelde
binnenlandse markten een verklaring hiervoor: de koopkrachtige vraag
naar nationaal geproduceerde industriële goederen is nog te gering. De
plattelandsbevolking leeft grotendeels ophet nivovanzelfvoorziening wat
betreft voedselprodukten. Resteert devraagvan delenvande stedelijke
bevolking, die echter vaak westerse konsumptiepatronen heeft
overgenomen en derhalve openstaat voor transnationale produkten.
Een recentvoorbeeld laat zien dat het ook voorprogressieve regeringen
vrijwel onmogelijk isde transnationale ondernemingen geheel buiten te
houden.^ H.J. Heinz, één van de grootste ondernemingen uit de VS,
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heeft vorig jaar 51 procent van de Olivine Industries in Zimbabwe
overgenomen, een onderneming die spijsolie, margarine, zeep en
plantaardig eiwit produceert. De regering heeft deze meerderheidsparticipatie gesteund,ondanks heftige kritiek vanalle kanten. Kennelijk
gaatzij ervan uit dat deinheemse voedingsmiddelenindustrie niet zonder
steun van buitenlandse ondernemingen opgebouwd kan worden. Hiermee
heeft men een voorbeeld willen geven voor andere potentiële
investeerders.Of Heinz in detoekomst positieve effekten op de ekonomie
van Zimbabwe zal hebben, is de vraag. Nieuwe investeringen, nieuwe
technologieën,marketingvanprodukten buiten Zimbabwe,dat alleszal
nogwaargemaakt moeten worden.Uit kommentaren van woordvoerders
van Heinz blijkt in ieder geval, dat deze transnational al verder denkt.
Grondstoffen uit Zimbabwe voor verwerking in Groot-Brittannië,
Zimbabwe als bruggehoofd voor investeringen in andere Afrikaanse
landen,waarHeinz tot nu toe alleen inGhana present wasenvooral ook
zoveelmogelijk winst in zokort mogelijke tijd. Zimbabwe isimmerseen
'risiko-land', zegt men. Tegelijkertijd spreekt men de hoop uit dat de
potentiële markten in dederde wereld tot reële worden.
Een tegengestelde ontwikkeling doet zichvoorinNicaragua. Deregering
maakte zich los van de marketing door de bananen-transnationals. Zij
probeert het produkt via een afzetkoöperatie die door verschillende
landen gesteund wordt, aan onafhankelijke supermarkten in de VS te
verkopen.
Erzijn voorindividuele landen dusaltijd nogwelgaten,zijhet kleine,te
vinden in demarkten vandeontwikkelde ekonomieën. Pogingen zoalsvan
Nicaragua blijven echter beperkt en kunnen de macht van de
transnationale ondernemingen niet aantasten. Zelfs producenten-kartels,
zoalsvoorkoffie, cacaoen recentelijk ook palmolie,hebben tot nu toe
geeneffektieve tegenmacht kunnen opbouwen. Zijkonden dedalingvan
de wereldmarktprijzen niet verhinderen. Vaak is ook sprake van
tegenstrijdige belangen van producentenlanden, hetgeen gezamenlijk
optreden bemoeilijkt.
Transnationaleovermacht?
Niet alleenuit het falen vanmaatregelen van ontwikkelingslanden, maar
vooral ook uit deprocessen vankoncentratie endiversifikatie, blijkt de
macht van de transnationale ondernemingen. De dynamische
ontwikkelingen in dit opzicht van delaatste twintigjaar,zullen zich inde
toekomst zeker doorzetten. De konkurrentieslag om de markten en
produktielijnen in degeïndustrialiseerde landen zal tot verderemonopolievorming leiden. Industrieën in landen van de derde wereld lopen een
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vergrote kans, met name in tijden van ekonomische stagnatie,
overgenomen te worden door transnationale ondernemingen. Demarges
vandeontwikkelingslanden ten opzichte van dewesterse ondernemingen
zijn klein.Joint-ventures,management-kontrakten endirekte technologieoverdracht hebben in incidentele gevallen tot enige verzwakking van
afhankelijkheidsrelaties geleid.
Deze nieuwe 'samenwerkingsvormen' veranderen de machtsstrukturen
echter niet.Welversterken zij oplangere termijn deinvloed vanregeringen
in ontwikkelingslanden ophet ekonomisch gebeuren.
Het zijn de nieuwe technologische ontwikkelingen, die wel eens de
belangrijkstegevolgen voorde landbouwop wereldnivokunnen hebben.
De fraktionering van agrarische grondstoffen in elementen, die in het
produktieproces van voedsel uitwisselbaar zijn en de transnationale
kontrole over variëteiten, die met behulp van genentechnologie
ontwikkeld worden, geven een nieuwe dimensie aan de afhankelijkheid
vande belangenvanindividuele ondernemingen. Tabel 5geeft nogeens
een overzicht vaneen aantal firma's en instellingen, diezichmetgenentechnologie bezig houden.
Als deze technologische ontwikkelingen in de toekomst doorgaan, dan
openen zich ook voor de agribusiness de wijdse perspektieven, die in
andere industrietakken reeds werkelijkheid zijn geworden, te weten de
opsplitsingvanhet produktieproces in stukjes en deverdeling daarvan over
degehele wereld, alnaarhet de ondernemingen belieft.
In de geïndustrialiseerde landen opteren de laatste jaren verscheidene
sociale en politieke groeperingen voor een andere ekonomische
ontwikkeling dan degangbare.Dekritiek op onzevoedselsituatie speelt
hierbij een belangrijke rol. In derde wereldlanden isalleen nogmaarvan
een aanzet tot dergelijke bewegingen sprake en weldââr,waarmenzich
weer van traditionele voedingspatronen bewust wordt en zich van de
westersegewoonten in dit opzicht afkeert.
Als deze bewustwordingsprocessen en de daarmee verbonden sociale en
politieke bewegingen zichuit kunnen breiden en tevensin staat zijn zich
teverbinden met andere tegenkrachten, dan zou deekonomische macht
vandetransnationale agribusinessaangetast kunnen worden.Maarnochin
het westen,noch inde ontwikkelingslanden vormen deze bewegingen al
een machtsfaktor vanbetekenis.Daarom blijft dehoop op een alternatieve
ontwikkelingvoorlopig een projektie in de toekomst.
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Tabel 1. Degrootste agribusiness-ondernemingen in 1981, gerangschikt naar Fortune
(3 mei, 31 meien 23augustus 1982)Businessweek (19juli 1982), Der Spiegel
nr. 39/1980.
Naam (Land van oorsprong)

Tot. verk.
mioUSS

Belangrijke Aant.landen met vest,i
aktiviteiten
OECD derd
Vyerel

Cargül(VS privé)
Unilever (NL/GB)

28.000
24.096

Continental Grain(VS privé)
Nestlé (CH)
Dart &Kraft (VS)
R.J.R. Reynolds (VS)
Beatrice Foods (VS)
Pepsico (VS)
General Foods (VS)
George Western Hold.(C)
Coca Cola (VS)
Grand Metropolitan (GB)

15.000
14.172
10.211
9.766
8.773
7.027
6.601
6.262
6.129
6.038

Imperial group (GB)
Nabisco Brands(VS)
Consolidated Foods (VS)
Dalgety (GB)
Associated British Foods (GB)
Ralston Purina (VS)
General Mills(VS)
Greyhound (VS)
Allied Lions(GB)
Taiyo Fishery (J)
Borden (VS)
CPCInternational (VS)
ICIndustries (VS)
United Brands (VS)
Mars(VS privé)
Tate and Lyle (GB)
Anheuser-Busch (VS)
Archer DanielsMidland (VS)
H.J.Heinz (VS)
BSNGervaisDanone (F)
Land O'Lakes(VS)
RanksHovisMcDougall (GB)
Carnation (VS)
Esmark (VS)
Pillsbury (VS)
Snow Brand Milkproducts (J)

5.915
5.819
5.614
5.477
5.300
5.234
4.852
4.699
4.444
4.444
4.415
4.343
4.195
4.058
4.000
3.952
3.847
3.647
3.569
3.565
3.470
3.463
3.354
3.320
3.302
3.281

granen,vlees
oliën,vetten,
verpakte levensm.
granen
koffie, cacao,zuivel
huish.goederen, zuivel
tabak, trop, fruit
zuivel
dranken
verp.levensm., kruiden
dranken
zuivel, dranken,verp.
levensmiddelen
tabak, dranken
brood, trop, fruit
vlees
verp.levensm.,vlees
brood
veevoeder
granen verwerking
vlees
verp. levensm., dranken
visvangst, -verwerking
zuivel
granenverw., zetmeel
trop, fruit, vlees
zoetwaren, suikerwerk
suiker
dranken
olieën,vetten
verp. levensmiddelen
zuivel
verp. levensmiddelen
levensm., granenverw.
zuivel
vlees, textiel
granenverwerking
zuivel

4
20

?
37

6
17
11
13
17
8
15
1
9
17

7
24
5
19
14
13
8
1
1
9

13
14
9
11
9
11
10
10
17

5
8
7
5
1
17
11
11
6
7
10
19
?
9
?
16
7
2
5
7
7
7
7
5
7
7

?

12
20
?
12
?

11
?
5
13
8
7

12
7
14
6
?
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Unigate (GB)
Campbell Soup (VS)
Bass(GB)
Quaker Oats (VS)
Cadbury Schweppes(GB)
Pillsbury (VS)
Snow Brand Milkproducts (J)
Unigate (GB)
Campbell Soup (VS)
Bass(GB)
Quaker Oats (VS)
Cadbury Schweppes (GB)
Canada Packers (C)
Kellog(VS)
Rothmans International (GB)
Union International (GB)
Tabacalera (E)
United BiscuitsHoldings (GB)
Nippon Suisan (J)
Kirin Brewery (J)
A.E.Staley Manufacturing (VS)
Hiram Walker Resources (C)
Oetker (BRD privé)
Amstar (VS)
Central Soya (VS)
Ajinomoto (J)
Anderson Clayton (VS)
Brooke Bond Brooke (GB)
Hanson Trust (GB)
Seagram (C)
Goldkist (VS)
Callaher (GB)
Union Latière Normande (F)
The Distillers Co.(GB)
Reckitt &Colman (GB)
Aria (S)
ValoresIndustriales (Mex.)
Northern Foods (GB)
Heublein (VS)
Nisshin Flour Milling (J)
Dubuque Packing(VSprivé)
Whitbread (GB)
Bégin-Say (F)
Herschi Foods
Geo.A.Hormel(VS)
MejjiMilk Products (J)
Arthur Guiness (GB)
Fetch Lovell (GB)
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3.153
2.798
2.751
2.600
2.576
3.302
3.281
3.153
2.798
2.751
2.600
2.576
2.416
2.321
2.257
2.222
2.177
2.080
2.034
2.014
2.006
2.005
2.000
1.980
1.975
1.941
1.930
1.876
1.842
1.790
1.782
1.739
1.718
1.697
1.677
1.652
1.613
1.600
1.591
1.524
1.500
1.477
1.470
1.451
1.434
1.429
1.403
1.395

zuivel
conserven
dranken
granenverwerking
dranken, zoetwaren
granenverwerking
zuivel
zuivel
conserven
dranken
granenverwerking
dranken, zoetwaren
vlees
granenverwerking
tabak
vlees,verp.levensm.
tabak
bakwaren
dranken
graanverwerking
dranken
verp.levensm., dranken
suiker,
graanverw.,veevoeder
verp. levensm..kruiden
olieën,vetten
verp. levensmiddelen
dranken
fruit
tabak
zuivel
dranken
verp. levensmiddelen
dranken
zuivel, brood
dranken
graanverwerking
vlees
dranken
suiker
zoet-en suikerwaren
vlees
zuivel
dranken
verp. levensmiddelen

11
7
9
13
17
6
?
11
7
9
13
17
4
9
12
13
?
12
?
?
6
2
?
1
5
?
2
13
6
13
?
8
?
10
18
?
?
?

8
?
?
11
3
1
1
?
16
3

2
1
1
13
13
7
?
2
1
1
13
13
1
8
4
3
5
2
?
?

1
1
?
?
5
7
2
12
?
8
?
?
5
23
?
7
3
2
7
?
11
2
2
?
?
23

Rowntree Macintosh (GB)
ConAgra(VS)
Nippon MeatPackers(J)
Fed.Volksbeleggings Beperk. (SA)
MeyiSeika(J)
Jacobs(CHprivé)
Cambell Taggart(VS)
NichiroGyogyo (J)
Amatil (Aus)
MorinagaMilk Industry (J)
Heineken (NL)
MidAmerica Dairymen (VS)
KoninkhjkeWestzanen(NL)
ThomasBorthvick & Sons(GB)
TigerOats& National Milling(SA)
Financière LesieursSA.Cie(F)
John Labbatt (C)
Federal Co.(VS)
International Multifoods (VS)

1.394
1.377
1.354
1.340
1.312
1.311
1.258
1.255
1.245
1.217
1.177
1.165
1.135
1.131
1.110
1.106
1.101
1.100
1.088

zoet-ensuikerwaren
granenverwerking
vlees
zuivel
brood
zuivel
dranken
zuivel
graanverwerk.veevoeder
vlees
verp.levensmiddelen
olieën,vetten
dranken,verp.evensm.
granenverwerking

12
1

1
?
7

?

?
?
7
2
?
?
7
6
?
8
7
?
3
2
?
1

?

1
1
7
?
7
14
?
1
?
1
3
?
5

Tabel 2. Indelingvande ondernemingen
naarlandenvanherkomst
Land
VS
GB
Japan
NL
Frankrijk
Canada
Zwitserland
Zuid-Afrika
BRD
Zweden
Spanje
Mexico
Australië

Aantal
43
28
13
4
5
5
3
2
2
1
1
1
1
108 (-1)

tot. omzet
mioUSS
143.531
82.087
23.772
15.199
8.781
13.574
16.340
2.450
2.978
1.652
2.177
1.613
1.245
365.399

(Unileverisbijdelanden dubbelgeteld,
maargehalveerd m.b.t. detotale omzet
NL-GB)

Tabel 3. Aandeelinde wereldproduktie
vanvoedsel endranken, 1977,inprocenten
VS
Japan
Frankrijk
BRD
UK
Canada
Brazilië
Italië
Nederland
Spanje
Mexico
Australië
België
Zwitserland

23,9
7,2
6,2
5,8
4,6
2,4
2,3
2,2
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
1.0

(bron:UNIDO 'Global study onthe Food
Processing Industry')
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Tabel4. Belangrijke export-enimportlanden voor enkele agrarische grondstoffen (1979: 1000 ton)
Exportlanden

Importlanden

Exportlanden

Importlander L

Tarwe
Sojabonen
VS
34.096
14.424
Canada
Australië
7.696
Frankrijk
6.394
1.921
Turkrje
Argentinië 1.627
SU
1.150
India
900
Roemenië
852

VR China
SU
Japan
Brazilië
Egypte
Italië
GB
Polen
Pakistan
Zuid Korea
Marokko
Nederland
Iran

8.304
6.663
5.564
4.335
3.759
3.569
3.088
2.311
2.114
1.638
1.600
1.479
1.350

Rijst
VS
Thailand
VR China
Pakistan
N. Korea
Italië
Birma
Australië
Brazilië
Egypte

2.280
1.620
1.600
830
500
440
350
250
190
150

Indonesië
1.840
Nigeria
760
410
SU
Maleisië
410
SaoudiArabië 340
Hong Kong
340
Iran
320
Italië
310
Frankrijk
280
220
GB
Mais

50.090
VS
Argentinië 5.980
Z-Afrika
2.800
2.520
Frankrijk
1.770
Thailand
1.120
Nederland
Roemenië
1.000
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SU
Japan
Spanje
Italië
Nederland
VR China
GB

11.930
10.530
4.360
3.750
3.630
3.500
3.340

20.710 Japan
VS
Argentinië 1.985 BRD
659 Nederland
Brazilië

4.260
3.613
2.635

Sinasappelen
Spanje
1.422
Marokko
662
Israel
621
356
VS
349
Z-Afrika
203
Griekenland
Itaüë
139
Egypte
133
Koffie
Brazilië
Colombia
Ivoorkust
Indonesië
Guatemala
Oeganda
Mexico
Ecuador
Kenia
Costa Rica

621
542
235
221
132
113
112
103
85
85
Cacao

Ivoorkust
Ghana
Nigeria
Brazilië
Kameroen

254
207
150
134
65

VS
BRD
Nederland
SU
GB

213
160
150
103
88

Tabel S. Gegevensvanenkele firma's
diezichmetgenentechnologie bezighouden(bron: Herbig,Jost,'Der Bio Boom',
Stern Buch,Hamburg, 1982)
BIOGEN SA(Ned. Antillen)
(aandeelhouders: Monsanto, chemie,VS,
13,2procent;International Nickel 20,4
procent; ScheringPlough, farma, 13,4
procent;Grand Metropolitan, agrib., 5,3
procent;twaalf wetenschappers samen
21,2 procent)
onderzoeksgebieden m.b.t. de landbouw.
- dierlijke groeihormonen
- konverteren van suikerin alcohol
- konverteren van cellulose in suiker
CETUSCorporation (VS)
(aandeelhouders: Standard Oilof California, 17procent; Standard Oilof Indiana,
21 procent;National Distillers, 11procent;enkele wetenschappers met kleine
aandelen)
onderzoeksgebieden m.b.t. de landbouw:
- konverteren van plantaardige stoffen in
alcohol
- kontinue konverteringvan maisin
alcohol

GENENTECHInc.(VS)
(aandeelhouders: Lubrizol, 20 procent;
Fluor corp.4 procent;H. Boyer,Univ.of
Cal.San Francisco, 12 procent)
onderzoeksgebieden m.b.t. de landbouw:
- dierhjke groeihormonen
- serum tegen mond-en klauwzeer
- konverteringvan biomassa in alcohol
- genentechnische veranderingvan
planten
GENEX(VS)
(aandeelhouders: Koppers Co.,45 procent;Innoven,25 procent, dochter van
Monsanto wn Emerson Industries;D.
Jackson,Univ.of Michigan)
TRANSGENE (F)
(aandeelhouders: Centre National dela
Recherche Scientifique; Institut National
de la Recherce Agronomique;Institut de
la Santé et de la Recherche Médicinale;
Institut Pasteur;Paribas;Elf Atlantique;
Air liquide;Moèt-Henessy)
AGRIGENETICS (VS)
ondersteund door de Rothschilds en
Fords
COLLABORATIVE GENETICS(VS)
mede opgericht door Dow Chemicals
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Multinationals en de internationale
herstrukturering van de cacaosektor
Rein Dekker
Dehuidige machtsposities in deinternationale cacaosektor hebben
hun wortels in het koloniale verleden. De internationale
arbeidsverdeling die in die periode werd opgelegd vanuit de
koloniale mogendheden is in essentie nog in takt, al is de wijze
waarop ze in stand gehouden wordt en zich verder ontwikkelt
veranderd.
In hetverleden lagen de verhoudingen scherp. Een beperkt aantal
koloniën in de tropische gebieden kreeg de verbouw van de
grondstof opgedrongen door handelaren en fabrikanten uit de
'moederlanden'. Ennaarmate delaatsten erbeter inslaagden cacao
en chocolade tot een massakonsumptie-artikel te maken werd de
teelt van de cacaobonen in de koloniën belangrijker en de
onderschikking aan debelangen vanhandelsfirma's enverwerkingsindustrie inde 'moederlanden' groter.Met name indejaren 1950
tot begin jaren zestig veranderde er veel in deze situatie: De
dekolonisatie van Afrika maakte dat debelangrijkste cacaolanden
voortaan politiek onafhankelijk waren. De ekonomische
afhankelijkheidsrelaties bleken daarna deste duidelijker. Een aantal
landen bleek verregaand afhankelijk te zijn van de
cacaobonenexport. Een export diealsvoorheen bestemd wasvoor
devoormalige 'moederlanden'.
Aan deandere kant van deketen,dechocolade-industrie,vond in
diezelfde periode door stijgingvan dekoopkracht en versoepeling
van deekonomische grenzen in EEG-verband een konkurrentieslag
plaats tussen debedrijven. Denationale bedrijfsstruktuur in Europa
werd min of meer opengebroken en er voltrok zich een
koncentratieproces wat nog steeds voortduurt en waarin ook
ondernemingen uit de Verenigde Staten betrokken zijn. Het
resultaat hiervan is de totstandkoming van een beperkt aantal
multinationale ondernemingen die de internationale cacaoekonomie beheersen. Dezeconcernsspelen een dominerende rolin
de wijze waarop de internationale arbeidsverdeling in de
cacaosektor zichmomenteel verder ontwikkelt.
De militaire en politieke strukturen uit de koloniale tijd die de
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ekonomische afhankelijkheid oplegden zijn 'vervangen' door een
struktuur waarin multinationale ondernemingen (mno's)
overheersen,en die deafhankelijkheid instand houdt en verbreidt.
Debeschrijving van deze struktuur en de wijze waarop ze ontstaan
isvormt dekern van dit artikel(paragraaf3). Het beleid vandeze
concerns en hun machtspositie in de sektor is de invalshoek van
waaruit depositievan deandere belangengroepen geanalyseerd zal
moeten worden: van deboeren, werknemersen deoverheden inde
derde wereld;dewerknemersenhun organisatiesin Europa ende
Verenigde Staten.
Dezebenaderingswijze stuit direkt alop een belangrijk probleem.
Een groot deel van de (statistische) informatie wordt verzameld
vanuit een ander analysekader. Hierbinnen wordt de internationale
cacaosektor geanalyseerd in termen van belangentegenstellingen
tussen landen: Rijke versus arme landen / konsumptie- versus
produktielanden / Noord-Zuid dialoog.Dit ontrekt de rol van de
mno's aan het oog, maar werkt ook verhullend voor de
belangentegenstellingen binnen eenland. Inparagraaf4 komt deze
benaderingswijze aan deorde.Daarbeschrijven wedepolitiek van
deproduktielanden om een groter aandeelvan de cacaoinkomsten
ineigen land te houden. Ook komen hierin de inhet kadervande
VN gesloten UNCTAD-grondstoffenovereenkomsten (ook voor
cacao) tussen cacaoproduktielanden en konsumptielanden aan de
orde.Degrenzen vanhet traditionele analysekader komen indeze
paragraaf duidelijk aanhet licht.
In paragraaf5 worden de konklusies van de voorgaande twee
paragrafen op een rijtje gezet enwat één enander betekent voorde
verdere ontwikkeling van de internationale arbeidsverdeling in de
cacaosektor.
In de eerste twee paragrafen wordt de noodzakelijke informatie
overdecacaosektor gegoten. Inparagraaf1een korte historische
inleidingen inparagraaf2 een overzicht vandebelangengroepen in
decacaosektor aan dehand vaneen systematische besprekingvan
de bedrijfskolom.
Wathierbeschreven isvoor degrondstof cacaoisingrote lijnen ook
van toepassingvoorandere agrarische grondstoffen. Koffie isnog
het meest vergelijkbaar, maar ook andere Produkten als tabak,
tapioca, soya, thee, etc. Elk van deze Produkten (sektoren) kent
echter zijn specifieke problemen. Voor een uitgebreide
vergelijkende analyse van de grondstoffenproblematiek (ook
minerale) van de derde wereldlanden verwijzen we naar J.W.A.
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Vingerhoets, Ontwikkelingslanden als grondstoffenexporteurs
(1982).

De schrijver is werkzaam by de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) te Amsterdam. SOMOheeft in 1982,in opdracht van devoedingsbond FNV een onderzoek verricht naar destruktuur van en de ontwikkelingen in deinternationale cacaosektor en deplaats die de Nederlandse ondernemingen daarbinnen innemen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Paul Elshof
en Rein Dekker in samenwerking met een aantal kaderleden van devakbond. De
resultaten van het onderzoek (SOMO, Rein Dekker en Paul Elshof: De Nederlandse Cacao-en chocolade-industrie in beeld, 1983)moeten een diskussiebijdragevormen voor het beleidsplan van deVoedingsbond voor de komendejaren
met betrekking tot deze sektor.
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1. Historischeinleiding
Cacao is één van de grondstoffen waarvan de teelt door
klimatologische en bodemfaktoren nog steeds beperkt is tot
bepaaldezonesdievoornamelijk te vinden zijn inlanden welke tot
de zogenaamde derde wereldlanden gerekend worden, zoals
Ivoorkust, Ghana, Kameroen, Brazilië en Equador.
De cacaoboom isoorspronkelijk afkomstig uit Midden-Amerika, en
werd pas in de 19de eeuw op het Afrikaanse kontinent
gei'ntroduceerd.
DeAzteken uit Midden-Amerika maakten uit dezaden vandeplant
eendrankje watinhun kuituur eenreligieuzefunktie vervulden.De
Spaanseveroveraarsinde 16deeeuw ontdekten de gebruikswaarde
van de cacaoboon als genotsmiddel. De Spanjaarden gingen zich
bezighouden met deteelt vanhet gewasenverscheepten deoogsten
naarhet moederland. Lange tijd bleef decacaoteelt,-verwerkingen
-konsumptie hoofdzakelijk een Spaanse aangelegenheid. In het
begin van de 19de eeuw werd nog eenderde van de wereldchocoladeproduktie door Spanjaarden gekonsumeerd. .
Venezuela produceerde in 1810 nog ongeveer de helft van de
wereldcacaobonen. Pas in 1822 werden de eerste plantages in de
voormalige Portugese kolonie Brazilië opgezet. DeSpanjaarden en
Portugezen introduceerden de plant ook in hun andere koloniën.
Eind 19de eeuw werd de teelt op grote schaal aangepakt in de
landen vande Afrikaanse westkust. DeFranse, Duitse en Engelse
koloniale mogendheden moedigden er de teelt aan omdat cacao
inmiddels eengewild handelsartikel wasgeworden, waar de overheid
viaaccijnsen ook nogeen aardigcentje aanverdiende.
Dan verschuift het zwaartepunt van de cacaoproduktie snel. In
1900kwam nog85procent vande wereldproduktie uitMidden-en
Zuid-Arnerika. Maar de teelt in West-Afrika nam snel toe, en
overtrof al gauw die van Latijns Amerika. In het begin van de
zestigerjaren ligthet Afrikaanse aandeel in dewereldproduktie op
eenhoogtepunt vanongeveer 75procent. Daarna zakte het tot net
onder de 60procent in 1979.In datjaar ligthet Zuidamerikaanse
aandeel op bijna 40procent, watvooral te danken isaan de enorme
uitbreiding in Brazilië eninmindere mate in Ecuador.
De industriële verwerking van cacao tot chocolade kon beginnen
nadat in 1780inBarcelona deeerstechocoladefabriek wasgeopend.
Vele familiebedrijfjes werden in heel Europa opgericht, dieelk hun
eigenrecepten (smaken) ontwikkelden door verschillende melanges
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van bonen te gebruiken en door het branden van de bonen te
verfijnen. Deze bedrijfjes maakten een grote variëteit aan
Produkten.Het zwaartepunt van dechocoladeproduktie kwam te
liggen in landen als Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, België,
Nederland en Engeland.
2. Deinternationale cacaosektorinvogelvlucht
De weg die de cacaoboon aflegt vanaf de teler tot en met de
chocoladefabrikant gaatviaveleschakels.Debelangrijkste hiervan
zijn achtereenvolgens: de producent/teler; de lokale opkoper; de
exporteur;de 'tussenpersoon'; de transporteur; deveemhouder;de
verwerker-halffabrikatenproducenten en/of de chocoladeproducent.
In vogelvlucht zullen we enkele kort typeren. Uitgebreider zal
worden stilgestaan bij de producenten/telers en de verschillende
vormen vanoverheidsingrijpen die erin decacao-ekonomie bestaan.
Deproduktielandenende producenten/telers
Decacaoteelt vindt overwegend plaats inMidden-en Zuid-Amerika,
WestAfrika enrecentelijk isdeteelt inZuid-Oost-Azië in opkomst.
De belangrijkste zes landen, gezamenlijk goed voor zo'n 80 à 90
procent van de wereldproduktie aan cacaobonen zijn Brazilië,
Ecuador, Ghana,Ivoorkust,Nigeria en Kameroen.
Deproduktiewijze varieert naar regio.InLatijns-Amerikaoverheerst
het grootgrondbezit. Kleine boeren produceren daar indeelbouw op
de hacienda-gronden. De oogstopbrengsten worden door de
grootgrondbezitter verkocht. Wat de boeren hiervan ontvangen
varieert nogal.In West-Afrika wordt decacaobonenteelt door kleine
zelfstandige boeren uitgevoerd. Ghana bijvoorbeeld telt zo'n 1,4
miljoen cacaotelers. In de nieuwe teeltgebieden vanZuid-Oost-Azië
overheerst deplantagevorm.
Deprijzen die de telersvoorhun bonen ontvangen zijn afhankelijk
vanhet overheidsbeleid. En hoe dat overheidsbeleid eruit ziet hangt
weer af van het belang dat de cacaoproduktie heeft voor de
inkomsten vanhet land.VoorGhana,Ivoorkust, Nigeria, Kameroen
enTogo isdat belanggroter dan bijvoorbeeld de Latijnsamerikaanse
landen.Het overheidsbeleid in deAfrikaanse landen isdan ookveel
ingrijpender. Voor Ivoorkust en Kameroen bijvoorbeeld dragen de
inkomsten uit decacao-exporten voorzo'n 40procent bij aan het
nationale inkomen.VoorGhana isdat percentage ruim 60 procent
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envoorTogozelfs 90 procent.
Menkangrofweg een driedeling maken in drie typesvanoverheidsbeleid: Het "vrije markt'systeem; de CaissedeStabilisation en de
MarketingBoard.
In LatijnsAmerika bestaat het 'vrije markt' systeem. In Brazilië
bijvoorbeeld kopen zelfstandige exporteurs rechtstreeks bij de
producenten of hun koöperaties.Deoverheidsbemoeienis begon er
in de dertigerjaren ten gevolgevan dezeerlagecacaoprijzen en het
gevaar voor het voortbestaan van de teelt. In 1939 wordt een
rninimurnexportprijsvastgesteld, maarerzijn nooit garantieprijzen
voor detelers gehanteerd. Een in 1957 ingestelde staatsinstelling
houdt zich bezig met de bevordering en ondersteuning van de
cacaoteelt. De kosten hiervan worden bestreden uit de
exportbelasting op cacaobonen.
In de West-Afrikaanse staten isdeoverheidsbemoeienis groter. In
die landen is de cacaoteelt ook van veel groter belang voor het
nationaal inkomen. Erzijn twee systemen te onderscheiden waarin
het overheidsingrijpen isgegoten: Het 'Marketing Board' systeem in
Ghana en Nigeria en het 'Caisse de Stabilisation' systeem in
Ivoorkust, Kameroen en Togo. Nog in de koloniale tijd, in de
dertigerjaren,zijn de eerste aanzetten hiervoor gegeven. Dekrisis
op de wereldmarkt gekombineerd met de aanhoudende pogingen
van de (buitenlandse) bonenopkopers de prijzen nog lager te
houden,veroorzaakten grote onvrede onder de telers.Eenmassale
vlucht uit de cacaoteelt dreigde. Dit zou een katastrofe voor de
handels-enverwerkingsbedrijven in de 'moederlanden' betekenen.
Hoewel de toenmalige koloniale overheden nietsvoeldenvooreen
strak gereglementeerde overheidskontrole isdeze onder verwijzing
naar denoodtoestand in de tweede wereldoorlog inveellanden wel
ingevoerd. Na de oorlog, onder druk van de groeiende
onafhankelijkheidsbewegingen, werden de lokale overheden
gedwongen aandacht te blijven besteden aan deproblemen vande
cacaotelers en werden de eerder genoemde staatsinstellingen
opgebouwd.
Dehoofddoelstellingen van de systemen inhun huidigevorm zijn
het tegengaan vanprijsfluktuatiesenhet verhogen van decacaoinkomsten van de overheid. In de uitwerking hiervan zijn er
verschillen tussen de Marketing Boards (MB) en de Caisses de
Stabilisation (CdS).Opeen tweetal essentiële kenmerken vertonen
zeechter overeenkomsten. Beidehanteren eengarantieprijsvoorde
telers en beide besteden veel tijd en geld aan de verbetering en
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stimuleringvande cacaoteeltdoor research, kwaliteitsbewaking,
ziektebestrijding, voorlichting, areaalplanning, infrastrukturele
verbeteringen, etc.
Op het vlak van de interne en externe marketing bestaan er
aanzienlijke verschillen.DeMBenhaar funktonarissen of organen
vervullen dezefunkties zelf in plaatsvanpartikuliere opkopersen
exporteurs. Terwijl bij de CdS in principe de partikuliere handel
deze funkties heeft behouden. (Togo en Kameroen kennen
overigenswelStaatsexporteurs). Om toch een soort streefinkomen
tehebben ènom overwinsten vanhet bedrijfsleven tegen tegaan
kent de CdS een richtprijs voor export. Op papier zien beide
Westafrikaanse systemen er goed uit, ondanks hun koloniale
oorsprong.In depraktijk heeft één enander echter minder gunstig
uitgepakt. De cacaobonenproduktie bijvoorbeeld is sedert de
zestigerjaren in Ghana, Nigeria en Kameroen sterk teruggelopen.
Dat kanniet alleen aan deontwikkelingvande wereldmarktprijzen
geweten worden. Het heeft ook te maken met de hoogte van de
garantieprijzen voor de telers. In tabel 1. staat een vergelijking,
gemaakt tussen de producentenprijze/i van Brazilië en die
(gemiddelde)vandeWestafrikaanse staten in 1969, 1973, 1977en
1978.
Tabel 1. Vergelijking van de gemiddelde producentenprijzen in
BraziliëenWest-Afrika,indeperiode 1969-1978 (inPondperton)
Landen

1969

1973

1977

1978

West-Afrika
Barzilië

123,85
270,09

169,36
380,47

497,29
1913,51

628,32
1303,62

Bron: Gill& Duffus, Cocoa market report no.285,ICCOdocument
ICC5/8 enadd.4.
Geciteerd uit IVO(1980)
Het blijkt dat deproducentenprijzen inWest-Afrika in die periode
gemiddeld veellagerliggen dan deproducentenprijzen in Brazilië.
Gemiddeld ontvangen de producenten in Brazilië ca. 65 procent
van de prijs die de cacaobonen opbrengen op de New Yorkse
cacaomarkt. Per saldo blijken deze schommelende prijzen toch
gunstiger uit tepakken dan devastegarantieprijzen in West-Afrika.
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Overigenszijn de Braziliaanse producenten dievan de grootgrondbezitters en niet dievan de 'deelbouwer'.
Het IVOkomt tot dekonklusie dat éénvan deoorzaken voorde
dalingvan deproduktie in Ghana enNigeria met namede telage
garantieprijzen voor de telersbetreffen dietot verwaarlozingvande
teelten in die landen hebben geleid. 'Het lijkt er dus op dat de
overheid deproducentenprijspolitiek steedsmeergaatgebruiken als
een oneigenlijke manier van belastingheffing' en 'In plaats van
positieve effekten van het overheidsbeleid op de cacaoproduktie
kan gesproken worden van negatieve effekten op de cacaoproduktie
watuiteindelijk verstrekkende gevolgen kan hebben voor degehele
cacao-ekonomie. l De bürokratische overheidslichamen slokken
kennelijk veelgeld opmaargevenook deruimte voor korruptie,
zoalsin Ghana het gevalwaswaarambtenaren van deMB in plaats
van geld schuldbekentenissen aan de telers uitbetaalden, zoals
Ghanese overheidsfunktionarissen onlangsbekend maakten.
Voorzover de interne marketing en export niet aan overheidsinstellingen istoebedeeld maar aan het partikuliere bedrijfsleven of
koöperaties bestaat de mogelijkheid dat ze in handen zijn van
buitenlandse ondernemingen, en dan met name in die van de
handelsfirma's diehieronder aan deorde komen.
De tussenpersonen
Hiertoe rekent men dehandelaren, deagenten en demakelaars.De
handelaren vormen debelangrijkste groep.Zijhouden voorraden en
lopen prijsrisiko's. Ze zijn aktief op de later te bespreken
'termijnmarkten'. De grote handelsondernemingen hebben hun
eigenvemen ensomseigen rederijen. Traditioneel isdeze schakel
altijd overheerst door westerse bedrijven. Deagenten en makelaars
verrichten diensten voor dehandelaars,waarbij deeersten in dienst
zijn en de tweede groep op free-lance-basis werkt.
Decacao- enchocoladeproducenten
Deze produktiebedrijven liggen traditioneel in de
konsumptiegebieden: Europa,Verenigde Staten enin de Oostbloklanden. Sedert de zestiger jaren onderscheidt men naast de
chocoladefabrikanten een belangrijk aantal halffabrikatenproducenten. Deze produceren cacaomassa, -boter en -poeder.2
Cacaomassa en -boter worden altijd afgezet bij chocoladefabrikanten. Voor cacaopoeder issindsdezestigerjaren een
belangrijk afzetgebied gevonden bij de voedingsmiddelenbedrijven
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als smaakmaker van diverse soorten Produkten. De chocoladeproducenten verwerken veelalook nogzelf cacaobonen.
Deprijsvormingvan cacaobonen
Bijeenglobaal overzicht van decacosektor mageen karakteristiek
van deprijsvorming niet ontbreken. Deprijsontwikkelingen hebben
tot nu toe de belangrijkste problemen gegevenvoor de telersende
overheden van de produktielanden. Niet alleen kwa hoogte maar
ook kwa verloop. De cacaoprijs vertoont een sterk fluktuerend
karakter en er is geen sprake van een met de algemene
kostenontwikkeling meegroeiend verloop.Uit grafiek 1.blijkt een
golfpatroon van periodes van 3 tot 5 jaar tussen twee
achtereenvolgende dalen en pieken in deprijs. Desterke stijgende
trend in dezeventigerjaren komt overeen met dealgehele stijgende
trend van de grondstoffenprijzen in die jaren. De oliekrisis heeft
hiertoe bijgedragen, maarook de toegenomen spekulatietendens in
degrondstoffenfondsen. Desterke piekvormingna 1975tot 1978
isveroorzaakt door een dreigend cacaobonentekort wat een soort
paniekreaktie op debeurzen veroorzaakte.Na 1978daalt de prijs
weertot het nivovan '74/'75 in 1981.
De feitelijke prijsvorming vindt plaats op een tweetal grote
grondstoffenbeurzen (New York en Londen) en twee kleinere
(Parijs en Amsterdam). Een deel van de cacaobonen wordt
rechtstreektvanuit deproduktielanden op basisvanjaarkontrakten
aan een aantal grote chocoladefabrikanten en een aantal Oostbloklandenverkocht. Deprijzen die op debeurzen tot stand komen zijn
inz'n algemeenheid afhankelijk vanhet vraagen aanbod-principe.
Hierbinnen spelen echter een paar faktoren een grote rol, diehet
prijsverloop van cacaozogrilligdoen zijn. Debelangrijkste faktor is
hetaanbodendusdeproduktie vanbonen.In grafiek 1.zijn de
produktie en de vraag in de vorm van het verbruik tegen het
prijsverloop afgezet. Een typisch kenmerk van caco is dat de
produktie zich niet snel kan aanpassen aan de prijsontwikkeling.
Ondankslageprijzen moet ertoch geoogst worden. Bijhoge prijzen,
dieeen stimulansvormenvooruitbreiding vande teelt levert deze
nieuwe aanplant pas na drie tot vijfjaar een oogst op. Op dat
moment ishet aanbod weerzogroot dat deprijzen weernaareen
dieptepunt toezakken. Eengoedvoorbeeld hiervan isdeperiode
1975tot nu. Door dehogeprijzen wordt decacaoteelt ineen aantal
landen alsBrazilië,Ecuador enMaleisië in diejaren sterk uitgebreid.
Deeerste oogsten vandenieuwe aanplant beginnen vanaf '79/'80.
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Decacaoprijs reageert onmiddellijk met een daling.Bijlage prijzen
treedt vaak teeltverwaarlozing op,wat weertot een terkort leidt en
dustot hogereprijzen, etc.Binnen een oogstjaar zijn erook grote
fluktuaties tengevolgevan deverschillende oogsttijdstippen van de
cacaoregio en plotselinge weers- en ziekte-invloeden of zelfs
transportproblemen (havenstakingen bijvoorbeeld).
De vraag naar cacao is sterk gekoncentreerd in Europa en de
Verenigde Staten. Dezehebben gezamenlijk een aandeelvan zo'n
zestigprocent in dewereldkonsumptievancaco.Ook de Oostbloklanden en Japan vormen belangrijke afzetgebieden voor cacao en
cacaoprodukten. De konsumptie wordt in sterkere mate bepaald
door deinkomensontwikkeling in dekonsumentenlanden dan door
de prijsontwikkeling van cacao. 5 Tot aan het begin van de
zeventiger jaren is de vraag sterk tegenomen. In dejaren zestig
leidde de welvaartsstijging tot deontwikkeling van allerlei nieuwe
voedingsmiddelenprodukten waarin cacaoverwerkt wordt. Metde
ekonomische krisis die in de zeventiger jaren intreedt neemt het
cacaoverbruik af. De cacaoprijs maakt juist in die periode een
stijging door alsnooit tevoren.Dat wijst op degrote invloed vaneen
aantaleerdergenoemde externe faktoren op de cacaoprijsvorming.
Een invloed dieopkorte termijn een belangrijke prijsbepalende rol
speelt isdewereldvoorraadpositie aan cacaobonen. Klimatologisch
isvoorraadvorming in deproduktielanden moeilijk en daarom duur.
Demeestevooraden liggeninde buurt van decacaobeurzen inde
konsumptiegebieden enzijn inhanden vanhandels-enchocoladeconcerns.In dezeventigerjaren waren devoorraden omvangrijk. 4
Dit heeft bijgedragen tot deprijsstijgingen indiejaren.
Tenslotte isde werkingvan decacaobeurzen zelf waardeprijzen tot
stand komenvan belang.Met namegaat het dan om macht diede
verschillende marktpartijen daar kunnen uitoefenen. Het merendeel
van de cacaotransakties vindt via de eerder genoemde beurzen
plaats.Dedaar tot stand gekomen prijzen dragen gezamenlijk bij tot
degemiddelde wereldmarktprijs. Debeurzen kennen twee soorten
prijsnoteringen. Eén voor de kontrakten waarvan de uitvoering
onmiddellijk plaatsvindt: 'Spot-notering'en éénvoor kontrakten
op termijn: Termijn-notering'voor een bepaalde toekomstige
maand.
De achtergrond voor deze gescheiden markten is globaal de
volgende.Het aanhouden vanvoorraden cacaobonen iseen relatief
dure en riskante aangelegenheid vanwege de prijsfluktuaties. De
verwerkende industrie probeert haarvooraden zoklein mogelijk te
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houden,maar wilanderzijds toch telkensverzekerd zijn van tijdige
aanvulling van haar voorraden. Daarom sluit ze lange-termijnkontrakten af met handelaren waarin de 'termijn-notering' als
richtlijn voor de prijs dient. De handelaren sluiten op dezelfde
manier ook dergelijke kontrakten af met de exporteurs. Op deze
manier kunnen telersvoorschotten ontvangen op nogniet geoogste
bonen. De termijn-noteringen zijn gebaseerd op toekomstverwachtingen t.a.v.aanbod envraag.Vaakgaat het om bonen die
nog aan de bomen hangen. Een essentieel kenmerk van de
termijnmarkt van de beurs is dat hierop tot standgekomen
kontrakten over het algemeen niet d.e bedoeling dragen om
uitgevoerd te worden d.w.z. tot werkelijke levering van bonen
leiden. De termijnmarkt is in de eerste plaats een methode van
financiële dekking van de voorraden en de grote toekomstige
bonentransakties vanhandelaren en fabrikanten. Daardoor en door
het relatief geringe cash-geld wat vereist is — 10procent van de
kontraktwaarde —, kunnen op determijnmarkt ook derden, zoals
financiële beleggingsinstellingen, opereren.5 Dit geeft de
termijnmarkt een sterk spekulatief karakter enmaakt haargevoelig
voor 'incidenten en geruchten'. Succesvol opereren op de
termijnmarkt is afhankelijk van de informatie over toekomstige
ontwikkelingen die van belang zijn voor de cacaobusiness:
oogstramingen; konsumptieontwikkelingen; politieke maatregelen;
etc.Vanwegehun groe belangzijn defysieke marktpartijen, grote
exporteurs, handelaars en fabrikanten, doorgaans het best
geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen. Degrote handelaren
beschikken zelfs overeen netwerk aan informanten. Dat betekent
dat in 'normale' tijden de handelaren es. de termijnmarkt
domineren. Daarin besloten ligt ook de mogelijkheid tot
manipulatie,zekeralsinoverwegingwordt genomen dat handelaren
over voorraden beschikken. Ze kunnen bijvoorbeeld dreigen met
levering.Erbestaan vermoedensdat degrote cacaohandelaren dit zo
nu en dan ook doen en dat niet al hun transakties op de
termijnmarkt alsfinanciële dekking bedoeld zijn. Deinvloed diede
fysieke partijen op de termijnmarkten uitoefenen kan niet met
precisie worden aangetoond, daar dedata van determijnmarkten te
beperkt zijn vooreen dergelijke analyse.
In 'abnormale' tijden gaat spekulatie de prijsbewegingen op de
termijnmarkt domineren. Deband met deomstandigheden op de
fysieke markt raakt zoek. Externe omstandigheden gaan een grote
rol spelen, geruchten versterken de spekulatiegolf. Een voorbeeld
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hiervan was de prijshausse voor bijna alle grondstoffen in 1972/
1974.Het totaal aan termijntransakties overtreft in een dergelijke
hausse dewerkelijke wereldhandel velemalen.
Zoalsgezegd zijn niet alleen Spekulanten de boosdoeners,ook de
fysieke partijen maken zich mede schuldig aan spekulatie.
Wat heeft dit voor gevolgen voor de produktielanden? De
produktielanden (cacaotelers en bijv. Marketing Boards) opereren
alsregelniet op de termijnmarkt. Zehebben ergeen ex/ra-voordeel
of -nadeel bij. Termijnmarkten bevestigen daarentegen het
instabiele, onvoorspelbare karakter van de cacaoprijsvorming en
versterken dit zelfs vanwege depotentiële invloed van spekulatie.
Zoalsaleerdervermeld zijn deproduktielanden zeker niet gebaat
bij instabiele cacaoprijzen.
3. Derolvandemultinationale ondernemingenindecacaosektor
In de gangbare diskussies over de internationale grondstoffenproblematiek ligt het aksent op verschillen tussen rijke en arme
landen of konsumptie-enproduktielanden;deongelijkeruiltussen
landen. De Nieuwe Internationale Economische Orde wordt dan
meestal voorgesteld als een rechtvaardiger arbeidsverdeling en
ruilverhouding. Vanuit ons analysekader is de internationale
arbeidsverdeling c.q. ruilverhouding geen anoniem proces tussen
staten,maar wordt dezeverregaand gestuurd en bepaald door het
beleid vanmultinationale ondernemingen. Vandaar dat wehiereerst
de ontwikkelingen in de handels- en verwerkingssektor van de
afgelopen twintigjaar willen schetsen. In deze periode zijn de
ondernemingen ontstaan diedecacaosektor momenteel domineren.
Degrondstoffenmarkt: Dehegemonievan het handelskapitaal
Depositievan decacaobonenhandelsondernemingen isnade tweede
wereldoorlog grondiggewijzigd. Deboneninkoop van dechocoladeindustrie gingmeerviadehandelsondernemingen verlopen door het
overheidsingrijpen in deinterne en externe marketingstrukturen in
een groot aantal Afrikaanse landen. De chocoladefabrikanten
kochten voorheen decacaobonen veelalrechtstreeks of via agenten
in de produktielanden.
In deWestersevoedingsmiddelensektor, waardecacao-industrieeen
onderdeel vanvormt, heeft zichbovendien delaatste 20jaar een
aantal grote veranderingen voorgedaan. De struktuur van deze
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sektor isdoor een koncentratie-en diversifikatieproces aanzienlijk
gewijzigd, met grote gevolgen voor decacaohandelsbedrijven. Door
dekoncentratie ende snelle technologische ontwikkelingen werden
de produktie-eenheden omvangrijker, wat gevolgen had voor de
ordergroottes aan decacaohandel.Tezamen met destijdende cacaoprijzen betekende dit dat de financiële risiko'sophet aanhouden
van voorraden en het aangaan van termijntransakties voor de
individuele handelsondernemingen te groot werden. Fusies en
overnames ter verbreding van de financiële basis van de
ondernemingen waren het gevolgd. De koncentratiegraad in de
cacaohandelssektor ishoog.Maarexakte gegevenshierover bestaan
niet. De meeste handelsondernemingen zijn nog steeds in handen
van families. En deze zijn zeer karig met informatieverstrekking
over bedrijfsresultaten en -beleid. In veel landen is de wetgeving
dienaangaande nogsteedsniet gewijzigd.
Namen die telkens opduiken in de overzichten van grote
cacaohandelsconcernszijn 6:Gill& Duffus (VK);A.C.Israël(VS)/
ACLI (VS);Paterson, Simon and Edward (VK);General Cocoa
(VS); Rayner Berisford (VK); Guinness Peat Group (VK) en
Continaf (Ned.). Delaatste isin 1979overgenomen door Berisford.
Vandeze ondernemingen wordt geschat dat zeongeveer 80 procent
van de fysieke wereldhandel beheersen. Over de grootste
cacaohandelsonderneming,Gill&Duffus (VK)zijn alle bronnen het
eens. Deze zou een marktaandeel van 40 à 50 procent hebben.
Hoewel er traditioneel een zekere specialisatie naar regio bestaat
kopen demeeste handelsondernemingen in allegrote cacaolanden.
De handel verloopt of via de overheidsinstellingen dan wel
makelaars of via de partikuliere opkopers/exporteurs, die soms
eigendom zijn van dehandelsondernemingen. Voor deafzet vande
cacaobonen bij de verwerkende industrie geldt hetzelfde. Men
beschikt indemeeste belangrijke verwerkende regio over filialen of
men werkt er met agenten en makelaars. Al deze concerns zijn
gediversificeerd, wat betekent dat ze niet alleen van de cacaoinkomsten afhankelijk zijn. Zohandelt het merendeel in meerdere
Produkten dan alleen cacao. AC Israël en Gill &Duffus nemen
bijvoorbeeld ook een sterke positie inin derubberhandel. Ook bij
industriële aktiviteiten iseen aantal concernsbetrokken. Berisford
bijvoorbeeld beschikt overeen vlees-en metaaldivisie.Gill& Duffus
is sinds kort zelfs betrokken bij het verzekeringswezen. Sinds de
zeventigerjaren zijn dehandelsconcernszich ook gaan bezighouden
met de verwerking van cacaobonen tot halffabrikaten. Produkten
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die wel in hun handelspakket zaten maar nog niet door hen
geproduceerd werden.
Allegrote handelsconcerns beschikken overeenuitgebreid netwerk
ter verzameling en verwerking van bonenproduktie- en andere
relevante marktinformatie. 'The Gill&Duffus Cocao Statistiscs'en
'Cocoa Market Reports' spelen in decacaowereld eengrote rolen
dienen op de termijnmarkten vaak als leidraad. De greep van de
handelsconcerns op deprijsvorming ishierdoor groot enwordt nog
eensversterkt doorhun voorraadkapaciteit.
Derecentevertikale integratie naar decacaoverwerkingversterkt de
greepvandehandelsconcerns op decacaosektor, maar isin eerste
instantie toch alseenmin of meer defensieve stap te beschouwen.
Dat heeft te maken met de ontwikkeling van het potentiële
handelsvolume, dat wil zeggen de hoeveelheid bonen die naar de
verwerkingsbedrijven in de konsumentenlanden gaat. Doordat de
bonenproduktie in de zeventiger jaren nauwelijks groeide en de
bonenvermalingen in de produktielanden des te sneller, bleef er
voor de verwerking in de konsumptielanden een geringere
hoeveelheid bonen over. De export van halffabrikaten uit de
produktielanden steegwel.Doorzelf betrokken te raken bij deze
produktie konden deconcernshun handelsvolume op peil houden.
Bijna allegrote handelsconcerns beschikken overeenverwerkingsfabriek in één of meerdere produktielanden (zie tabel 2.).
Dehalffabrikaten uit deproduktielanden moeten meestal nogeen
aantal bewerkingen ondergaan alvorenszeafgezet kunnen worden
bij dechocolade envoedingsmiddelenindustrie. Wezien dan ook dat
dehandelsconcerns in diezelfde periode ook halffabrikatenbedrijven
indekonsumptielanden overnemen.Hiermee eigenen zijzich dus
geavanceerde verwerkingstechnologie toe,wat tot voor kort tot het
primaat vandechocoladeconcerns behoorde. Strategisch betekent
dit dat de handelsconcerns hun greep op de grondstoffenvoorziening (bonen en halffabrikaten uit de produktielanden)
hebben behouden; een kompleet verwerkingsapparaat hebben
opgebouwd tot hoogwaardige cacaoprodukten toe enhierdoor hun
positie t.o.v.degrote chocoladeconcerns hebben versterkt.
Concentratie endiversifikatie inde verwerkendesektor
Vroeger bestond de cacaoverwerkende industrie uit chocoladefabrieken die alle uitgingen van de cacaoboon als grondstof. Het
waren familiebedrijfjes die meestal voor lokale markten
produceerden eneenuitgebreid assortiment aan chocolade-artikelen
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voerden. Onderlinge konkurrentie en verzadiging van lokale
markten dwongen dezeondernemingen degrenzen over,waarbij 'de
sterkste dezwakkere overnamen of wegkonkurreerden'. Dit proces
voltrok zich na de tweede wereldoorlog in versterkte vorm, o.a.
doorhet ontstaan van de EEG eind vijftiger jaren en de uitbreiding
ervan in 1972.Door opheffing van deonderlinge tolmuren ontstond
ereen grote afzetmarkt vergelijkbaar met die van de VS. Dit gaf
aanleiding tot een strijd om de marktaandelen waarbij niet alleen
degrote Europese bedrijven eenvooraanstaande rol speelden, maar
ook bedrijven uit niet-EEG landen. Deze strijd speelde zich af
tussen chocolade-(en zoetwaren-)ondernemingen, maarook andere
voedingsmiddelenbedrijven namen er aan deel. Zo ontstonden er
grote gediversificeerde voedingsmiddelen- en chocoladeondernemingen die opveleinternationale markten opereren.
Naast deze wijzigingen op het gebied van de aktiviteiten
(diversifikatie en internationalisering) en marktkracht (fusie en
overname), traden erook indeproduktie zelf grote veranderingen
op. De technologische ontwikkelingen maakten het mogelijk tot
grotere produktie-eenheden te komen. Fusiesenovernamesleidden
alsnel tot ontslagvanvele werknemers.Ook trad ereen specialisatie
in deproduktie op,diesamenhing met deverscherpte konkurrentie
endeafnemende groeivanhet chocoladeverbruik in dezeventiger
jaren. Niet alleen voerden vele bedrijven een sanering van het
Produktenassortiment door, ook ontstond ereen type bedrijf wat
zich alleen toelegde op de produktie van halffabrikaten
(cacomassa, -boter en -poeder). De 'candy-bar' (vulsel met een
chocolade jasje) die vanuit de VS in de vijftiger jaren in Europa
werd geïntroduceerd, heeft aan die specialisatie een belangrijke
stoot gegeven. De cacaoboonverwerking tot chocolade is voor
dergelijke bedrijven met een laag chocoladeverbruik een relatief
dure aangelegenheid. Het snel groeiende marktaandeel van de
'candy-bar' deed een nieuwe markt ontstaan voor cacaohalffabrikaten. Eengroot aantal chocoladebedrijven, diehun afzet
mede bedreigd zagen door de 'candy-bar' schakelden om naar de
produktie van halffabrikaten.
De tamelijk uniforme chocolade-sektor is veranderd in een
gedifferentieerde bedrijfstak waarin onderscheiden kunnen worden
de traditionele chocoladebedrijven (werkend vanaf de boon);
gespecialiseerde chocoladebedrijven (die halffabrikaten inkopen)en
gespecialiseerde halffabrikatenproducenten (die cacaomassa, -boter,
-poeder en couverture maken). Dit is een produkt(ie)technisch
69

onderscheid.Maken weeen onderscheid naareigendom dan blijken
de belangrijkste chocoladebedrijven in handen te zijn van slechts
eenhandjevol internationaal opererende concerns.
Een Unctad-rapport schat dat een negental bedrijven 80procent van
dechocolade enandere cacaoprodukten indeVSenWestEuropa in
handen heeft. 7 Hieraan kan het in de zeventiger jaren door
overnames sterk gegroeide Westduitse concern Monnheim nog
toegevoegd worden.
Dat zijn de volgende ondernemingen: Nestlé (Zwits.);Mars Inc.
(VS);General Foods (VS);Cadbury-Schweppes (VK); RowntreeMackintosh (VK); Interfood (Zwits.); Hershey Foods (VS);
W.R. Grace & Co. (VS); United Biscuits (Holdings) (VK) en
Monnheim (BRD).
Dit geeft al aan dat de toegankelijkheid van de markten van de
konsumentenlanden voor nieuwe ondernemingen van (uit)
produktielanden bijzonder klein is. Bovendien zijn de chocoladeondernemingen evenalsdehandelsconcerns aktief in de industriële
verwerking in de produktielanden (zie tabel 2.). Een aantal
ondernemingen heeft algeruimte tijd kleinechocoladefabrieken die
voor delokale markt produceren. Delaatste,jaren nemen dergelijke
aktiviteiten toe,terwijl ook inverwerkingsunitsvoor halffabrikaten
wordt geïnvesteerd. Beide soort investeringen hebben een andere
achtergrond. Deafnemende groeivandechocoladekonsumptie in
de traditionele konsumentenlanden in dejaren zeventig dwingt tot
het zoeken van nieuwe afzetgebieden. Gegokt werd op de
zogenaamde 'New IndustrializesCountries' (NIC's), derijkste onder
de 'ontwikkelingslanden'. Te noemen vallen Argentinië, Mexico,
Zuid-Oost Azië (Indonesië, Maleisië, Singapore als 'bruggehoofd'
voorJapan).Vooral in Braziliëstonden in de tweede helft vande
jaren zeventig vele chocoladefabrieken gepland, waarbij ook een
exportproduktie isingekalkuleerd.
De investeringen in de halffabrikatenproduktie in de cacaolanden
moeten gezien worden als vorm van grondstofvoorziening i.v.m.
bonentekorten en als zelfstandige aktiviteit bedoeld voor verdere
verwerking tot chocolade met mindere specifikaties, bijvoorbeeld
voor verwerking door de voedingsmiddelenindustrie. Op de
Amerikaanse markt zijn de vermalingen van bonen drastische
verminderd ten gunstevandehalffabrikaten uit met nameBrazilië.
Nestlé,Interfood enHershey alschocoladeconcerns moeten hierbij
speciaal vermeld worden, maar natuurlijk ook het grootste
gespecialiseerde halffabrikatenconcern in de wereld, Cacao Barry
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(Frankrijk). Deze vier bedrijven hebben produktie-eenheden in
Brazilië opgezet die een toeleveringsfunktie vervullen voor hun
Amerikaanse vestigingen.
Substituten voorcacaoboter en -poeder
Een nieuw element in de konkurrentie tussen de chocolade- en
voedingsmiddelenbedrijven werd de introduktie van substituten
voor cacaoboter en -poeder. Voor cacaoboter zijn al goede
equivalenten ensubstituten op basisvanandere plantaardige vetten
ontwikkeld (o.a.Wessanen en Unilever 8 ). Voorcacaopoeder isdat
nog niet het geval. De ruimere toepassing is afhankelijk van de
ontwikkeling van de prijsverhouding tussen cacaobonen en de
substituutgrondstoffen en het verschil in produktiekosten. Deze
liggenvoordesubstituten nogaanzienlijk hoger. Bovendien isinde
meeste konsumentenlanden de toepassing ervan (nog) beperkt
vanwege de wetgeving op samenstelling en etikettering van
chocoladeprodukten. In Nederland bijvoorbeeld mageen artikel wat
als chocolade wordt aangeprezen geen substituut bevatten. In
Engeland daarentegen mag substituut worden toegevoegd tot
maximaal 5 procent van eindgewicht. In de EEG wil men een
uniforme regeling maken. Dit jaar moet hierover een besluit
genomen worden. De verwachting is dat de Engelse regeling (5
procent regeling) wordt overgenomen. De substituuttoepassing is
een bedreigingvoor decacaoproduktie van deproduktielanden. 9
Omgerekend inhoeveelheden cacaobonen betekent deinvoeringvan
de 5 procent regeling in de EEG dat er potentieel 80.000 ton
cacaobonen minderverwerkt hoeven te worden bij een konstante
chocoladeproduktie. Dat is een hoeveelheid vergelijkbaar met de
totale bonenproduktie van Ecuador.
In principe vormen de substituten ook een bedreiging voor de
halffabrikatenproducenten, maarvanCacao DeZaan bijvoorbeeld
is bekend dat deze de technologie voor cacaobotersubstituten al
bezit.
DeNederlandsesituatieendegevolgen voordewerknemers
In grote lijnen is de ontwikkeling in de Nederlandse cacao-en
chocoladesektor verlopen als hiervoor in algemene termen is
beschreven. Maar er zijn een paar verschillen. Zo heeft de
Nederlandse chocoladeproduktie altijd in technologisch en
kwalitatief opzicht een vooraanstaaande positie ingenomen.
Internationaal bekend zijn de Produkten van bijvoorbeeld Van
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Tabel2. Debelangenvanbuitenlandse ondernemingeninde
cacaoverwerkingvandebelangrijkste produktielanden
Land
Nigeria

Totale Gecontroleerde Betrokkenbuitenlandse
capaciteit
capaciteit
ondernemingen
70.000

10.000

130.000
97.000

100.000
45.000

Kameroen 66.000
Brazilië
173.000

66.000
66.000

Ivoorkust
Ghana

79.000
ruim 15.000voorchoc.prod.
gepland
in 1980
Ecuador

102.000

102.000

80.000

10.000

723.000

478.000
is66 procent

Nestlé en Cadbury-Schweppes
voorlokale chocoladeprod.
CacaoBarry; Interfood
Gill& Duffus
NestléenCadbury-S.voor
lokale chocoladeproduktie
CacaoBarry
Gill& Duffus; Hershey/
General Cocoa
Technische hulp enverkoop
i.s.m.W.G.Spice (Guinness
Peat Group)
waaronder Nestlé,General
Foods,Hobart Investments
(Can.) Sondoz
Nestlé,CacaoBarry, Interfood
enCargill
Nestlé

Hoeveelheden in tonnen
Bron: Theprocessing before export of cocoa: Areas for
international co-operation.Unctad secretariat, 1981
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Houten, Droste,Verkade en inhet verleden Kwatta.In Nederland,
met Amsterdam als handelscentrum voor 'koloniale waren'
ontstonden alvroegverwerkingsbedrijven voorcacao.
Eenander belangrijk punt isdat deNederlandse afzetmarkt relatief
klein is en daardoor haar ondernemingen ook. Slechts enkele
bedrijven produceerden ookvoor deexport. Datbetekent datveel
bedrijven het indezestigerjaren door de toegenomen internationale
konkurrentie niet konden bolwerken. Een aantal chocoladebedrijven schakelden al snel over naar de 'sterke kant' van de
Nederlandse sektor, de cacaobereiding, en gingen halffabrikaten
produceren. Andere beperkten zich tot zeer gespecialiseerde
Produkten en dus'kleine' afzetmarkten.
Deinvloed van demoderne 'candy-bar'-produktie isinNederland
groot geweest.Produkten van bedrijven alsMarsenNuts tastten de
positie van traditionele chocolade-industrie sterk aan. Deze bleef
lang vasthouden aan een produktenpakket waarin de 'ongevulde
reep' de hoofdmoot vormde. Met merendeel van de traditionele
chocoladefabrikanten kampt tot op dit moment nog steeds met
overkapaciteit in deproduktie ten gevolgevan een produktenpakket
wat kennelijk niet goed aansluit bij devraagvan de konsumenten.
Een extra probleem vormde de gestegen cacaobonenprijs voor de
toch al relatief dure Nederlandse chocoladeprodukten. De
traditionele chocoladeproducenten die in vergelijking met 'candybar'-producenten veel chocolade in hun produkten verwerken,
moesten hun prijzen laten stijgen of genoegen nemen met minder
winst. Beide tastten dekonkurrentiepositie aan.Detoepassingvan
cacaosubstituten isgeen 'oplossing', want kwaliteitsc/ioco/adeishet
handelsmerk van deNederlandse industrie.
De Nederlandse halffabrikatenproducenten hebben nauwelijks
afzetproblemen gekend. Hun produktie is sinds de zestiger jaren
gestadig gestegen. Het grootste deel, 90 procent, wordt
geëxporteerd.Hun produktie sloot aan bij deinternationale tendens
in dechocolade-industrie om decacaoboterproduktie af te stoten
gezien dehogeproduktiekosten enoverte gaanop halffabrikatenverwerking. Deopkomst van de'candy-bar'-produktie speeldeeen
grote rol. En ook de gestegen vraag vanuit de voedingsmiddelenindustrie naar met name cacaopoeder droeg een steentje bij. De
problemen vandehalffabrikatenproducenten lagen meerinhetvlak
vandefinanciering vanuitbreidingsinvesteringen. Voegdaarbij de
tendensdat veelvoedingsmiddelenondernemingen in dezestigeren
zeventiger jaren streefden naar diversifikatie van hun produkten73

pakket en wehebben alle faktoren diedesterke integratievande
huidige Nederlandse bedrijfstak in de internationale handels-en
voedingsmiddelensektor bepaalden, op een rijtje.
Zozijn alleNederlandse halffabrikatenbedrijven inhanden gekomen
van internationaal opererende concerns met een dominerende
positie in decacaosektor.Cacao DeZaan isvanW.R.Grace (VS);
Wessanen Cacao is een onderdeel van Berisford (VK);Gerkens,
Korff en Stuurman zijn van General Cocoa (VS) en Bensdorp
behoort tot het Unilever-concern. VanHouten isterecht gekomen
bijMonnheim (BRD) enhet bedrijf isverplaatst naarWest-Berlijn.
In de chocolade-industrie hebben grote veranderingen plaats
gegrepen.Veelvan deeertijds bekende produktiebedrijven bestaan
niet meer: Kwatta,Tjoklat, Ringers,Rademakers, etc.Hun namen
prijken nogwelop dewikkelsvan Produkten. Van degrotere,nu
nog bestaande bedrijven is het merendeel in handen van
voedingsmiddelenconcerns gekomen. Droste en Venz zijn van
Nabisco Brands (VS), Beukers en Reineke van Meneba (Ned.) en
Delicia van Wessanen (Ned.). Alleen Verkade is nog zelfstandig.
De gespecialiseerde chocoladebedrijven, waarvan Mars en Nuts de
belangrijkste zijn,zijn in buitenlandse handen.Marsisalsexportproducent voor Europahier speciaal opgericht door MarsInc. (VS)
enNutsisin 1979overgenomen door Rowntree Mackintosh (VK).
Een oorspronkelijk puur Nederlandse bedrijfstak isoverwegend in
handen van buitenlandse ondernemingen gekomen endaarmee de
bekende handelsmerken ènde know-how.
Watheeft dit allesvoorgevolgen (gehad)voor dewerknemers? Het
verliesaanzelfstandigheid leidt tot dealgemene problematiek van
deafgenomen invloedop belangrijkebesluitvorming. Vooral alshet
gaat om buitenlandse moederbedrijven. Doorhet koncentratie-en
diversifikatieproces zijn veel bedrijven gesloten en is er veel
werkgelegenheid verlorengegaan. Tussen 1969en 1982 daalde het
aantal werknemers in de hele sektor (inklusief de suikerwerkindustrie) met 3.600 personen. 10
Dearbeidsomstandigheden en-inhoudzijn drastisch gewijzigd. Het
ambachtelijk karakter van deze industrie isvolledig verdwenen.
Alleen de geheimzinnigheid rond de receptuur èn het stof en de
stank behoren nogtot de dagen van weleer.
De chocolade-industrie is sterk geautomatiseerd en de
halffabrikatenbedrijven hebben het karakter van een procesindustrie gekregen. Slechts de huidige ekonomische malaise
weerhoudt deze laatste bedrijven ervan over te schakelen op een
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volkontinu produktieproces.
MNO'sindecacaobusiness: Oligopolisering van de verwerking
In decacaobusiness isduidelijk sprakevan een oligopolisering rond
twee machtscentra: De handelsconcerns en de chocolade/
voedingsmiddelenconcerns.
De handelsconcerns, die sterk gediversificeerd zijn, domineren de
cacaobonenmarkt en kunnen de prijsvorming beïnvloeden. Zij
hebben zich de laatste jaren een sterke positie verworven in de
halffabrikatenproduktie van de produktielanden èn in de
technologisch geavanceerde halffabrikatenproduktie in de
konsumptielanden. Dit betekent dat ze ook de afzet van de
verwerkte Produkten van de produktielanden onder kontrole
hebben. Als verwerkend concern hebben ze een grote mate van
vrijheid inde keuzevangrondstoffen: cacaobonen of halffabrikaten
(cacaomassa) uit deproduktielanden. Bepaalde aktiviteiten zullen,
afhankelijk van kostenfaktoren (bonen/massa-prijs, arbeid,
produktiemiddelen) en de stand van de technologische
ontwikkelingen (vaak eigen research) zelfs uitwisselbaar worden
tussenvestigingen inproduktie-en konsumptielanden.
De chocolade/voedingsmiddelen concerns monopoliseren de
belangrijkste afzetmarkten in de VS en West-Europa. Zij hebben
zich al uitgangsposities verworven voor de toekomstige
afzetgebieden in dezogenaamde NewIndustrialised Countries.In de
lokale chocolade- en halffabrikatenproduktie van de
produktielanden zijn ze ook op grote schaal aktief. Tegelijkertijd
kunnen ze (weliswaar niet onbeperkt) cacaosubstituten in de
chocoladeproduktie toepassen alsdat goedkoperis.
Bekijken we de totale verwerkingskapaciteit van de 15 grootste
(meer dan 20.000 ton) bonenverwerkende ondernemingen in de
wereld dan blijkt deoligopolisering van deze sektor pasgoed. Zij
kunnen gezamenlijk tweederde van de wereldproduktie aan
cacaobonen (1979)verwerken,(tabel 3.).
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Tabel 3. Cacaobonenverwerkingscapaciteit vande 15grootste
verwerkende ondernemingen (inklusief geplande uitbreiding en
minderheidsdeelnemingen)
Concerns

Verwerkingscapaciteit

Handelsondernemingen
Gill&Duffus (VK)
GeneralCocoa (VS)
Guinnesand Peat (VK)(inkl. Bareto)
Berisford (VK)
Cargill (VS)
Gespecialiseerdehalffabrikatenproducenten
Cacao Barry (Fr.)
W.R.Grace (VS)
Hamester (BRD)
Chocoladeproducenten
Nestlé (Zwits.)
Interfood-Jakobi (Zwits.)
General Foods(VS)
Cadbury/PeterPaul (VK/VS)
Rowntree Mackintosh (VK)
Monnheim (BRD)
Hershey (VS)
Ferrero (It.)
Totaal

92.000 ton
55.000
86.000
37.000
30.000
300.000

170.000
85.000
25.000
280.000
135.000
85.000
50.000
35.000 (eigen
20.000 schatting)
55.000
??
20.000
meer dan 400.000
meer dan 980.000

Dat is ca. tweederde van de wereldbonenproduktie in 1979:
1.481.000 ton.
Bronnen: IVO(1980), Unctad (1981), Diverse krante-artikelen
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4. Depositievande'Produktielanden'
Uit paragraaf 2 viel al op te maken dat in de produktielanden
meerdere groeperingen betrokken zijn bij de cacaosektor, waarvan
de belangen niet éénduidig zijn. Het overheidsbeleid in de
Afrikaanse landen heeft bijvoorbeeld niet geleid tot een betere
inkomenspositie van de telers in vergelijking met de andere
cacaolanden. Het spreken over het belang van een produktieland
werkt dan ook nogalverhullend en suggereert teveeleen identiek
belangenpatroon binnen een land.Meestal doelt men ermeeop het
belang van de overheid en wordt de effektiviteit van het
overheidsbeleid uitgedrukt in termen vanhet alof niet verhogenvan
de cacaoinkomsten in het kader van het algemene streven naar
verhoging van het nationale inkomen. Dit vormt de kern van de
achtergrond vanhet 'traditonele' analysekader voor de benadering
van deinternationale grondstoffenproblematiek. Een ander nadeel
van deze benadering is het nauwelijks toekomen aan het
problematiseren vande invloed eneffekten vanhet 'buitenlandse
kapitaal' indeproduktielanden.Wèlheeft dit analysekader geleid
tot een skala aan aktiviteiten op internationaal politiek nivo,
waarvan degrondstoffenonderhandelingen inUNCTAD-verband de
grootste aandacht hebben getrokken en dat nog steeds doen.
Vanuit het oogpunt van deoverheden inde cacaoproduktielanden
gezien iseen strategie diegericht isop deverhogingvande exportinkomsten vancacao begrijpelijk. Dat hierin uiteindelijk politieke
onderhandelingen een grote rol zijn gaan spelen zal in deze
paragraaf begrijpelijk worden.
De overheden van de produktielanden kampen met ontzaglijke
ekonomische problemen, diehun wortelsinhet koloniale verleden
hebben. Voor de meeste cacaolanden, met name de Afrikaanse
staten, is cacao geen inheems produkt. De teelt is gericht op de
export enerisnauwelijks sprakevan eenlokale cacao-konsumptie.
De traditionele, op de lokale voedselvoorziening gerichte, teelten
zijn erdoor verdrongen. Voedingsmiddelen(-grondstoffen) moeten
dus geïmporteerd worden. En tenslotte is er in de meeste cacaolanden sprake van een 'mono-kultuur', die behalve de meer
teelttechnische nadelen van ziektegevoeligheid van het gewas en
uitputting van de bodem, vooral een éénzijdige ekonomische
afhankelijkheid van de export en internationale prijsontwikkeling
van dat produkt met zich meebrengt. In landen als Ivoorkust,
Kameroen,Nigeria,Ghana enTogo,waardecacaoinkomsten zeer
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belangrijk zijn voorhet nationale inkomen bestaat alshet wareeen
direkte relatie tussen de cacaoprijsontwikkeling en de
voedselvoorziening.
Voor de overheden van de cacaolanden hebben tot nu toe twee
vormen van beleid een rolgespeeld die beidegericht waren (zijn) op
de verhoging van de cacao-inkomsten. Ten eerste een strategie
gericht op prijsbeheersing en -verhoging op de wereldmarkt. Ten
tweedehet streven om een deelvan de toegevoegde waarde,diein
de produktieketen in de verwerking tot eindprodukten wordt
gerealiseerd,in eigen land te houden.Gepoogd werd enwordt om
een lokale verwerkingsindustrie op te bouwen, die overigens haar
Produkten ook weerinhet buitenland moet afzetten.
Deprijsstrategie
Dezestrategie isgericht op het voor deproduktielanden zonadelige
fluktuatiepatroon van decacaowereldmarktprijs. Het realiserenvan
stabiele, hogere prijzen hangt samen met de mate waarin de
produktielanden (of hun lokale ondernemingen) in staat zijn de
faktoren tebeïnvloeden die bijdragen tot deprijsvorming, c.q. de
versterking van de marktpositie in nationaal verband. Te noemen
zijn het reguleren vanhetaanbod; het monopoliserenvan deinterne
marketing;het /concentreren vande externe marketing en het
aanleggen van voorraden;het vaststellen van minimum exportprijzen, etc.
Depolitiek van deMarketingBoards ende CaissesdeStabilisation
in de Afrikaanse landen kan als een stap tot versterking van de
marktpositie gezien worden. De invloed van de buitenlandse
handelsondernemingen wordt voor een deel uitgeschakeld en
middelsgarantieprijzen voor de telerskan inprincipe deaanbodcyclusgedempt worden. De overheidspolitiek in de Afrikaanse
landen leidde niet tot voldoende hoge telersprijzen zodat daarde
cacaoproduktie eerder af- dan toenam. De nationale ekonomieën
bleken te zwak om langere tijd een effektieve voorraadpolitiek te
voeren.Denationaal genomen overheidsmaatregelen leidden binnen
degroepvanproduktielanden nogal eenstot tegengestelde effekten.
In 1962 besloten Ghana, Ivoorkust, Kameroen, Nigeria, Togo en
Brazilië tot oprichting van de CocoaProducers'Alliance, een
producentenkartel. De bedoeling hiervan was te komen tot
afspraken overeengezamenlijke minimumprijs, verkooptijdstippen,
exporthoeveelheden, het aanleggenvanvoorraden om deminimumprijs te handhaven. Maatregelen die de kollektieve marktpositie
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moesten versterken. In depraktijk heeft de Alliance tot nu toe niet
gewerkt. Grote belangenverschillen tussen de landen voor wat
betreft deafhankelijkheid van decacao-inkomsten speelden hierin
o.a. een rol. Destimuleringvan decacaoteelt (o.a. door decacaoconcerns)in nieuwe regio's alsZuid-Oost Aziëmaken de realisering
vaneen producentenkartel in de toekomst steeds moeilijker.
Een derde pogingom deprijsontwikkelingen te reguleren vormden
de internationale onderhandelingen tussen producentenlanden en
konsumentenlanden over een Cacao-overeenkomst. De oprichting
van deAllianceheeft alsdrukmiddel op dezeonderhandelingen wel
eenrolgespeeld.Vanaf 1965verliepen de onderhandelingen onder
Unctad-vlag.Najaren van moeizaam onderhandelen gingde eerste
overeenkomst pasin 1973van start. Inmiddelszijn erdrieCacaoovereenkomsten afgesloten: van 1973tot 1976; 1976 tot 1979en
1981 tot 1984.
InternationaleCacao Overeenkomsten
Grote belangentegenstellingen, voornamelijk tussen producentenlanden enerzijds en konsumentenlanden anderzijds bepaalden het
moeizame karakter van deonderhandelingen. Deoverheden inde
konsumentenlanden blijken in de praktijk 'de spreekbuis van de
cacaoconcerns' tezijn. Globaal zijn deproduktielanden gebaat bij
het hanteren vaneen minimumprijs op redelijk nivo.Dechocoladeindustrie indekonsumentenlanden heeft belangbij lagegrondstofprijzen enzaleen maximumprijs willenvaststellen. Decacaobonenhandel, vooral gesitueerd in de konsumentenlanden wil eigenlijk
helemaal geenprijsafspraken. Prijsfluktuaties vormen debasisvoor
hun inkomen. Bijvolledige voorspelbaarheid vanprijzen zullen de
verwerkerszelf gaan inkopen.
Detweevoornaamste instrumenten van deCacao-overeenkomsten
tot nu toe,diedoor een speciaal inhet levengeroepen organisatie
ICCOn worden uitgevoerd, zijn de 'exportquota-regeling'voorde
produktielanden ter reguleringvan het aanbod en deaanlegvaneen
zogenaamde 'Buffervoorraad' om de afgesproken prijsvork
(minimum-enmaximumprijs) te kunnen handhaven alsde exportquotaregeling alleen onvoldoende is.
Het fonds waaruit deze voorraad gefinancierd wordt, wordt
gevormd viaeen opslagop alleinternationale bonentransaktiesvan
de leden. Voor halffabrikaten- en eindproduktentransakties vindt
omrekeningin bonenequivalenten plaats. Overvoor deproduktielanden belangrijke zaken alsdetoepassing vancacaosubstitutie en
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'een eigen verwerkingsindustrie' wordt nauwelijks resp. niets
vermeld. De kontrole en sanktiemogelijkheden van de cacaoorganisatie (ICCO) zijn gering. De lidstaten verschaffen zelf
informatie overdeuitvoeringvan deovereenkomst. Bij overtreding
kan uitsluitingvandeelnamevolgen. Deinvloed in deICCOvande
konsumentenlanden en enkele grote producentenlanden is groot.
Uittredinguit deorganisatie betekent dat het vereiste quorum niet
wordt gehaald en dat dusdeovereenkomst vervalt. Eenheel groot
nadeelvan deovereenkomst isdat deVSalsgrootste konsumentenland envoorvechter van de'vrije handel' tot nu toe nognimmer
heeft deelgenomen.
Uit onderstaande grafiek blijkt dat de drie overeenkomsten voor
wat deprijsvork betreft nietgefunktioneerd hebben. Bijde eerste
tweeovereenkomsten lagdewerkelijke wereldmarktprijs alvanaf de
start boven de afgesproken maximumprijs. Het strukturele
bonentekort door lage oogsten en toenemende verwerking in
produktielanden maakte dat de exportquotaregeling niet kon
funktioneren eneen 'buffervoorraad' wasnogniet gevormd. Bijde
derde regeling, waarvoor de minimum- en maximumprijs fors
verhoogd waren, dook de wereldmarktprijs al snel onder de
prijsvork. De oogsten waren door de flinke uitbreiding van het
areaal in de zeventiger jaren in Brazilië, Ecuador en Maleisië
overvloedig.Het fondsvoor devormingvan debuffervoorraad was
al snel uitgeput; de exportquotaregeling funktioneerde gebrekkig.
De opbouw vaneen verwerkingsindustrie in de produktielanden
Een tweede strategie die decacaolanden volgen terverbeteringvan
decacao-inkomsten ishet stimuleren vande cacaobonenverwerking
in eigen land. Verwerkte grondstoffen leveren over het algemeen
een hogereprijs opvanwege detoegevoegde waarde.In het kader
van een nationale industriepolitiek ligt het voor de hand dat de
produktielanden hun grondstoffen zelf gaan verwerken en ter
export aanbieden. Een eigen chocoladeproduktie is in principe
aantrekkelijker dan dehalffabrikatenproduktie vanwegedegrotere
werkgelegenheid enhet uitstralingseffekt naarandere aktiviteiten,
zoals de lokale suiker-, zuivel- en verpakkingsindustrie. Maar in
technologisch en klimatologisch opzicht kleven er nog al wat
problemen aan de chocoladeproduktie. Zo moet de kwaliteit
afgestemd zijn op de smaak van de westerse konsument, wat
betekent dat er een melange aan bonensoorten gebruikt moet
worden.Eén land brengt overhet algemeen slechtséén of een paar
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bonensoorten voort. De juiste bonensamenstelling en de
behandelingvandebonen vereisen nogalwat 'know-how'. Maarhet
grootste probleem zit hem in de 'marketing'. Men moet in
konkurrentie treden met de grote westerse chocoladeondernemingen. Dat betekent een eigen afzetstruktuur opbouwen,
durereklamekampagnesvoeren, etc.En dat allesop afzetmarkten,
dieoligopolistische kenmerken vertonen.
Deverwerking tot halffabrikaten biedt financieel en technologisch
meer mogelijkheden, hoewel de kosten voor de aanschaf van
apparatuur inverhouding tot dewerkgelegenheid relatief hoog zijn.
De afzet van de produktie, gericht op industriële verwerkers is
echter veel goedkoper. Toch zijn ook hier de problemen
gekoncentreerd rondom technologie en afzet. Dehalffabrikaten uit
de produktielanden moeten meestal nog meer bewerkingen
ondergaan in de westerse cacaofabrieken voordat ze bij de
chocolade-industrie afgezet kunnen worden. Dit allesheeft ertoe
bijgedragen datveelvan deverwerkingsaktiviteiten in deproduktielanden met behulp van de buitenlandse cacao- en chocoladeondernemingen zijn opgezet. De produktie van de
verwerkingsbedrijven in decacaolanden ismet namegericht op de
fabrikage van cacaomassa en in mindere mate op cacaoboter. De
chocoladeproduktie isbestemd voor delokale konsumptie.
Tenslotte spelen dehandelsbarrières diede EEGhanteert voorde
import van verwerkte grondstoffen ter bescherming van de eigen
industrie, een beperkende rol voor de afzet van de industriële
Produkten uit de cacaolanden. Het Verdrag van Lomé betekende
voor een aantal cacaolanden wel verruiming van de
afzetmogelijkheden. De VS-markt heeft deze beperkingen nooit
gekend. Vandaar dat veel van de export uit de produktielanden
gericht isopdeVS.
Deontwikkeling van decacaobonenverwerking inde
produktielanden
Deeerste initiatieven tot lokaleverwerkingvancacaobonen werden
in Brazilië genomen gedurende de tweede wereldoorlog. De
feitelijke onmogelijkheid de bonen te exporteren naarhet Europese
kontinent schiep deruimte voorlokaal Braziliaanskapitaal omzelf
deverwerkingvan bonen te starten. Maarpasvanaf het eind vande
vijftiger jaren begon de opbouw van verwerkingskapaciteit in de
produktielanden groterevormen aan te nemen.
Tussen 1950en 1970steegde bonenverwerking, met nameinde
81

Afrikaanse landen.Het aandeelvan deproduktielanden in de totale
wereldvermaling steeg van tien procent in 1950 (wereldtotaal
789.000 ton) naar 21 procent in 1970 (wereldtotaal 1.357.000
ton). Van 1970tot 1979steeghet aandeel van de produktielanden
naar 32 procent, terwijl het totaal van de wereldvermalingen
konstant bleef: 1.404.000 ton. In die periode namen de
vermalingen inkonsumentenlanden af.
Nadere analyse van deze algemene tendens leert dat alleen in de
Verenigde Staten en Engeland sprake is van afbouw van de
verwerkingskapaciteit. In Engeland ging het hoofdzakelijk om
cacaoboterproduktie die deels door Nederlandse en Westduitse
bedrijven werd overgenomen. In deVSwerd weleengroot deelvan
de bonenverwerking (tussen 1973 en 1980 ruim 135.000 ton)
afgestoten ten gunste van cacaomassa-importen uit Brazilië en
Ecuador. In de zeventiger jaren werd voornamelijk in Brazilië en
Ecuador geïnvesteerd in de bonenverwerking. De Braziliaanse
vermalingen namen tussen 1975en 1979met 82.000 ton en diein
Ecuador met 46.000 ton toe. Juist in die periode is er op grote
schaal door de grote cacaohandels- en chocoladeconcerns in die
landen geïnvesteerd.
Degestegen cacaobonenprijs gaf het merendeel vandeproduktielanden watmeer financiële armslag.In een aantal landen gingende
overheden uitgebreide stimuleringsprogramma's opzetten, niet
alleen voor de bonenproduktie, maar ook voor bonenverwerking.
Aan de verwerkingsbedrijven werden allerlei financiële faciliteiten
verleend,indevormvan:
• vrijstelling van invoerrechten op de import van machines en
onderdelen;
• gesubsidieerde aanvoervanbonen tegen lagere dan degeldende
marktprijzen;
• subsidiesop deexport van halffabrikaten;
• vrijstelling van belastingbetaling over de gemaakte winsten.
Aldezesubsidievormen maakte hetvoor deverwerkingsbedrijven in
de konsumentenlanden aantrekkelijk om in plaats van bonen,
halffabrikaten te gaanimporteren, alof niet uit eigenvestigingen.
Dat deze veranderingen zich hoofdzakelijk afspeelden in de
Verenigde Staten komt door deandere 'smaak'-normen in deVS.
Daarbevatdechocoladeveelsuikerdieeen overheersend element
speelt in desmaak.Het bonenmelange endesmaakkwaliteit vande
cacaospeelt daareenminder grote rol dan opde Europese markt.
Dekritischegrensvoor de toepassingvandehalffabrikaten uit de
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produktielanden ligt erlager.Door degunstige liggingvan Brazilië
en Ecuador t.o.v. de VS kwamen daar de meeste halffabrikaten
vandaan. Ook de Europese bedrijven gingen meer halffabrikaten
importeren,maaropveelkleinere schaal.In dieperiode werd de
research geïntensiveerd naar de mogelijkheden om halffabrikaten
uit de cacaolanden te verwerken tot kwalitatief gelijkwaardige
eindprodukten invergelijking met bonenverwerking. Pikant detailis
dat inNederland een tweetal bedrijven, WassanenCacaoen Gerkens
Cacao, hiervoor subsidie verkregen van het Ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking!
Dat dezeverschuivingvan deverwerking naar deregiomaar binnen
concernverband voor het grootste deel bepaald werd door
kostprijsverschillen op basis van financiële faciliteiten, bleek een
paarjaar later. Toen de cacaobonenprijs in 1979 weer begon te
dalen enmede daarmee deoverheidsinkomsten in de cacaolanden,
werden de subsidies grotendeels geschrapt. De financiële
aantrekkelijkheid van de import van halfprodukten viel daarmee
wegvoordeverwerkingsindustrie. Debonenvermalingen in deVS
nemen weer toe. Geplande investeringen in de produktielanden
worden geschrapt enbestaande fabrieken draaien met reusachtige
onderbezetting. Op internationaal nivo is er dus een enorme
overcapaciteit in de verwerking van bonen, die met name in de
produktielanden isgesitueerd.
Of deze hele gang van zaken uiteindelijk gunstig heeft uitgepakt
voorde(overheden vande)produktielanden is nog maar de vraag.
Immers,de extra-inkomsten uit decacaoin dezeventigerjaren zijn
via subsidies etc. voor een groot deel weggevloeid naar de
verwerkende concerns.Deoverheid isinveellanden blijven zitten
met (aandelenpakketten in) verwerkingsfabrieken die met onderbezettingsverliezen draaien. Een berekening van de IVO toont
bovendien aan dat in dezeventigerjaren deprijzen van bijvoorbeeld
decacaomassa uit decacaolanden lagerlagen dan de bonenprijzen.
Er was dus sprake van een negatieve toegevoegde waarde. Die
verschillen werden wel elk jaar kleiner en waren in 1978 bijna
nihil. 12 Op het moment dat de verwerking werkelijk wat gaat
opleveren invergelijking met debonenexporten stort de produktie
vanhalffabrikaten in decacaolanden weerin.
Enkele samenvattende konklusies t.a.v.de door deoverhedenvan
deproduktielanden gevolgde strategieën.
Terverhogingvan decacao-inkomsten hebben deoverheden inde
produktielanden een beleid gevoerd wat enerzijds gericht was op

stabilisering enverhoging van decacaobonenprijs enanderzijds op
detoe-eigeningvan eendeelvan detoegevoegde waarde middelsde
verwerking van cacaobonen. Bij de prijsstrategie is aanvankelijk
geprobeerd de marktpositie als aanbieder van de grondstof te
versterken. De oprichting van het producentenkartel was hiervan
het sluitstuk. Deze strategie is mislukt. De handelsconcerns, de
tegenspelers in deze strategie, bleken een veel sterkere positie te
hebben.Deonderlingeverschillen tussen deproduktielanden ènhun
zwakke ekonomiën maakten dat ze een langdurige strijd met de
handelsconcerns niet aan konden gaan. Delaatste strohalm in deze
strategie, de internationale onderhandelingen op overheidsnivo in
UNCTAD-verband over de prijsbeheersing, heeft behalve op
ondergeschikte punten tot nu toe ook weinigopgeleverd.Ook hier
blijkt, uit de opstelling van de overheden van de
'konsumentenlanden', de invloed van het bedrijfsleven via de
politieke lobbykanalen.
De strategie gericht op de opbouw van een eigen verwerkingsindustrie, heeft geleid tot de opbouw van een aanzienlijke
verwerkingskapaciteit, waarvan echter meerdan 60 procent inde
één of andere vorm gekontroleerd wordt door de buitenlandse
cacaoconcerns.Dezehebben viadefinanciële faciliteiten vooreen
groot deeldeextra-cacao-inkomstenvan deproduktielanden inhun
zak gestoken. In een groot aantal landen hebben de cacaotelers
nauwelijks kunnen profiteren van de cacaoprijzen-hausse in de
zeventigerjaren. Deuitbreiding van het cacao-areaalleidde weer tot
een cacaoprijsdaling en indirekt tot leegstand in de verwerkingsfabrieken.

Slot
Uit hetvoorgaande zalduidelijk zijn geworden dat de internationale
cacaosektor gedomineerd wordt door een aantal multinationale
ondernemingen. Deze ondernemingen:
• beschikken overeengrote financiële kracht waarmee voorraden
aangehouden kunnen worden van cacaobonen en-halffabrikaten die
grote invloed op deprijsvorming hebben;
• kontroleren de belangrijkste afzet- en marketingskanalen voor
grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten;
• beschikken overeen wijdvertakt informatienetwerk waarmee op
ontwikkelingen in de cacaobusiness geanticipeerd kan worden;
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• beschikken overdeverwerkingstechnologie en researchpotentieel;
• zijn moeilijk kontroleerbaar vanwege de eigendomstruktuur en
door de veelal ondoorzichtige strukturen van dochterondernemingen en deelnemingen.
Doordat hun aktiviteiten internationaal gespreid zijn, zijn zein staat
een zeer flexibel beleid te voeren. Vestigingen en landen kunnen
tegen elkaar uitgespeeld worden; aktiviteiten kunnen verplaatst
worden, etc. Internationale arbeidsverdeling onder derdelijke
voorwaarden isidentiek met 'reallokatie vande faktor arbeid ten
eindeaan optimale rendementseisen tevoldoen'. Demno'shebben
ook in de produktielanden hun machtsposities opgebouwd. Het
onderscheiden van een afzonderlijk belang van een produktieland
wordt nu wel heel moeilijk, want waar begint het belang van de
mno? Of, in hoeverre lopen belangen van mno's parallel met
belangen vanlanden (overheden)? Zulkevragen moeten gesteld en
beantwoord worden als men op politiek nivo een internationaal
grondstoffenovereenkomst wilhebben waarmee een internationale
herverdeling van inkomen en arbeid bewerkstelligd moet worden.
In deUNCTAD-onderhandelingen die tot nu toe gevoerd zijn,valt
een zekere identifikatie te konstateren van de politiek van de
konsumentenlanden met de belangen van de cacaoconcerns. De
invloed vandeconcernsin deadvieslichamen vande nationale en
internationale overheidsorganen is groot. Hierbij moet bedacht
worden dat een omgekeerde identifikatie niet zo snel zal plaatsvinden, aangezien de mno's hun belangen internationaal gespreid
hebben.Vooralsnog liggen debelangen van demno's overwegend in
dekonsumentenlanden, omdat daarverwerking enafzet plaatsvindt
vindt. Doorbreking van deze identifikatie isnoodzakelijk en dat kan
door de druk op de nationale overheden (politieke partijen) te
vergroten om stellingnamesin deinternationale onderhandelingen
te bewerkstelligen diemeer depolitieke wilweerspiegelen vaneen
daadwerkelijke verbetering van depositie van debij de cacaoteelt
betrokken groeperingen in de produktielanden.
Strikt genomen iseraleenvorm vaninkomensherverdeling ingang
gezet door de mno's, middels een regionale spreiding van hun
kosten, omzetten en winsten. Dezekomt tot stand op basisvaneen
financiëleen investeringsplanning van elk concern afzonderlijk in
onderlinge konkurrentie. In konkreto bepalen mno's waar
aktiviteiten gestart worden, waar mensen een arbeidsinkomen
mogen verwerven en voor welke prijs, waar winsten verschijnen,
waarwinsten geïnvesteerd worden enin watvoor soort aktiviteit.
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Erisnu een situatie ontstaan waarbij demeeste cacaoconcernseen
zeerflexibele grondstoffenvoorziening hebben opgebouwd. Deze
kan alnaargelangdeprijzenontwikkeling aangepast worden. Zozal
bij een hogecacaobonenprijs deneigingbestaan om halffabrikaten
uit de vestigingen in de produktielanden te halen; en bij lagere
prijzen zullen de verwerkingsbedrijven in de konsumentenlanden
voorzien worden van bonen. Bovendien heeft de chocoladeindustrie ook nog eens de beschikking over cacaosubstituten.
Voor depositievan dewerknemersbij degrote concerns, ongeacht
in welk land,heeft dezeontwikkelingen grote gevolgen.Niet alleen
op het gebied van de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden. Deonderhandelingspositie van dewerknemersen
hun vakbonden kan in principe versterkt worden als zij zich
internationaal gaan oriënteren. De kansen dat vestigingen van één
concern tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden zullen daarmee
kleiner worden.
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Grafiek 1. Wereldproduktie,-verbruik engemiddelde prijzenvancacaobonen
1960-1982
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Noten
1) Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken (IVO),F. Schuurs: CACAOen
een nieuwe internationale arbeidsverdeling. 1980,pp. 45-47
2) Voor een beter begripvan een aantal ontwikelingen in de internationale
cacaosektor ishet noodzakelijk kort het produktieproces te schetsen.
Cacaobonen worden na een aantal bewerkingen, waarvan het branden en op
zuurgraad brengen de belangrijkste zrjn, gemalen tot cacaomassa. Uit cacaomassa bereidt men door een persprocédé cacaoboter (smaak-, kleur-en geurloos) en cacaopoeder (alle typische cacao-eigenschappen).Chocola wordt gemaakt uit cacaomassa en cacaoboter met een toevoegingvan suiker en melk (bij
melkchocolade). Gebruikelijk is om een 'betere' smaak te krijgen voor de
cacaomassa meerdere cacaobonensoorten te gebruiken. Zowel cacaomassa als
-poeder dragen dus de typische cacao-eigenschappen.
3) IVO(1980) p. 69
4) IVO(1980)p. 71
5) Voor een goede en enigszins begrijpelijke explikatievan de werkingen achtergrond van de termijnmarkten verwijzen wenaar: Marketing and Distribution
system for Cocoa;report by theUnctad secretariat. Genève 1975
6) Zieo.a. Vingerhoets (1982);IVO(1980) en Ph. Chalmin: International
Commodity TradingCompanies,in Jounal of World Trade Law,Vol. 14: no 6,
Nov.Dec. 1980
7) Unctad Secretariat (1975) p. 73
8) Unilever produceert met haarvestigingen in Engeland en Nederland meer
dan dehelft van de totale wereldproduktie aan cacaobotersubstituten.
9) DeICCOschatte het verbruik aan cacaobotersubstituten in 1978 op 150—
200.000 ton bonenequivalenten.
10) 1969: 11.800(bron: CBSProduktiestatistiek voor de cacao-,chocoladeen suikerwerkindustrie 1969); 1982(4e kwartaal): 8.200(bron: nogniet gepubliceerde CBS-gegevens).
11) ICCOstaat voor International Cocoa Organisation
12) IVO(1980) pp. 103en 109
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Zaadtechnologie en multinationale
ondernemingen
ThijsPons
'Wijgeloven,dat voedingsmiddelen inde negentigerjaren dât zullen
worden,wat deenergievoor dezeventiger en tachtigerjaren was',
aldusA. Robert Abboud, direkteur vanOccidental Oil.i
'Agrarische produkten vertegenwoordigen een marktpotentieel, dat
tienmaal zogroot isalsdat van de farmaceutische produkten', aldus
deondernemingsadviesfirma ChicagoGroup, i
Inderdaad:je kunt langtwisten overdevraagof de interessevan
'het kapitaal'voor delandbouw ooit tanende isgeweest, maar dat
die belangstelling nu sterk groeiende is, staat als een paal boven
water. Eénvan deogenschijnlijk onbeduidende vormen, waarin de
toenemende aandacht zich uit, isde massale overname van de
zaadproduktie en -handeldoor multinationale ondernemingen.
Ogenschijnlijk onbeduidend. Immers,wat isnou zaad? Watzijn de
miljoenen die Shellinplantenveredeling steekt op demiljarden die
er verder in dat concern omgaan? En is er überhaupt wel een
probleem: maakt het eigenlijk iets uit of Shell of boer Harmsen
pootgoed teelt?
Een tweetal belangrijke konklusies, die uit de ontwikkelingen
getrokken kunnen worden, zijn:
• Degrote ondernemingen hebben hun ekonomische macht binnen
de landbouw verder vergroot door op grote schaal
veredelingsbedrijven op te kopen. De zaaizaadvoorziening vormt
het begin van het gehele voedselsysteem. Kontrole over de
zaaizaadvoorziening stelt de grote ondernemingen in staat de
landbouwontwikkelingen intoenemende mate tebeheersen.Daarbij
gaathet dan om diegrote ondernemingen, die aldiverse inputsals
bestrijdingsmiddelen, kunstmest en ook diverse kapitaalgoederen in
hun handelspakket hebben. Door de ekonomische macht
vertegenwoordigen deze ondernemingen ook weer een grote
internationale politieke macht.
• Door de voortdurende koncentratie en inkorporatie binnen de
grote ondernemingen wordt de zaaizaadvoorziening op steeds
grootschaliger wijze aangepakt. Een belangrijk gevaar van die
aanpak isdat het aantal rassen enmogelijk het aantal gewassen en
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dezeggenschap daarover sterk zalverminderen. Vooral in de derde
wereld expandeert deze nieuwe vorm van zaaizaadvoorziening op
dit moment snel.Steedsmeer boeren worden daardoorafhankelijk
van de markt, daardoor van een beperkt aantal gewassen en
eveneensafhankelijk vaneen beperkt aantal grote ondernemingen.
Daarnaast werkt deze grootschalige aanpak eendésastreuse
genetischeverarming (genetische erosie) inde hand.
Historische ontwikkeling
Nederland
InNederland waren rond de tweede helft van denegentiende eeuw
de kwekers (d.i. veredelaars) meestal boeren. Daarnaast waren er
een aantal amateurs aan het werk en sinds 1885 werd ook in
Wageningen aan graanveredeling gedaan. Omstreeks de
eeuwwisseling waren er op het gebied van de landbouw vijf
gespecialiseerde kwekers,te weten Mansholt (voornamelijk granen
en peulvruchten), Oost-Elema (idem), Geert Veenhuizen
(aardappelen), alle drie uit Groningen, Kühn te Naarden
(suikerbieten) en L. Broekema aan de landbouwschool te
Wageningen. 2 Ophet gebied vande tuinbouw waren mensen als
Sluis,Groot en Zwaan aktief.In deloopvan deze eeuw kwamen de
boeren steedsmeer tot dekonklusie dat ervoor het ontwikkelen
van nieuwe rassen speciale kwekers nodig zijn. De ekonomische
situatie noopte tot een efficiëntere bedrijfsvoering en toen de
mechanisatie van delandbouw doorzette,werden ersteeds nieuwere
en hogere eisen aan derassen gesteld. Een aantal boeren, diezich
zijdelings met deveredeling bezighouden, gingen zich steedsmeer
specialiseren in de veredeling. Langzamerhand verschoof op deze
bedrijven het accent vanhet boerenwerk naarveredelingswerk. Zo
ontstonden er halverwege deze eeuw een aantal gespecialiseerde
veredelingsbedrijven. Gedurende de vijftiger en zestiger jaren
breidde dit aantal zich flink uit. Deze veredelingsbedrijven waren
aanvankelijk allemaalfamiliebedrijven.Naast de familiebedrijven
nemen ook een aantal koöperaties het iniatief om
veredelingsbedrijven op te richten. Voorbeelden hiervan zijn Cebeco
(Lelystad) enZelder BV(Ottersum). Dezeontwikkeling gaatglobaal
gezien opvoorheelWest-Europa, alhoewel deverschillende stadia
in de ontwikkeling in de landen van West-Europa niet gelijktijdig
plaatsvinden.
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Behalve door het bedrijfsleven wordt erinNederland ook veredelt
op een aantal instituten. In Nederland mogen echter geen rassen
door deoverheid aangemeld worden. Onderzoek wordt erverricht
door het IVT(Instituut voor VeredelingvanTuinbouwgewassen) en
de SVP(Stichting Voor Plantenveredeling). Dezeinstituten maken
'halffabrikaten', die regelmatig onder de kweekbedrijven verdeeld
worden. Deveredeling op dezeinstituten isdus onderzoeksgericht
ten behoevevan het bedrijfsleven (Shell pikt dusook een graantje
mee).Verder isernoghet IvP(Instituut voorPlantenveredeling) en
de vakgroep plantenveredeling aan de LH, waar vooral
fundamenteel onderzoek wordt verricht. Naast definanciering van
het onderzoek op deinstituten, houdt deoverheid kontrole opde
kwaliteit vanveredelingvia deZaaizaad-en Plantgoedwet. Daartoe
financiert de overheid een aantal instituten zoals de NAK
(Nederlandse Algemene Keuringsdienst), het RIVRO (Rijksinstituut
voor Rassenonderzoek van Cultuurgewassen) en het RPvZ
(Rijksproefstation voor Zaadonderzoek).
Recente ontwikkelingen
Vanaf ongeveer 1970verandert dezesituatie drastisch, niet enkelin
Nederland, doch in heel West-Europa en de V.S. Er treedt een
steeds grotere koncentratie op. Bedrijven kopen andere
veredelingsbedrijven op, om zodoende hun marktpositie te
vergroten enrisiko's te spreiden. InNederlandbehoort Royal Sluis
uit Enkhuizen in de tuinbouwsektor, kwa omzet, tot één van de
grootste veredelingsbedrijven in Europa. Het bedrijf heeft ongeveer
500 werknemers in dienst en exporteert ongeveer 90 procent,
voornamelijk naar Europa.Het bedrijf heeft dochterondernemingen
in Duitsland, Frankrijk, Italië,USAen Tanzania,s
Naast die koncentratie isereen toenemende tendens waarte nemen
dat de veredelingsbedrijven overgenomen worden door
ondernemingen, die oorspronkelijk aktief zijn in een andere
bedrijfstak dan deplantenveredeling. Binnen dezeondernemingen is
in demeeste gevallen sprakevanvertikale integratie ten aanzienvan
de landbouwbedrijfstakken. Een globaal overzicht van de
bedrijfstakken met een aantal ondernemingen, die ook in de
veredelinggedoken zijn, isweergegeven in tabel 1.
Opvallend isdat demeeste ondernemingen hun voornaamste bron
van inkomsten niet in de landbouw hebben. De grootste
'veredelaar', kwa omzet, isop het ogenblik Royal Dutch/Shell.Deze
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multinational staat op de tweede plaatsvan de wereldranglijst van
grootste en machtigste ondernemingen. Een overzicht van de
veredelingsaktiviteiten van dit bedrijf wordt in tabel 2gegeven (zie
bijlage). In de agribusiness-sfeer isShellverder aktief op het gebied
van bestrijdingsmiddelen, kunstmeststoffen en veevoer. 4
Behalve Shell zijn in Nederland op het ogenblik nog drie andere
grote ondernemingen aktief op veredelingsgebied: Sandoz,CebecoHandelsraad en de Suikerunie (zie tabellen 3 en 4 in de bijlage)
In de VSzijn de ontwikkelingen het verstgevorderd. Zoals tezien
in tabel 1,zijn vooral de Amerikaanse multinationals aktief in het
opkopen van veredelingsbedrijven. De tabellen 5 en 6 geven een
illustratie van deontwikkelingen in deVS.
De tweede grootste, onafhankelijke veredelingsbedrijven zijn
Pioneer Hi-Bred International Inc. en Dekalb Agresearch Inc.
Pioneer Hi-Bred had in 1980een omzet van 281 miljoen dollaren
leverdezaad aan meerdan 100landen. Demarktaandelen in deVS
in 1980 waren: mais 29 procent, sorghum II procent, lucerne
8 procent, katoen 4 procent en sojaboon 2 procent. Het bedrijf
heeft dochterondernemingen in Frankrijk, West Duitsland,
Oostenrijk, Spanje, Italië, Australië, Brazilië, Argentinië, Mexico,
Philippinen,Thailand en India. 5/6
Dekalb Agresearch had in 1980een omzet van 361 miljoen dollar.
Het iséén van deleidende bedrijven op het gebied van tarwe en
mais;verder wordt erveredeld in sorghum,lucerne en weidegrassen.
Het bedrijf heeft dochterondernemingen in Mexico, Brazilië,
Spanje, Frankrijk, Zweden, Argentinië,Groot-Brittanië, Canadaen
West Duitsland. 6/7
In de VSmogen deuniversiteiten en proefstations welrassen opde
markt brengen. De grootste aktiviteiten zijn echter gericht op het
maken van 'halffabrikaten', die uitgegeven worden aan bedrijven.
In Groot-Brittaniëzijn vooral demultinationals Royal Dutch/Shell,
Ranks Hovis McDougall en Täte & Lyle aktief in de
plantenveredeling. RanksHovisMcDougall heeft zijn belangrijkste
produktie-aktiviteiten in delevensmiddelenindustrie, maarisverder
aktief in de sektoren graanvermaling, bakkerijfabrieken en
restaurants, en bezit een uitgebreid netwerk van bedrijven die
zaden,kunstmest enpesticiden verkopen. Verder bezit RanksHovis
McDougall volgensPat Mooney zo'n 100zaadverkoopbedrijven en
levert het bedrijf volgenseigen zeggen tarwezaad in Groot-Brittanië
voor ongeveer een half miljoen hektare. 7
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Tate & Lyle is een handelaar in levensmiddelen, graan en
voedermiddelen. Andere aktiviteiten zijn: opslag, handel en
verschepingvan agrarische Produkten;suiker-en zetmeelfabrieken;
mouterijen en opslagplaatsen; dochters in 21 landen, vooral in
Afrika enIndia. 7
In Groot-Brittanië wordt ook door de overheid veredeld. Er zijn
daar overheidsveredelingsbedrijven op het gebiedvan de landbouw,
de tuinbouw, en de bosbouw. Meteen aantal gewassen,zoalstarwe,
kunnen ze goed konkurreren met de rest van het bedrijfsleven.
Ook in Zweden zijn veredelingsbedrijven betrokken bij vertikale
integratiein grote ondernemingen. De'Cardo Group'8 isin 1968
ontstaan door een reorganisatie van de toen bestaande Svenska
Sockerfabriks AB (Surgar Company). Enkele takken van de
Company (zoals Hilleshög AB en AB Sorigona) werden toen
ondergebracht in aparte ondernemingen met Cardo als eigenaar.
Na de reorganisatie heeft de Cardo Group zich verder uitgebreid
door enkele bedrijven op te kopen. Tabel 7 (zie bijlage) geeft een
overzicht vandehuidige stand van zaken.
Derdewereld
In dederdewereldkwam degespecialiseerde plantenveredeling pas
laat opgang.In het begin speelden internationale instituten daarbij
verreweg de belangrijkste rol. De internationale instituten zijn
verenigd in de Consultative Group for International Agricultural
Research (CGIAR). 9
Het eerste onderzoeksinstituut dat zich op de tropen richtte,was
het Internationaal Centrum voor deVerbetering vanMaisenTarwe
(CIMMYT)in El Batan,Mexico,opgericht in 1943.In het beginvan
dezestigerjaren werd het Internationale Rijst Onderzoeks Instituut
(IRRI) in Los Banos, Philippijnen, opgericht. Beide instituten
hebben een zeer belangrijke rol gespeeld (en spelen die nog)inde
zogenaamde Groene Revolutie.
Het CIMMYT werd in 1943 opgericht met behulp van financiële
steun van de Rockefeller Foundation. In 1956 voegde de Ford
Foundation zich daarbij. De Ford Foundation was in 1960 de
financierbij deoprichtingvanhet IRRI.In 1968werd deKellogg
Foundation aktief engedrieën richtten zetweenieuwe instituten op
in Nigeria enColombia (UTA enCIAT).
Al gauw werd duidelijk dat de internationale instituten succesvol
waren ophet gebied van deplantenveredeling, maar ook dat zeveel
geld kostten. Deontwikkelingen resulteerden dan ook in 1971inde
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oprichtingvan deGGIAR met alsfinanciers een syndikaat vanUNorganisaties, nationale regeringen en foundations. Tabel 8 in de
bijlage geeft een overzicht van de instituten.
In 1968 bedroeg het subsidiekapitaal nog zes miljoen dollar, in
1979 is dat al opgelopen tot ongeveer honderd miljoen dollar.
De genoemde foundations spelen, naast de UN-organisaties en de
nationale regeringen, een belangrijke rol in het beleid van de
voornoemde CGIAR. Op één uitzondering nazijn de direkteuren
vande acht veredelingsinstitutenbenoemd op voordrachtvande
foundations. 7
In het begin washet beleid erop gericht rassen tekweken, diezo
veel mogelijk produceerden (de zogenaamde High Yielding
Varieties, HYV's),enom die rassen zoveelmogelijk overhet gehele
gebied in de derde wereld teverspreiden. Een bijkomend feit isdat
de HYV's alleen veel produceren, als andere inputs toegevoegd
worden, zoals kunstmest, bestrijdingsmiddelen en een goede
watervoorziening. Dit beleid leidde tot de Groene Revolutie met
allesociaal-ekonomische gevolgen vandien.Thansishet beleid wat
genuanceerder. Het beleid is er op gericht 'halffabrikaten' af te
leveren, die verder gebruikt kunnen worden door regionale/
nationale instituten en bedrijven, om rassen te kweken die beter
aangepast zijn aan de lokale situatie. In de praktijk verloopt dit
procesechter zeermoeizaam, temeer omdat dit beleid een enorme
hoeveelheid geld vraagt.
Naast deinternationale instituten zijn erdelaatste tijd regionale/
nationale instituten opgericht in de ontwikkelingslanden.
Gedeeltelijk zijn deze instituten opgericht door de nationale
overheden engedeeltelijk door deinternationale instituten.
Op het ogenblik zijn de belangrijkste zaadproducenten in de
ontwikkelingslanden de boerzelf tn deinstituten. Derolvan het
internationale bedrijfsleven in dezaaizaadvoorziening wordt echter
groter; dit geldt vooral voor mais, sorghum en groenten. In deze
derde wereldmarkt nemen o.a. Shell, Sandoz, Royal Sluis, Ciba
Geigy,Pioneer Hi-Bred en DekalbAgresearch eengrote plaatsin.
Deveredelingvande nieuwe zaden blijft echter gekoncentreerd in
het Westen.Derassen zijn daardoor niet optimaal aangepast aan de
lokale omstandigheden.
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Konsekwenties
De hiervoor geschetste ontwikkeling heeft een aantal niet mis te
verstanenegatievegevolgen,dieniet slechtsbeperkt blijven tot de
plantenveredeling; ze werken duidelijk door naar de
zaaizaadvoorziening en daarmee naar degehele voedselvoorziening
in dewereld. Een aantal gevolgen zalik hieronder nader uitwerken.
Vertikaleintegratie
Onder het begrip vertikale integratie wordt verstaan dat een
onderneming een voorafgaande of opvolgende fase in het
produktieproces naar zich toetrekt. Via vertikale integratie van
bedrijfstakken kan deonderneming haarinvloed op bijvoorbeeld de
landbouw alsgeheelvergroten. Opdiemanier wordt het mogelijk
dat bedrijven in hun handelspakket zowel zaden als
bestrijdingsmiddelen enkunstmest vandeeigen dochterbedrijven bij
hun klanten kunnen aanbieden. De heer Zwinkels, direkteur van
Nickerson-Zwaan,het Nederlandse veredelingsbedrijf van deShellgroep, zegt daar in het blad Shell-venster het volgende over: 'In
gebieden dieminderhoog ontwikkeld zijn danWest-Europa ende
VS is het vrij gemakkelijk dat distributiebedrijven die
gewasbeschermingsmiddelen verkopen, ook zaaizaad meenemen in
hun pakket naar deklanten toe.Zo'n systeem kan ook in Europa
ingevoerd worden.'10
In Zuid-Europa worden reeds Shell-zaden verhandeld door de
bestaande distributiebedrijven van Shell-landbouwtakken. In de
voorlichting wordt de behoefte aan kunstmest en
bestrijdingsmiddelen van de rassen benadrukt. Pakket-verkopen
komen zobinnen het bereik vanzulke bedrijven.
Binnen degehele agribusiness-kolomvan produktiesektoren vormen
de veredelingsbedrijven één van de eerste schakels in het
produktieproces. Hetisdan ook zeer aantrekkelijk om invloed uit
te oefenen binnen de veredelingssektor. Pat Mooney zegt in zijn
boek 'Seedsof the Earth' hierover het volgende: 'Alsmen het zaad
beheerst, dan is men een heel eind op weg om het gehele
voedselsysteem te beheersen: welke gewassen zullen er groeien;
welke inputs zullen er gebruikt worden; en waar zullen de
Produkten verkocht worden... Beheersing van de wereldzaadindustrie zal de tweede fase zijn van de Groene Revolutie.'11
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Technologie
Opzoek naarnieuwe groeimarkten zijn demultinationals zich ook
gaan interesseren voor de bio-energie,bijvoorbeeld deproduktie van
alkoholuit suikerbieten enkassave.Dit iseen nieuwe landbouwtak,
waarverschillende ondernemingen, zoalsShell,studies aan wijden
en wat door de heer Duyvendak van het RIVRO (Rijksinstituut
voor Rassenonderzoek van Cultuurgewassen) als een belangrijke
reden wordt genoemd voor de overname van veredelingsbedrijven.12
Ook debiotechnologie, in dit geval degenetische manipulatie op
celnivo bij hogere planten, kan belangrijk worden. Zo heeft de
Amerikaanse chemiegigant Monsanto kort geleden zijn
onderzoekskapaciteit met 30 procent verhoogd voor zijn
molekulair-biologisch onderzoek.13Monsanto is eigenaar van het
veredelingsbedrijf Farmers's Hybrid Company. Volgens
verschillende onderzoekers zal deze technologie binnen tien jaar
kommercieel aantrekkelijk zijn binnen de veredeling; volgens
anderen isdeze technologie echter te ingewikkeld en te duurom
kommercieel bruikbaar te worden in de veredelingssektor. 14 In
iedergevalzegt dewoordvoerder van Sandoz, D.C.Wagnière,het als
volgt: 'Het iseenvaststaand feit dat in de toekomst de chemische
wetenschappen een grote rolzullen spelen in debiologie.In welke
vorm en inwelkemate ismoeilijk tevoorspellen.' 15
Deveredelingiseenbedrijfstak waarin theorie een snelle opvoering
van de technologiegraad mogelijk is. Nieuwe technologische
vindingen worden op dit moment steeds belangrijker binnen de
selektieprogramma's. Bij ondernemingen waar onderzoek naar en
ontwikkeling van (nieuwe) technologieën een belangrijke rol spelen
en dieovervoldoendekapitaal beschikken om te investeren, vormt
deveredeling een aantrekkelijk objekt. DeheerZwinkelsvanShell:
'Op het ogenblik ontstaan kweekprogramma's die heel
gekompliceerd enheel duur zijn. Zoduur, dat de familiebedrijven
die ophet werk van depionierszijn opgebouwd, onzekerheden zien
ontstaan voorhun rendement. Zezijn in een aantalgevallen op zoek
naar financiers voorhun kweekprogramma's. Enzowerd delijn uit
de zaadwereld getrokken naar grote organisaties als Shell.' 10
Grote ondernemingen zijn zeergeïnteresseerd om te investeren in
hoogwaardige technologieën. Met behulp van deze investeringen
worden kleine, zelfstandige bedrijven die de investeringen niet
kunnen plegenuit demarkt gekonkurreerd. Ook in deveredeling
zien wedeze tendensnu optreden.
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Toepassingchemischemiddelenin selektieprogramma's
Nauw verbonden met het bovenstaande is de omstandigheid dat
toepassing van (eigen) landbouwchemische middelen in
selektieprogramma's een lukratieve bijkomstigheid is voor de
ondernemingen in de (petro)chemische sektor die
veredelingsbedrijven hebben opgekocht. De heer Zwinkels zegt
hierover het volgende: 'Hoewel Shellgeengerichte research pleegt
ten behoeve van de zaadkwekers, kan het werk in de laboratoria
vindingen opleveren, als spruiten aan de hoofdtakken van de
research,die kommercieel weinigte betekenen hebben wegenshet
geringe afzetgebied, maar die voor zaadkwekers van groot nut
kunnen zijn. Ik denk daarbij aan stoffen diede inkompabiliteit, de
onverenigbaarheid doorbreken. Ze zullen de kwekers van
handelszaden voordelen kunnen opleveren, doordat zebijdragen tot
het verkrijgen van betere kwaliteit en wellicht van een lagere
kostprijs. Die nieuwe chemische vindingen zouden, indien ze
komen, ook weer nieuwe specialisaties in het leven roepen. De
kennisomtrent detoepasbaarheid komt niet aanwaaien. Diemoet
stap voor stap worden verworven. Al deze zaken maken het
traditionele zaadbedrijf weeringewikkeld en stellen het voor hogere
kosten.Eenvoordeelvan een organisatie alshet onze zalzijn dat de
specialisten in dezaadwereld gebruik kunnen maken van onderzoek
dat ineigen keuken wordt verricht. Zokunnen vindingen die slechts
opklein terrein van toepassing kunnen zijn, voor een projekt binnen
deorganisatievan een groep Shell buitengewoon waardevol blijken.
Ikgeloof dat hier deontwikkeling vande toekomst ligt', 10aldus
Zwinkels.
Pat Mooney,schrijver vanhet boek 'Seedsof the Earth', vindt dit
één van de belangrijkste motieven voor het opkopen van
veredelingsbedrijven. n Zoschetst hij dat het denkbaar isdat de
veredelingsbedrijven, opgekocht door (petro)chemische
multinationale ondernemingen, bewust rassen zouden gaan kweken
dievatbaar zijn vooro.a. schimmelseninsekten. De multinational
zou dan naast de zaden, heel gemakkelijk bestrijdingsmiddelen
kunnen verkopen. Dezeredenering isvolgensmij te eenvoudigen
niet realistisch. Wel is het zeer wel mogelijk dat bijvoorbeeld
onderzoek naar gametociden pas interessant wordt, wanneer de
ontwikkelaar het produkt opzijn eigenveredelings-dochter gebruikt
omzozaad goedkoper te produceren. Ook ishet mogelijk dat er
tijdens dekweekprogramma's geselekteerd wordt op tolerantievan
chemische middelen.Te denken valt daarbij aan:
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• Herbiciden (onkruidbestrijdingsmiddelen). Deintroduktie vande
herbiciden zou daarbij vergemakkelijkt worden.
• In Florida heeft men tomatenrassen gekweekt die op dejuiste
manierreageren op het middelethrel,waardoor bij behandeling alle
tomaten tegelijk afrijpen.
• Ontwikkelingen op het gebied van de pillering. Ruwvormige,
hoekigezaden worden van een 'jasje' voorzien waardoor dezaden
mooirond worden. Deuitzaaiverloopt dan een stuk makkelijker.
Dit proces heet pillering. Een voorbeeld van toepassing is bij de
voeder- en suikerbieten. In het 'jasje' kunnen bijvoorbeeld
bestrijdingsmiddelen toegevoegd worden waardoor het zaad
gevrijwaard blijft vanbodemschimmels e.d.16
Derdewereld
Door allemotieven heen speelt deenorme markt (in de toekomst)
voornieuwzaad in deontwikkelingslanden eenzeer belangrijke rol.
Zoals hiervoor werd gezegd blijven de investeringen van het
bedrijfsleven grotendeels beperkt tot handel en distributie. Maar
datzelfde bedrijfsleven investeert nauwelijks inde plantenveredeling
(de selektie enopbouw vannieuwe rassen) in dederde wereld zelf.
Eenaantal redenen doorvoorzijn:17
• Bedrijven zitten van oorsprong inlanden waarmogelijkheden voor
produktie en winst ophet ogenblik het beste zijn.
• Investeringen zijn vaak,vanwegedeinstabiele politieke situatie,
niet ergzeker terwijl deopbrengsten pasveellater optreden.
• De idee, dat overheden meer wettelijk willen reguleren dan
stimuleren.
• Onvoldoende bescherming en geheimhouding van
veredelingsmateriaal.
Hetlaatste punt kan tot gevolghebben dat bedrijven diezichnu in
de ontwikkelingslanden vestigen, zich vooral toeleggen op het
verstrekken van hybriden (bijvoorbeeld van mais en sorghum).
Hybriden hebben een zodanige genetische samenstelling dat ze
optimaal produceren. Zeontstaan uit een aantal inteeltlijnen die bij
kruising een optimale genetische samenstelling geven. De
inteeltlijnen kunnen in eigen beheer gehouden worden, waardoor
het punt van beschermingengeheimhouding niet meervan belang
is. Het grote nadeel van hybriden (of voordeel voor het
bedrijfsleven) is dat ze bij na-telen hun optimale genetische
samenstellingverliezen en daardoor sterk inproduktie-nivo dalen.
Menisdanook gedwongen om elkjaaropnieuw zaadbijhetbedrijf
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te kopen, waardekleine boeren in deontwikkelingslanden niet toe
instaat zijn. Zoisop het ogenblik, weliswaar nogop kleine schaal,
Cargill indePhilippijnen bezigmet rijsthybriden.
Volgensdeverwachting zullen deaktiviteiten van het bedrijfsleven
echter drastische veranderen, zekeralsdeoverheden daareen kader
hebben geschapen én een wetgeving ter bescherming van de
kweekprodukten hebben ingesteld.Tegelijk met deintroduktievan
de nieuwe, moderne rassen ontstaat er een grotere vraag naar
kunstmest, bestrijdingsmiddelen, en wordt de handel in
landbouwprodukten groter.
Kwekerswetgeving
Binnen dekwekerswetgevingvan een aantal landen (waaronder de
EGen deVS)ishet kwekersrecht vastgelegd. Onder kwekersrecht
verstaat men:
• De kweker heeft in principe het uitsluitend recht van
vermeerdering en handel van zijn ras gedurende een periode van
vijftien tot twintigjaar.
• De kweker krijgt een kwekersvergoeding voor zijn ontwikkelde
ras.
• Voordat het ras in verkeer mag worden gebracht, moet het ras
voldoen aan een aantal kriteria zoals nieuwheid, uniformiteit en
stabiliteit. In Nederland vindt de kontrole plaats door een
onafhankelijk instituut: RIVRO (Rijksinstituut voor
Rassenonderzoek van Cultuurgewassen).
Datveelmultinationals speciaal belangstellen in deinstellingvan
het kwekersrecht, is af te leiden uit een tweetal ontwikkelingen:
• Nâ 1970,nadeinstellingvan de 'Act on the protection on plant
varieties'in deVS,hebben demultinationals pasecht belangstelling
voor het opkopen vanveredelingsbedrijven getoond.
• De eerste week, nadat in Groot-Brittanië de 'act on plant
breeding' was ingesteld, kocht de multinational Ranks Hovis
McDougall 84zaadverkoopbedrijven op.
In veel ontwikkelingslanden staat de plantenveredeling in de
kinderschoenen en wordt deze voornamelijk uitgevoerd door
overheidsorganisaties. Op de vraag hoe plantenveredeling
gestimuleerd kan worden, krijgt men vaak het antwoord:
internationaal kwekersrecht. Aan de de invoeringhiervan zitten drie
kanten s, te weten debeschermingvan dekwekers;de bescherming
van de boer;en debeschermingvan degenetische variatiebronnen.
De introduktie van internationaal kwekersrecht in een derde
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wereldland kangrote ondernemingenalseersteaantrekken. Door
dekennisenorganisatie van dezegrote ondernemingen kunnen zij
een voorsprong opbouwen wat betreft de marktpositie, die de
deelname van andere, kleinere, lokale veredelingsbedrijven
bemoeilijkt. Hierdoor kunnen al snel oligopolistische of
monopolistische marktvormen ontstaan. Aan de zijde van de
overheden van debetrokken derde wereldlanden zalmen zichvan
dit gevaar bewust moeten zijn. Het lijkt daarom verstandiger om
eerst een systeem op te bouwen, waarin de uitoefening van de
kontrole op degebruikswaarde vanrassen en dekwaliteit van het
zaad zichkan ontwikkelen. Hierbij kan deze kontrole waarschijnlijk
het beste in handen zijn van overheidsinstanties. Wanneer dit
systeem tot ontwikkeling gekomen en effektief is, kan men er
eventueel toe over gaan de private industrie te stimuleren tot
investeren in de plantenveredeling.
De beschermingvande boer kan op velerlei terreinen liggen. In
verband met het kwekersrecht ligt zevooral ophet terrein van het
gebruikswaarde-onderzoek en de (bindende of adviserende)
rassenlijst. Bij een bindende rassenlijst (zoals in Nederland bij de
landbouwgewassen) mogen alleen die rassen inhet verkeer gebracht
worden, die in de rassenlijst vermeld staan. Bij een adviserende
rassenlijst (zoalsin Nederland bij de tuinbouwgewassen) isdat niet
verplicht. Ook een zaadcertifikatiesysteem (kontrole op de kwaliteit
vanen handel in zaaizaad) iseen beschermende maatregel).
Genetischeerosie
Eén van de gevolgen van de grootschalige aanpak door
multinationale ondernemingen en grote veredelingsbedrijven is een
toenemende genetische verarming of genetische erosie. Binnen de
plantenveredeling geldt alsstelling: elkevorm van plantenveredeling
werkt genetische erosie in de hand. De mate waarin, is daarmee
echter nog niet vastgesteld. Evenals de internationale instituten
tijdens de Groene Revolutie de zaaizaadvoorziening zeer
grootschalig aanpakten, zullen de multinationals en de grote
veredelingsbedrijven dat ook doen.
Genetische erosie kan alsvolgt worden omschreven: het verdwijnen
van landrassen en/of wild materiaal (en dus genen) uit gebieden
waardezegeteeld worden of waardezevannature groeien. Eenveel
voorkomende oorzaak van genetische erosie is dat boeren in die
gebieden overgaan op het telen van hoog-producerende rassen
(HYV's) in plaatsvan landrassen.
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In deloopvan deontwikkeling van delandbouw heeft demensvele
wilde plantensoorten in kuituur genomen en verder ontwikkeld.
Schattingen van aantallen soorten, diekultuurplant mogen heten,
lopen sterk uiteen, maar het gaat om vele honderden en
waarschijnlijk zelfs duizenden soorten. Sedert de invoer van
moderne, op wetenschap gestoelde landbouwmethoden, is het
aantal voor de mensheid belangrijke soorten sterk aan het
teruglopen. Hoewel het belang van een soort moeilijk exakt te
meten is,leveren devijftien belangrijkste voedselgewassen.vandaag
dedagsamenhet overgrote deel aan kalorieën en eiwitten.
Naast het teruglopen van dit aantal gebruikte soorten neemt ook de
variatie binnen desoorten sterk af met het verderontwikkelen van
de technologische landbouw. Enkele voorbeelden dicht bij huis:
• Zo'n vijftig jaar geleden werden op onzezandgronden naastrogge,
voederbieten, aardappelen en haver ook vele groenbemesters
verbouwd. Tien of vijftien jaar geleden waren hier nog
hoofdzakelijk deroggeendevoederbiet over, terwijl men nu nog
slechtssnijmais aantreft.
• Van dewintertarwe isin 1981meer dan 80procent vanhet areaal
met slechtstweerasseningezaaid, die bovendien dezelfde geleroest
resistentiegenen bezitten.
• InheelWest-Europa isslechtséén suikerbietenras vanbelang: de
Primahill, deopvolgervan dealevenberoemde Monohill.
Elkeplantensoort isafkomstig vaneen bepaalde plaats,van waaruit
het zichverspreid heeft naar andere delen van dewereld. In dejaren
twintig kwam men langzamerhand tot de konklusie, dat de
oorspronkelijke vindplaatsen van de plantensoorten voornamelijk
gekoncentreerd zijn in een twaalftal centra. Deze primaire centra
worden de 'VavilovCentres',genencentra of 'centres of diversity'
genoemd. Deonderstaande kaart geeft een overzicht van de centra.
In deze centra iseen enorme rijkdom aanvariatie binnen een soort
aanwezig.Devariatie isnoodzakelijk om te overleven. Tedenken
valt aan de vele resistenties tegen allerlei ziekten en plagen die
steeds weer doorbroken worden, waardoor steeds weer nieuwe
genen ingekruist moeten worden; aan de variatie in
klimaatsfaktoren dieook oplokaal nivoniet konstant blijven. Deze
grote variatie aan faktoren maakt het noodzakelijk dat erook een
grotevariatie aangenetisch materiaal aanwezig én beschikbaar moet
zijn.
Delaatste tijd vindt ergenetische erosie plaatsin degenencentra.
Watisde oorzaak?
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Vavilov Centres
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Genene Conservation. FAO Genetic Conservation Training Programme. Crop Ecology
and Genetic Resources Unit. FAO. PI/F7460

Ik heb al aangegeven dat de internationale instituten op grote
schaalhoog-producerende rassen gingen introduceren. Dezerassen
zijn genetisch volkomen uniform. Lokale rassen worden in veel
gevallen verdrongen. Vele landrassen zijn door de grootschalige
introduktie verdwenen. Dit is een desastreus verlies. Ook
internationaal kwekersrecht kan de genetische erosie in de hand
werken. Zoals gezegd heeft bij een bindende rassenlijst alles wat
daar niet op voorkomt geen verkeersrecht. Dit kan verlies van
landrassen betekenen. Naast de grootschalige introduktie van
genetisch uniforme rassen, is er ook sprake van een zeer beperkt
aantalgewassen(rijst, tarwe,mais).Naast eenverliesvan waardevol
genetisch materiaal treedt er dan ook een verarming op van het
voedselpakket, bijvoorbeeld vermindering van de teelt van
peulvruchten. Dezeontwikkelingen zullen zichversterken naarmate
de grote bedrijven meer expanderen in ontwikkelingslanden.
Gevarenvoordegenetische erosie zijn:
• De ondernemingen zijn winstgericht waardoor alleen
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gespecialiseerd wordt op gewassen die voldoende winstopleveren
(hetaspekt van de verarming).
• Hetgevaarvanmonopolisering en afhankelijkheid islevensgroot
aanwezig.
• De multinationals beschikken over uitgebreide distributieapparaten waardoor de introduktie van nieuwe rassen op grote
schaalovereengroot gebied zeersnelmogelijk is.
Deze aspekten zullen de genetische erosie alleen maar doen
toenemen.
Ophet ogenblik wordt gepoogd om alhet genetische materiaal, dat
verloren dreigtte gaan,opte slaan ingenenbanken. In 1973namen
de internationale instituten, verenigd in de CGIAR (Consultative
Group for International Agricultural Research),samen met de FAO
het initiatief tot deoprichtingvanhet IBPGR (International Board
for Plant Genetic Resources). DeIBPGR isdekoördinator en de
stimulator bij de genekonservering en het opzetten van
genenbanken. Het totale budget bedroeg in 1981 ongeveer vier
miljoen dollar. De tien grootste donors zijn: zes Europese
regeringen,USA,Canada, SaoediArabiëen de UNEP.In 1977was
het budget ongeveereen miljoen dollar,waarvan circa 66 procent
naar deontwikkelde landen ging.Oftewel, het grootste deelvande
aktiviteiten ophet gebied vande genenkonservering vindt plaatsinde
ontwikkelde landen, terwijl het materiaal afkomstig is uit de
ontwikkelingslanden, n Ziehier alweereen afhankelijkheid waar
deontwikkelingslanden meegekonfronteerd worden. Daarbij komt
nogdat het beleid van degenenbanken ineenaantalgevallen zelfs
indepolitieke sfeergetrokken wordt. Daarnaast ishet budgetveel
te klein om al het materiaal wat opgeslagen moet worden, ook
daadwerkelijk op te slaan, in stand te houden én toegankelijk te
maken.
Naast de genenbanken die inprincipe voor iedereen toegankelijk
zijn,worden erook genenkollekties aangelegd door bedrijven. Het
is bekend dat United Brands ongeveer tweederde van het
genenmateriaal van de banaan op het bedrijf heeft opgeslagen.
Campbell Soup uit Canada is zeer aktief in het kollekteren van
verschillende groentensoorten.Het bedrijfheeft éénvan degrootste
genenbankenop hetgebiedvan tomaten.18
Op zichzelf is het nuttig dat het bedrijfsleven in genenbanken
investeert,gezien deenorme kosten die deinvesteringen met zich
mee brengen, maar het gevaar is levensgroot aanwezig dat het
bedrijf een monopoliepositie gaatkreëren in een bepaald gewas,wat
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niet meer toegankelijk isvoor anderen. Een citaat uit ICDA-News
van november 1981: 'Gedurende de laatste paar maanden die
leidden naar de FAO-konferentie, zijn twee feiten aan het licht
gekomen:
• volgenseen IBPGR-werkgroepiser tussen dehelft en tweederde
vanallegenetische materiaal, dat naarhet Noorden verscheeptis,
verloren gegaan door administratieve en/of technische redenen.
• tenminste één noordelijke regering — de VS — beschouwt de
IBPGR-genenkollekties die het ontvangen heeft, als
'regeringseigendom' en behoudt zich het recht toe de toegang te
weigerenvan enkelelanden wegenspolitieke redenen.'
Het is een openbare schande, dat het behoud van genen als
fundamentele voorwaarde voor het menselijk (over)leven een
politiek instrument wordt of slechtsdienstbaar isaan dewinsten en
demachtspolitiek vanmultinationals en regeringen!
Tabel 1:(Multinationale) Ondernemingen per bedrijfstak, aktief in de plantenveredeling(niet volledig)
Bedrijfstak

Ondernemingen

Voedingsmiddelen-, graan-en
voedermiddelen-handelaren

Cargill(USA),Central Soya (USA), Contnental Grain (USA),Täte &Lyle (GBr)

Levensmiddelenindustrie

Anderson Clayton (USA),Ranks HovisMcDougall(GBr), Suikerunie (Ned)

Chemie industrie

CibaGeigy (Zwitserland), Union Carbide (USA)
Celanese (USA),Monsanto (USA),Olin (USA)

Farmaceutische industrie

Sandoz (Zwitserland), Upjohn (USA),
Pfizer (USA)

Petrochemische industrie

Royal Dutch/Shell (Ned/GBr), Occidental
Petroleum (USA), Diamond Shamrock (USA)

Landbouwmachinebouw
industrie

FMC-concern

Mijnbouw

EMC(Entreprise Mimiere et Chimique) (Fr)

Koöperatieve bedrijven in
de landbouw

Cebeco-Handelsraad (Ned),Suikerunie (Ned)

Bron: Hort Schilling: The New Seed Monopolies, Raw Materials Report,vol 1,
no 3, 1982
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Tabel 2. De opgekochte veredelingsbedrijven van Shell
Shell Nickerson Seed Co
—GrootBrittanië: Nickerson Seeds Specialists;Nickerson SeedsWholesale;
E.W.Nickerson &Co;Nickerson Seed Potatoes;Nickerson Sugar Beet Seeds;
Rothwell Plant Health;Rothwell Plant Breeders;BushJohson;A.R. Zwaan&
Co;International Plant Breeders IPB;UniversalPlant Breeding ServicesUPBS;
British Hybrid Cereals
—Nederland: Nickerson-Zwaan;A.R. Zwaan;Zwaanesse;Broersen;V.d. Ploeg's
elitezaden;IPBVegetables Holland
—USA: North American Plant BreedersNAPB;Rudy-Patrick Seed Co;Tek
Seed;H.P.Hybrid;Migro;Agripa;Shell Development Co
—Frankrijk: IPBSeeds;Hebea;Ucopac;Vilmorin Andrieux
—Spanje:Compania Generale de Semillas;CiaNavarra Productora deSemillas
(SENASA)
—Brazilië: IPBCommercio de Sementes;GODSBrazil
—Japan: IPBJapan
—Duitsland: Nickerson Pflanzenzucht
—Italië: Nickerson Seed
—Ierland: Nickerson Irish Plant Breeders
Bronnen: The Nickerson Seed Company Limited: Nickerson Seeds,the international route to greater agricultural prosperity.
P.R. Mooney: Seedsof the Earth, aPrivate or Public Resource?,Othawa 1979
P.R.Mooney: Seeds,International Coalition for Development Action. 1981
Tabel 3. Sandoz
Sandoz iseen farmaceutische multinational in Zwitserland en isaktief op het
gebied van kleurstoffen, farmaceutische middelen,landbouwchemische middelen,zaden en voedingsmiddelen.
Dezaadaktiviteiten zijn:
Sandoz
Zaadunie
Ned.
Dochters in
Nederland en
Buitenland.
ziehieronder

Northrup King
USA
Northrup Kingy Cia
Mexico

National N.K. Seed
USA

Betaseeds
Canada

RogersBrothers Seed
USA

Northrup Kingsemence Wooside Seed Grower
Frankrijk
USA
Northrup King semillas
Argentinië
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(vervolg label 3)
De totale verkoop van zaden bedroeg in 1977 Sw.Fr. 464.000.000
De Zaadunie was toen nogniet opgekocht.
Het bedrijf veredelt in devolgende gewassen: maishybriden, sorghumhybriden,
zonnebloem, soyaboon, luzerne,tarwe en 'alle' groente-zaden.
DeZaadunie
Dezaadunie, welke opgericht isalsoverkoepeling van meerdere veredelingsbedryven,isde grootste binnen detuinbouwzaden-sektor.Het hoofdkantoor isin
Enkhuizen gevestigd.Het personeelsbestand: ca. 450 in Nederland en ca. 300
in het buitenland. De export bedraagt meer dan 60procent naar allerleigebieden in degematigde en sub-tropische klimaten. Erwordt veredeld in devolgende gewassen: bonen,kroten, broccoli,spruitkool, witte kool,chines kool,
savooiekool, rode kool,bloemkool, wortelen, komkommer, augurken, aubergine,andijvie, prei,kropsla,rjssla, gewone meloen,uien, erwten,paprika, peper,
radijs, spinazie,pompoen, tomaten en bloemzaden.
Dochters:
Nederland
België
Frankrijk
Duitsland
Engeland
Italië
Denemarkten
Australië
Indonesië
Marokko
Tanzania

Flakkee Zaden bv,Koninklijke Zaadteelt &Zaadhandel Sluis
&Groot bv,C.W.Pannevis zaadteelt &zaadhandel bv,
P. Rood en Zn. bv,Zaadhandel v/d Gebr.van Namen.
C.W.Pannevis zaadteelt &zaadhandel bv
LesGrain Cailland SA,Slugro SARL,Viens et Cie SARL
EmsaGmbH, Zwaan und Co'sund Kamp GmbH
Greeders Seed Ltd
Sluis&Groot Italia SpA
A.Hansen's Amagerfo A/S
Walter Blom &Son Pty Ltd
Bibit Baru P.T.
Sluis&Groot
Safiseed Ltd

Bronnen: P.R. Mooney: Seeds,ICDA 1981en Projektgroep Zaaizaadvoorziening: Aspekten van grootteverschillen van zaaizaadbedrijven in Nederland. Projektverslag,jan. 1982
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Tabel 4: De Coöperatieve Vereniging Suiker Unie
Coöperatieve VerenigingSuiker UnieU.A.
De Suiker Unie iseen coöperatie van boeren in Nederland. De Suiker Unieverwerkt de suikerbieten tot suiker. Het hoofdkantoor isgevestigd in Bredaen
heeft fabrieken in: Dinteloord, Groningen, Puttershoek, Roosendaal, Sasvan
Gent en Zevenbergen.
De direkte meerderheidsdeelnemingen zijn:
Suiker UnieHolding BVte Breda
Kuypers van den Boom BVte Puttershoek
Limako BVte Breda
BVZuid-Nederlandse Spiritusfabriek te Bergen op Zoom
CVZuid-Nederlandse Spiritusfabriek te Bergen op Zoom
Minderheidsdeelnemingen zijn:
BVFrisia te Franeker
NVCentrale Suiker Mij te Amsterdam

100 procent
100 procent
68,3 procent
61 procent
61 procent
50 procent
45 procent

De indirekte meerderheidsdeelnemingen zijn:
Deelnemingen van de Suiker Unie Holding zijn:
- Koninkkjk Kweekbedryf en Zaadhandel DJ. van der Have BVte Kapelle
-Gebr.van Gilse Kandijfabriek BVte Roosendaal
-BVDroogerij Zeeuwsch-Vlaanderen te Sluiskil
- Suiker Unie Assurantie BVte Breda
Koninklijk Kweekbedrijf enZaadhandelDJ. vanderHave
Het hoofdkantoor isgevestigd inKapelle (Zeeland)
Deexport bedraagt ongeveer 66 procent naar allelanden waaronder o.a.
Argentinië en Chili.
Personeel: ca. 300 in Nederland en ca. 75 inhet buitenland.
Er wordt veredeld in de gewassen: suikerbieten, grassen (zowelvoor landbouw,
gazon alssportveld), mais,granen (zomer- en wintertarwe, zomer-, winter en
brouwgerst, haver) en fijne zaden (blauwmaanzaad, bladkool, bladramenas,
stoppelknol,ui, wikke,witte en rode klaver).
Beproevingvan rassen: in Nederland 6,in Duitsland 7en in Engeland 6 proefcentra;enverder bij de buitenlandse dochterondernemingen.
Dochters:
Nederland:

Frankrijk:
Duitsland:

DeAlbertinehoeve BVte Kloetinge
Opslagcentrales Melissant te Kapelle
en Terneuzen BV
MommersteegInternationaal BVte Vlijmen
Achard BVte Kapelle
Van derHave France S.a.r.1.,Pluteaux
D J . v.d. HaveGmbH, Aken

100 procent
100 procent
100 procent
66 procent
80 procent
100 procent

109

(vervolg tabel 4)
België:
Denemarken:
VS:
Curaçao:

D.J.v.d. HaveNV,Waasmunster
Ostergaards Froavl A/S,Horsens
Western Seed Company, Salem,Oregon
Havezathe NV,Willemstad

100 procent
100 procent
100 procent
100 procent

Minderheidsdeelnemingen:
AgresSari,Parijs, Frankrijk
Cérès SA,Méréville, Frankrijk
Agrex Maroc SA,Fez, Marokko
Sherkat SahamiBazr Pishrow, Teheran, Iran
Plant Breeders NewZealand Ltd, Christchurch, Nieuw-Zeeland
Curave SA,Madrid, Spanje
Germine Spa,Cesena, Italië
Sirsi SA, Rome,Italië
Opslagcentrale Frjnaard BV,Fijnaart, Nederland
GramenagBV,Kapelle, Nederland
Samenwerking met buitenlandse kweekbedrijven in Duitsland, Engeland,
Spanje, Italië,Oostenrijk, Joegoslavië,Iran,Japan, Uruquay, Chilien USA
ophet gebied van rassenbeproeving, licentieverkoop en soms onderzoek.
Bron: Jaarverslag Coöperatieve Vereniging Suiker Unie 1981
en Jaarverslag Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J.v.d. Have1981

Tabel 5: USPlantPatentDomination x )
gewas

aantalen namen vangrote mno s
indeveredeling

percentage
vande markt

boon

4 - Sandoz,Union Carbide,Upjohn, Purex

79

katoen

4 -KWS,Pioneer, Southwide, Anderson
Clayton

44

sla

6 -Union Carbide,FMC,ITT, Upjohn
Purex, Celanese

66

erwt

2--Sandoz, Upjohn

43

sojaboon

8' •Sandoz,Upjohn, Purex, Shell/Olin,
Pfizer, Kent, KWS,Prioneer

42

tarwe

8--KWS,Ciba Geigy,Dekalb, Sandoz,Gargill
FMC, Shell/Olin, Pioneer

34
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x) Van de 562 patent-certifikaten die door de USPlant Variety Protection
Office uitgegeven zijn tot maart 1979,ismeer dan 46 procent verleend aan de
zeventien ondernemingen die degrootste aktiviteiten vertonen op het gebied
van opkopen vanveredelingsbedrijven. Slechts 9procent van depatenten werd
verleend aan universiteiten en proefstations. Van alleuitgegeven patenten ging
72procent naar zesgewassen, waarin de multinationale ondernemingen
duidelijk domineren.
Bron: P.R. Mooney: Seeds of the Earth, 1979,pag57.
Tabel 6: Grootste US-zaadveredelingsbedrijven
ge-was

veredelingsbedrijf

mais

Pioneer Hi-Bred
Dekalb Agresearch
Northrup King
Funk
Pioneer Hi-Bred
Burpee
Asgrow
Cargill
Northrup King
Pioneer
Asgrow
Vaugh Jacklin
O.M. Scott
Acco
Coker
Delta Pineland
Pioneer Hi-Bred
Dekalb Agresearch
Cargill

luzerne
groenten
sorghum

gras
katoen
hybride tarwe

uiteindelijke eigenaar

Sandoz
CibaGeigy
ITT
Upjohn
Sandoz
Upjohn
ITT
Anderson Clayton
KWSAG
Southwide Ine

Bron: P.R. Mooney: Seedsof the Earth, 1979,pag 62
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Tabel 8: Deinternationale instituten
Instituut
1. CIMMYT
Internationaal Centrum voor de
Verbetering van Maisen Tarwe
2. IRRI
Internationaal Rijst
Onderzoeks instituut
3. UTA
Internationaal Instituut
voorTropische Landbouw
4. CIAT
Internationaal Centrum
voor Tropische Landbouw
5. WARDA
West-Afrikaans RijstOntwikkelings Bureau
6. CIP
Internationaal Centrum
voor Aardappelen
7. ICRISAT
Internationaal Onderzoeks Instituut voor Plantengroei in de
Semi-Droge Tropen
8. IBPGR
Internationale Raad voor Genetische Bronnen van Planten
9. ILRAD
Internationaal Laboratorium
voor Onderzoek naar Dierlijke
Ziekten
10. ILCA
Internationaal Veefok
Centrum voor Afrika
11. ICARDA
Internationaal Onderzoek voor
Landbouw in Droge Gebieden
12. IFPRI
Internationaal Voedsel
Beleids Instituut
13. ISNAR
Internationale Begeleidingvan
Nationaal Landbouw Onderzoek
14. ICRA
Internationale Cursusvoor
Landbouw-Onderzoek gerichte
Ontwikkeling
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Plaats

Oprichting

El Batan
Mexico

1943

Los Banos
Philippinen

1960

Ibadan
Nigeria

1968

Palmira
Colombia

1968

Monrovia
Liberia

1968

Lima
Peru

1972

Hyderabad
India

1972

Rome
Italië

1973

Nairobi
Kenya

1974

Addis-Abeba
Ethiopië

1975

Syrië
Libanon
Iran
Washington
USA

1975

Den Haag
Nederland

1979

Wageningen
Nederland

1980

1975

Gewassen
tarwe, mais, gerst,
triticale
rijst
mais, rijst, soja,
limaboon, maniok,
yams,sweet potatoes
bonen, maniok, mais
rijst,vee en veevoer
rijst

Klimaatzone
regen-en irrigatiegebieden tropen en
subtropen
regen-en irrigatiegebieden tropen en
subtropen
regen-en irrigatiegebieden laagland
tropen
regen-en irrigatiegebieden hoogland
tropen
regen-en irrigatiegebieden tropen

aardappelen

regen-en irrigatiegebieden tropen

sorghum, millet,
noten, chide-peas

semi-droge tropen

genenkonservering

globaal

bloedziekten van
dieren

semi-droge tropen

vee

droge tropen

tarwe,gerst, linzen,
pop-bonen, olie-zaden,
katoen, schapen
voedsel beleid

subtropische droge
gebieden
globaal
globaal
globaal

Bron: World Bank: Agricultural Research,Washington D.C., 1981

113

Tabel 7. De Cardo Group
ABCardo Group
Svenska
HUleshög
SockerAB
fabriks AB

Dochters in
Zweden en
Buitenland

W.Weilbull
AB

AB
Säbyholms
Sorigona
Jordbruks
AB

AB
Tanto

Dochtersin
Zweden enBuitenland

SvenskaSockerfabriks een achttal bedrijven die suiker en bij-produkten van
de suiker produceren enverkopen. Daarbij nogverschillende eenheden rond:
chemisch,microbiologisch en procestechnisch onderzoek;machinerieontwikkeling;en 'agricultural engineering'.
HUleshögveredelingsbedryf gespecialiseerd in suikerbieten. Ophet ogenblik
éénvan degrootsteveredelingsbedrijven op het gebiedvan suikerbieten.
W. Weilbull veredelingsbedrijf op het gebiedvan landbouw- alswelgroente-en
bloemzaden.Op het ogenblik isWeilbulléén van degrootste veredelingsbedrijven in Europa.
Sorigona een 'development company' gespecialiseerd in biotechnologie. Het
bedryf produceert ruw materiaal voor de farmaceutische voedingsmiddelenindustrie,en ontwikkelt processen voor microbiologische produktie en waterzuivering.
Tanto dit bedryf bezit en voert de administratie over een aantal onroerende
goederen.
Säbyholms Jordbruks dit bedrijf omvat een tiental moderne, zwaar gemechaniseerde landbouwbedrijven met een totale oppervlakte van ca.4.000 hektare.
Bron: The CardoGroup,een informatieboekje over de aktiviteiten van het
concern.
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Noten
1) Christine Reiterlechner, Josef Hochgerner, 1982. Multinationale Konzerne
in der Saatzucht. Informationen über Multinationale Konzerne 2/82
(Osterreich)
2) J. Sneep, 1976.Geschiedenis,Wetten en Organisatie. Een kollegediktaat
3) Projektgroep Zaaizaadvoorziening, 1982.Aspekten van grootteverschillen
van zaaizaadbedrijven in Nederland. Projektverslag,jan 1982
4) OSACI, 1982.Dekoninklijke/Shell in delandbouw, een profielschets. Een
nogniet gepubliceerd stuk van OSACI
5) Pioneer Hi-Bred International Inc. Jaarverslag 1982
6) Anon., 1980.Seed corn's long,hot, bruisingsummer. BusinessWeek,
augustus 25,1980
CarolineH. Davenport, 1981. Sowing the seeds: Research, Development
Flourish at Dekalb,Pioneer Hi-Bred. Barron's,maart 1981
7) Horst Schilling, 1982.The New Seed Monopolies. RawMaterials Report,
vol 1,no 3,1982
8) The CardoGroup.Een informatieboekje over de aktiviteiten van het
concern.
9) World Bank, 1981.Agricultural Research, Sector Policy Paper. Washington
D.C., 1981
10) A.van Dijk, 1981.Plantenveredeling, een moeizaam en langdurig werk.
Shellvenster, 12mei 6ejaargang nr 5, 1981
11) P.R. Mooney, 1979.Seedsof the Earth, aPrivate or Public Resource?
Ottawa 1979
12) Paul Drjkstra, 1981.Verslagkwekersmiddag. KWEEK, feb. 1981
13) Anon., 1981. Monsanto breidt research uit. De Ingenieur 11,12 maart
1981
14) Ann Critenden. Genetic Engineering Begins to Change Face of US
Agriculture.NewYork Times
15) D.C.Wagnière, 1981.Schriftelijke beantwoording van een aantal vragen,
gesteld door deWOK, 6juli 1981
16) WOK, 1980.Plant Breeding,apublic Interest? Report of a discussion held
at the International Agricultural Centre,Wageningen 19-11-1980
17) Ron van der Laan,Markvan Loosdrecht, 1982. Zaaizaadvoorzieningsprogramma's in Ontwikkelingslanden. Doktoraalskriptie, april 1982
18) Anon., 1981. Monitoring TNCHoldings. ICDANews,special issue,nov.
1981

Thijs Ponsislidvan deWerkgroep Onderzoek Kwekerswereld (WOK),die zich
met de problematiek bezighoudt van dehuidige ontwikkelingen in deveredelingswereld.
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Demultinational als ordenend
principe in Mozambique
JanDouwe vanderPloeg
Dekatoenvelden maken een troosteloze indruk.Goed gedund iser
nauwelijks. Op kale plekken wordt opnieuw gezaaid — maar dat
gebeurt zoruigdatjeje afvraagt of het demoeite zallonen. Elders
in develden ismen albezigmet kultiveren. Dehaast waarmee het
moet gebeuren,maakt het echter niet gemakkelijk degoeie koerste
volgen: ersneuvelen denodige planten.
Ik loop hieraleen paar dagen rond, en ziedeerosiegeulen groeien.
Het ontbreken van drainagesystemen — hoe simpel dan ook —
wreekt zichduidelijk. Net zoals straks,alsderegensstoppen, het
ontbreken van een irrigatiestelsel zich zalwreken,'t Zijn, almet al,
mistroostige velden.
Dekoloniale katoenteelt wasroofbouw in deklassieke zinvan het
woord. De Portugese colonos investeerden nauwelijks. De
opbrengsten waren laag.Begrijpelijk, want bemest werd erniet;de
arbeid bleef tot een minimum beperkt. De grondbewerking was
minimaal. Raakte degrond 'uitgeput', danverkaste men naar een
naburig blok.Plagen sloegenvaakheftig enmassaal toe. Derisiko's
konden dan evenwel opgevangen worden door de arbeid over te
hevelen naar desisalvelden. Bedrijfsekonomisch gesproken steunde
dit extensieve patroon van bodembenutting op sterk onderbetaalde
dwangarbeid.Pompeuzevilla's,kompleet met brede gaanderijen en
zwembaden, houden nogdeherinneringlevend aan datgene wat de
spil vormde van dit armetierige landbouwstelsel: individuele
toeëigeningvan winsten.
Met de machtsovername door de FRELIMO is de dubbele pijler
waaropdit stelsel steunde abrupt verbrokkeld. Zowel dedwangals
deonderbetalingvan dearbeidwerdenongedaangemaakt.Daarmee
werd de (extensieve) katoenteelt tot een strukturele krisis
veroordeeld. Koncentratie van de(ex-koloniale)fazendas in nieuwe
staatsbedrijven veranderde daar op zich niets aan: de verliezen
bleken chronisch.
Dat een politiek-ekonomisch transformatieproces alle bestaande
produktievormen in krisis doet geraken is geen probleem, doch
behoort veeleer tot delogikavan de transformatiedynamiek. Waar
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het simpelweg om gaat, is de vraag of er nieuwe vormen
konstrueerbaarzijn die wèl korresponderen met de nieuwe
dynamiek.
In de katoenteelt zoekt men een dergelijk antwoord inde
intensiveringvandeproduktie: dehektare-opbrengsten en daarmee
detotale output moeten sterk omhoog.Het land heeft de deviezen
hard nodigendenationale textielindustrie dieopgebouwd wordt
zal ook de nodige grondstoffen vragen. De noodzakelijke
intensiveringslaagt echter niet of in onvoldoende mate en voorzover
menvordert isdewijze waarop dat gebeurt niet ergbevredigend: de
katoenvelden liggen eringrote lijnen nogop eenzelfde wijze bijals
voor debevrijding. Triestevelden.
Ergebeurt weldegelijk veelin dekatoenbedrijven: erwordt hard
'ontwikkeld'. Dezeontwikkeling echter overschrijdt niet degrenzen
van het vroegere, extensieve patroon: ze bestaat veeleer uit een
verdereontwikkeling van precies dit extensieve patroon. En dât
heeft weerergveel te maken met deindirekte éndirekte invloed
van de multi's — met de agribusiness als ordenend principe.
Dienaangaande iserweinigverschil met overigeperifere landbouwstelsels, zij het dan dat de pluimage bonter is ('het Oostblok als
multinational') en dekloof tussen datgene wat depolitieke elitewil
endât wat ergerealiseerd wordt, extra schrijnend is.
Wat isergebeurdindekatoenvelden?
In de afgelopen jaren is geopteerd voor een omvangrijke
mechanisatie van deteelt. Afgezien vanhet feit dat het om Russisch
endusinferieur materiaal gaat,ishet probleem vooral dat het enkel
om een arbeidsvervangende mechanisatie gaat. Diepploegen voor
een beter grondbewerking of laadschoppen voor drainagewerken
zijn erniet, wéloogstmachines — meer daarover straks.Dedirekte
aanleiding voor dit specifieke mechanisatiepatroon, lag - althans
voor een belangrijk deel — bij de toenemende problemen op het
vlak van arbeidsinzet, arbeidsorganisatie en kwaliteit van arbeid.
Dezeproblemen zijn oplosbaar,uiteraard. Mozambique heeft ook
een aantal keren bewezen ze aan te durven en (tendele) op te
kunnen lossen.Echter: 'mechanisatie' is,alsmodel,veel 'probleemlozer'. Deoplossing isalbedacht, demiddelen zijn alvoor handen.
Jehoeft zealleen nogmaarinte voeren.Goed, dat isdusgebeurd.
Vervolgensmoet genivelleerd worden om snellermet de beschikbare
machinesuit devoeten tekunnen.Eenmaalinde velden,dikteert
elketechnologiehaareigen'efficiency'. Helaas(maar aanvankelijk
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niet eensopgemerkt) werden ook delaatste natuurlijke anti-erosiebarrieres weggenivelleerd. Een kumulatieve verslechtering van de
bodemkwaliteit ishet gevolg.Het arbeidsprobleem werd zodoende
'gesubstitueerd'(let wel,ik hebhet niet overniks: opvoeringvan
kwantiteit en kwaliteit van de arbeid is nu eenmaal de essentiële
scharnier van intensivering in de landbouw, zeker in situaties als
deze).Dat impliceert dat erook voorwerkzaamheden alswieden
geen beroep op vasteen in voldoende mate aanwezige arbeidskrachten gedaan kan worden. Maar opnieuw: ook daar liggen de
recepten klaar. Ciba-Geigy en in mindere mate Bayer levéren de
herbicides eningenieurs.Cuba depiloten. Ik maglijen dat zeook
bommen kunnen gooien als straks de Zuidafrikanen komen.
Vooralsnog sproeien zeechter herbicides van Ciba-Geigy. Een rare
kombinatie. Ennogalidioot ook. Steedsmeermensen trekken zich
terug op desubsistence landbouw. Ook landarbeiders. Maarwieden
(en duswerk)iserniet,omdat deherbicidesalsmodel en alsdirekt
leverbare middelen zoveel meer voor de hand lagen. Ziedaar: de
multialsordenendprincipeindelandbouw.
Doorde koloniale geschiedenisiseenscheiding ontstaan tussen het
arbeidspotentieel enerzijds,grond enwater als produktiemiddelen
anderzijds. Daar waar nodig werden arbeidspotentieel en
produktiemiddelen tijdelijkgekombineerd, o.a. door middelvande
al genoemde dwangarbeid. Een optimale benutting van het
beschikbare arbeidspotentieel gold in dit koloniale kader echter
nimmer alsdoelstelling.Oók tijdens en nademachtsovername door
het FRELIMO werd aan de kontinuering vande katoenteelt als
zodanigdehoogste prioritiet gegeven. Een strukturele verandering
op grond van een volledige benutting van de beschikbare arbeid"
werd niet overwogen (of niet aangedurfd). Arbeidsinzet en
-organisatie werden zosteedsproblematischer;temeer daarvroegere
'oplossingen' niet meer gehanteerd konden worden. Kortom: de
problemen in de katoenteelt zijn niet struktureel aangepakt; de
produktie isnietvanmeet af aangeorganiseerd op basisvaneen
volledige benutting van het arbeidspotentieel (hetgeen o.a.
diversifikatie en intensivering verondersteld zou hebben). De
oplossingisgezocht in dereceptuurvandemulti's: ino.a. arbeidsvervangende mechanisatie. Die oplossing heeft iets verleidelijks in
zich.Binnen een korte termijnvisie lijkt zeproblemen op telossen
(althans: 'te substitueren'). Echter, als'oplossing' levert zeook weer
een ketenvannieuweproblemen enproblematische verhoudingen
op.Zoleidt reduktie vandearbeidsinzet door het mechaniseren van
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grondbewerking,zaaien en wieden, inlatere fasesvan de produktiecyclusjuist tot een verscherpingvan problemen met arbeid.
Tijdens de oogst is dat heel duidelijk: Het ontbreken van een
voldoende goedgeorganiseerde envaste arbeidskracht betekent dat
jevoor deoogst extreem afhankelijk bent vaneen tijdelijkarbeidsaanbod.Landen waarhet imperialisme alinvoldoende mate haar
'beschavingsopdracht' heeft kunnen vervullen beschikken daartoe
over binnenlandse gastarbeiders. In Peru zijn dat de golondrinas,
inCalifornie deMexicanen;Zuid-Afrika heeft zein de 'thuislanden'
zitten. Zo niet in Mozambique: dus gaat veel oogst verloren. De
vruchten vallen op de grond. En opnieuw (het verhaal zal
onderhand wel vervelend worden) was daar een oplossing.
Limpadores, enorme machines die nog het meest op stofzuigers
lijken. Daarmee kunnen de gevallen vezels opgezogen worden.
Uiteraard isdekwaliteit veelgeringer, doch voor Rusland die deze
machineslevert,isdat geenprobleem. Of deMozambikaanse katoen
nu meerof minder op dewereldmarkt opbrengt doet niet terzake.
Dedeviezenstroom naar Rusland isniet daarvan, doch enkelvande
geleverde machines (goed of niet) afhankelijk. (Een typisch
struktuurkenmerk van betrekkingen tussen een multi en een
perifeer land — maardat terzijde).
Ophun beurt zijn delimpadores enkel een opstapje naar een proces
dat haarvoltooiingvindt bij deoogstmachines.Deeerste vierstaan
alin dehavenvanNacala (in het noorden vanMozambique). Dat
strookt straksmooi,niet alleenmet defoto's vanrijen combines
die je altijd in Russische tijdschriften ziet, maar ook met Lenin's
dictum overhoogspanningsmasten enzo.Ishet tegenover dat alles
eigenlijk niet irrelevant dat de huidige, langvezelige katoenvariëteiten over6tot 8weken afrijpen enduszeker driezo niet
vierkeergeplukt moeten worden? Met oogstmachines kunje één
keeroogsten,daarna isdeplant vernietigd. Deopbrengsten zullen
dusdalen tot 40 à50procent (alszehet goed uitmikken, want zo
niet dan ishet nogminder)vandehuidige,toch allage opbrengsten
(gemiddeld op destaatsbedrijven in deprovincie Nampulaeen 1200
à 1300kg/ha).
Goed, zand over alle details. Zeg nou zelf: vergeleken met de
gemiddelde katoenopbrengst inbijv.Amerika maakt Mozambique
noggoedesier.Gemeten echter aan datgene wat mogelijk is(2500
kg/ha als gemiddelde dat op korte termijn haalbaar moet zijn),
gemeten aan datgene wat inandere perifere landen gehaald wordt
envooral: gemeten naardatgene wathet land behoeft inverband
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met haarontwikkelingsmodel isdehuidige stand van zaken op z'n
zachtst gezegd onbevredigend. En erger nog: detrendisnegatief.
Scherper gezegd: Net alsinveelandere perifere landbouwstelsels,
begint ook hierdeAmerikaanse stijl vanlandbouwbeoefening zich
teontplooien en teveralgemeniseren. Dekonkrete draagstervandie
stijl is de technologie waarvan de hoogtepunten hiervoor kort
werden aangestipt. En die technologie komt niet zomaar aanwaaien:
zeisalsreceptuurin deperifere landbouw omnipresent en,zo lijkt
het: almachtig. De agribusiness levert de materiële middelen en
beschikt over het apparaat om het 'model' waarbinnen deze
middelen alsrationeel verschijnen, alshet beste,het meest voor de
hand liggende,zoniet het énigerecept tepresenteren en ingang te
doenvinden.
Watgebeurterindehandel?
AlsWageningerwaanjeje inMozambique somsincafé Troost. x Ik
kom Huub Venne tegen. Hij werkt op Interquimica, een staatsonderneming, waarin de handel met, globaal genomen, de
agribusiness is gecentraliseerd. Een uitstekende gesprekspartner
dus.
'De multinationale ondernemingen, en met name de agribusiness
waarik straksnogeen aantal voorbeelden vanzalgeven',zegt Huub
Venne,'die konditioneren en sturen deagrarische ontwikkeling in
Mozambique toch welin bepaalde mate.Ik denk dat hun invloed
vrijgroot is.Dat errechtstreekse invloed zou zijn, dat denk ik niet.
Datzebijvoorbeeld mee zouden spelen in deplanformulering, nee...
Welbepalen ze indirektdesettingwaarin zo'nplangeformuleerd
moet M/orden. Daarbij gaat het niet eens zozeer om de direkte
propaganda, doch om ietswat subtieler is,maarzeker werkt.De
agribusiness heeft immers dé oplossingen.Dat wil zeggen: over
andere oplossingen wordt domweg niet gesproken. Andere
koncepten enmodellen cirkuleren niet of nauwelijks. Daarkomt bij
dat deagribusinessovereen apparaat voor technische assistentie en
voorlichting beschikt. Mozambique heeft dat niet. Duskunnen ze
zoin dat gat springen.Hoe werkt dat apparaat? Daarkunje kort
over zijn: Heb je een agronomisch probleem waarvoor extra
aanaarden,ik noem maarwat, een goede oplossingis,dannoemen
zedat gewoon niet alszeeen chemisch alternatief hebben. Logisch
x)Noot van deredaktie: Café Troost wasen iseen ontmoetingscentrum van
linkseWageningers.
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toch? Daarkomt nogiets bij:Mozambique zit opzwart zaad: ze
moeten dus kopen met leningen en jaarkredieten. Welaan: welke
bedrijven kunnen en willen dat geven? Precies, o.a. Ciba-Geigy.
Terzijde wil ik erop wijzen dat dit systeem uiteraard tot hogere
prijzen leidt. In bilaterale hulp, ook van Zweden e.d., worden
voorwaarden gesteld die dit alleseenstemeer versterken.
Je moet ook de 'tegenkrachten' niet overschatten. Ik zit dan welop
een staatsonderneming die de relaties met een deel van de
agribusiness centraliseert, maar vergis je niet. De belangrijkste
doelstelling isdomwegkontrole overdedeviezen. Begrijp me goed:
dat is ook beslist nodig. Een open ekonomie zou een ramp zijn.
Maar het is niet zo dat het vermijden van een ongebreidelde
penetratie van deagribusiness evenzeereen expliciete taak zou zijn.
Erwordt wel'es'n woord overgezegd,maar indepraktijk tracht
men demulti's toch tevriend te houden, zeniet tegen deharen in
testrijken. Opveel staatsbedrijven en ook bij dekadersziet mener
überhaupt geengevaren in.Ja,vaak wordt ergedacht: die multi's
hebben de kennisende technologie en daarmee kunnen weonsland
mooiontwikkelen. Diea-kritische houding isvrij algemeen.Hoehet
indeechte top zit, dat weet ik natuurlijk niet.Techniek gaat,in de
visievanveelkaders,voor allesen 't isduidelijk dat deagribusiness
daarover beschikt, dus neem ze in de arm, volg hun advies op.
Onderontwikkeling wordt met namealseen laag technischnivo
gezien... Deels is die a-kritische houding op de koloniale erfenis
terug tevoeren: wie kon toen politieke ekonomie studeren, wiekon
vanzinvolle ervaringen elderskennisnemen? Maardaarkomen toch
weleen aantal aktuele faktoren bij:zoalshet gebrek aan reflektie
op ontwikkelingsproblemen en de ML-training van de top. Plus
natuurlijk deondersteuning van de Russische koöperanten.
In het PPI (een indikatief langetermijnplan) vindt je de gevolgen
daarvan terug. Wat is het PPI in feite? Een landkaart waarop
blokken van 300 à 400.000 hektare ingekleurd worden: hatsjee,
weer 'n grootschalig projekt. Voor de Bulgaren of voor de
Brazilianen ditmaal? Alswehet over 'tegenkrachten' hebben, dan
moet gezegd dat één daarvan, ironisch genoeg, deinternationale
kapitaalmarktis,die wel uitkijkt z'ngeld in dit soor dubieuze
hoogstandjes testeken. Maargoed,je kunt dezaak ook scherper
formuleren. De top in de staatssektor (zeg maar de staatsbourgeoisie) heeft inmiddelsalle belang bij déze ontwikkeling. Een
meer gedecentraliseerde, en dus kleinschaliger koöperatieve
landbouw, of het geleidelijk aan ontwikkelen van de bevolkings122

landbouw, zou neerkomen op een zekere demokratisering: het
kreërenvan strukturen waarbinnen boeren zekerevrijheden hebben
om zelf te beslissen,isdan onmisbaar. Echter, zo'n demokratisering
zou eveneens betekenen dat er minder geïmporteerd behoeft te
worden,minder gepland moet worden,dat erminder baantjes en
minder macht te vergeven is in de leidende nivo's van de staatsbourgeoisie...'
Dezaadteelttechnologie, Nederlandenkorruptie
Eénvan dekonkrete werkzaamheden waarHuub Vennezichmee
bezig houdt is de kontrole op de zaai- en pootgoedimporten.
Aardappelen zijn in dat kader belangrijk. Huub Venne:
'Onmiddellijk na deonafhankelijkheid washet eengrote puinhoop.
Demeeste handelskanalen zaten dicht, Rhodesië werd geboykot en
Zuid-Afrika (de grootste producent van pootgoed in Zuidelijk
Afrika) maakte onmiddellijk misbruik van de situatie door echt
pure rotzooi televeren.In Nederland zou eengroenteboer dat spul
zelfs niet met korting durven verkopen! Sindsdien is er veel
verbeterd.Het aandeelvanZuid-Afrika isgedaald tot nul.Maarde
meest voor de hand liggende leverancier, Zimbabwe, heeft een
onvoldoende elastisch aanbod; ze durven zich ook niet echt aan
Mozambique 'op te hangen'. Verder is door de Zuidafrikaanse
agressiehet transport uitermate moeilijk... Zodoende zijn het vooral
Nederlandse handelshuizen dieinhet 'gat' gesprongen zijn: Agrico
enWolf&Wolf.Ik wasverdorie nogniet eensgekontrakteerd door
Mozambique, toen bood de direkteur van Wolf &Wolf me al 'n
kommissie aan.Ik wastoen helemaal overdonderd. Erisde laatste
vijf, zesjaar ook hier veel veranderd: nu is korruptie een feit,
hoewel noglangniet zoverspreid alsin andere ontwikkelingslanden.
Noem maar welkenaam dan ook uit dewereld van deagribusiness:
zebieden het allemaal aan;ook elkeNederlandse handelaar diehier
komt. Zezijn verbaasd alsje het niet wilt aannemen.Ja,eris een
onmiskenbaresamenhangtussendehandelvanagribusiness enhet
algemeenworden vankorruptie. Het begint heel subtiel: eerst
bijvoorbeeld schenkingen voor het bedrijf of voor het hoger
personeel - bijvoorbeeld eenguesthouseaanzee.Dat isdan op het
randje: formeel kan het, want het ishulp aanhet bedrijf. Daarna
airco's,auto'svoorde direktie.Prestigeverhoging! Vervolgens komt
deuitbouw naar persoonlijke korruptie.Zoook hier. Ik hoorde net
nog van een vertegenwoordiger van een multi dat enkele jaren
geleden het gevenvaneen balpen hierin Maputo alonzindelijk werd
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gevonden, terwijl nu een reisje naar bijvoorbeeld Basel al
gemeengoed is.'
'Maargoed, dit iseen zijspoor, hoewel niet irrelevant. Terugnaarde
poters. Onlangs leverde Agrico een partij pootgoed. Daarvan was
een deel rot... Dat was lastig, maar verder op zich geen enkel
schandaal of zo.Volgensonslagdeoorzaak bij deverscheper: in
Durban,waarhet schipeerder lag,hebben deruimen opengestaan
bijregen.Wijhier inMozambique hebben dieschadepost niet teruggeklaimd, omdat we te laat waren met het laten verrichten van
inspektiesdoor derden. Enfin... Maarwat wilnu het geval:Agrico
had van onsgehoord om welke partij het ging— inkonkreto om
twee telernummers. Dankzij degrilligheid vanhet leven komt één
vandie telers(uit deNOP)hier inMozambique op bezoek bij z'n
broer. Stom toevalligdus,maar ikhoorvan die teler dat Agricohem
wèl 'n onvolledige prijs heeft gegeven — terwijl wij hier in
Mozambique géén schadeklaim hebben ingediend. DusAgricohad
dat geld in eigen zak gestoken. Toen de desbetreffende teler,
gewapend met informatie hiervandaan, z'n verhaal ginghalen, heeft
Agricohem evenwel onmiddellijk betaald.'
Een uiteindelijk toch goed opgeloste zaak dus, die ik hier toch
aanhaal omdat ze heel goed illustreert hoezeer allerlei zaken
ondoorzichtig en/of uitermate ingewikkeld zijn. Juist die zo
ondoorzichtige handelsrelaties zijn vermoedelijk eenvoorwaarde bij
uitstek voorzoweldemachtvan agribusiness,alsvoor de korruptie
welkeHuubVenne signaleert.
Huub Venneweer: 'Dan zijn erdekwekersrechten.Opvrijwel alle
pootgoed zit een dergelijk recht. Dierechten zijn op hun beurt weer
ineigendom van dehandelshuizen (koöperatief alsAgricoenZPC,
of privaat als Wolf &Wolf). Wat gebeurt is dat ze eerst proefmateriaal sturen om dat hieruit te laten testen. Als tegenprestatie
moeten de onderzoeksresultaten teruggestuurd worden. Hier
overziet men absoluut niet de konsekwenties van een dergelijk
systeem. Door de rechtstreekse kontakten met de onderzoekers
(daar zijn de handelshuizen zeer op gebrand) verkrijgen ze zo
inzicht in dewaardevanhun eigen,doch ook indebetekenisvande
koopwaarvankonkurrenten. Opgrond daarvan wordt deverkooppolitiek dan bepaald: eenlange termijnpolitiek met prijsmatiging of
een alles-of-niets politiek; dit laatste als de vergelijking niet erg
gunstig uitvalt.Zowordtje weerloosgemaakt,althans: alsjeje in
eenpositie alsdievanMozambique bevindt.
Maargoed,nu het échte probleem: In Nederland wordt veredeld.
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Deveredelaarsmikkenvaak op 'te' goede resultaten. Dusgevenze
vaak hun proeven een extra zetje. Dat wilzeggen er wordt veredeld
onder uitzonderlijk goede groeikondities (veel kunstmest, water,
insekticides, pesticides). Welk materiaal komt dan als 'goed' naar
voren? Juist: dievariëteiten, die eengoede repons hebben op die
externe inputs. Variëteiten, die het wat beter doen onder suboptimale omstandigheden (zoals normaal bij de boer), worden
systematisch onderschat. Dat stimuleert een input-gevoelige, dure
technologie vragende landbouw en dat isdeagribusiness natuurlijk
niet onwelgevallig. Ik wil er de nadruk op leggen dat niet elke
veredelaar die fout maakt;maar dàt die fout wordt gemaakt,zowel
inNederland alsook inMozambique trouwens.Passen wijdan die
'zeergoede'variëteiten toe,dan iseenherhalingvandezelfde groeikondities eigenlijk al impliciet gegeven. Doen we dat niet, dan
'straffen we onszelf af: dan krijgen we een beroerde produktie.
Dekwestie wordt nogernstiger alsje gaatletten op de toenemende
verstrengeling tussen eigendom vankwekersrecht énde pesticiden/
kunstmestindustrie. Stelje voor: In Zimbabwe isCiba-Geigy op dit
moment op de markt met grote rollen papieren strips, waarin —
volgensdejuiste plantafstand — het zaad kompleet met kunstmest
pesticides etc. in voorverpakt is. De boer behoeft niets anders te
doen dan het te kopen en uit te rollen. Zo ook de komplete
pakketten van maishybrides, herbicides, kunstmest — alles in eén
pakket. Alleshalen,één betalen.Daariswelheel duidelijk hoede
wijze waarop geboerd kan en moet worden, geheel vastgelegd is.
Voorgeprintop eenrol.Letterlijk enfiguurlijk.'
Ofveredelen envermeerderen dan niet door Mozambique zelf ter
hand genomen kan worden?
'Ja,inderdaad. Erworden ook welvoortdurend Projekten daartoe
geëntameerd, maardie stranden toch meestal. Eénvande redenen
isdat ergeen buitenlandse steun voor tevinden is.Definanciers zijn
vanmeningdat een dergelijk projekt op dit moment in Mozambique
geenkansvanslagenheeft. Een andere reden,zeker even belangrijk,
is dat je niet kunt veredelen, alsje niet eerst goed producerende
aardappelvelden hebt. Ja,om te kunnen veredelen hebje eenbasis,
eenvertrekpunt nodig.'
'De kwestie is dat Mozambique, wat mij betreft, helemaal geen
pootgoed zou moeten importeren. In het zuiden van het land
leveren bijvoorbeeld zoete aardappelen een veel hogerevoedingswaardeper hektare op tegenveellagere kosten. In andere streken
groeit de aardappel goed, daar is de teelt ingeburgerd bij kleine
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boeren.Opdat nivorendeert het uitstekend. En die kleine boeren
vermeerderen zelf.'
Depesticidehandel
'Een in essentie gelijk verhaal: Gesjoemel met de kwaliteit,
korruptie,dure patentprojekten, deweigeringbepaalde Produkten
te leveren als ze andere, voor hun meer rendabele Produkten
hebben,een stevigevingerindepap,en bovenal: het opleggenvan
een ontwikkelingspatroon, dat suggereert op korte termijn talvan
problemen op te kunnen lossen (hetgeen goedbeschouwd langniet
altijd het gevalis),doch tegelijkertijd debasisvoordeformatie en
stagnatie legt. Enkele van de meest opmerkelijke details zal ik je
vertellen,anders wordt het verhaaloeverloos.
Mancozeb is een fungicide. Lyromanzeb is een surrogaat voor
Mancozeb, het is biologisch minder aktief. Het wordt door CibaGeigygeproduceerd enverschillende firma's proberen het te slijten
alsMancozeb.Hoegaat dat? Heelsimpel: op deetiketten staat pure
abacadabra,voor deniet-chemicusishetvolstrekt onbegrijpelijk.
Vermoedelijk weet zelfs een groot deel van het Ciba-Geigy
personeel het verschil niet. Althans, dat is mijn ervaring. De
direkteur vanCiba-Geigyhier schreef notabene, en ik neem aanin
goedvertrouwen, met potlood op deetiketten vanhet inferieure
Lyromanzeb dat het Mancozeb was. Dat als verduidelijking! Dat
gaat dan opgrote schaal de akkersop,het werkt niet,maardan
wordt gezegd dat de boeren het wel verkeerd toegepast zullen
hebben.Ja,dekoekoek! Het wordt vooral door een Rotterdamse
firma aangevoerd.Maarhet is,zoisonze ervaring,allemaalpuin.
Vondozeb is eenzelfde surrogaat als dat Lyromanzeb. Vondozeb
wordt op deVondelingenplaat bij Rotterdam geproduceerd. In de
Nederlandse vakgids staat het korrekt geregistreerd. Goed, toen
kwamen hierHongaarse handelaren. Dieboden onsook Mancozeb
aan,met mooieverhalen,dat zij deenigen waren die het mochten
verkopen buiten de oorspronkelijke producent. Toen puntje bij
paaltje kwam droeghet demerknaam Vondozeb!Zij belazeren de
boelalnet zo hard.'
'Deomvangvandergelijke zwendel isonmogelijk na tegaan.Soms
lopen wetegen bepaalde kwestiesaan,somszijn erschandalen. Er
isnu eenmaal te weinigkontrole endoet 'n middel het nietgoed
dan zeggenze toch algauw,datdeboerhet verkeerdgedaanheeft.
Sommigemensen beseffen hier welheelgoed dat het miszit. Soms
cirkuleren er overdrukjes: dat bijvoorbeeld 80 procent van de
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pesticidenexporten uit de USA bestaat uit aldaar verboden
middelen.Dan wordt eropeens besloten dat erniet geïmporteerd
magworden, tenzij Mozambique eralopz'n minst vierjaarmee
geëxperimenteerd heeft. Dat iseengoede politieke beslissing dan,
maar wordt er een praktische basis voor gekreëerd? Registratie,
onderzoek,veldwerk? Datvergt teveel kreatieve arbeid van mensen,
die het toch niet als prioriteiten zien of die nog tig andere
prioriteiten hebben.Watdat betreft lijkt het erop dat dewal het
schip moet keren: eerst zalhet land bankroet moeten gaan,enpas
danzalmen ietsaan aldeze importen gaan doen. Eenbegin daarvan
zieje infeite nu al: devoortdurende beklemtoning vande familielandbouw heeft allesmet deviezentekorten te maken.Maarlet wel:
Vooralsnog is het model van grote, technologisch geavanceerde
bedrijven beslist nog niet verlaten. Het belang van de familielandbouw wordt welgezien,doch de familielandbouw echt steunen
isernogniet bij.Er wordt voortdurend geklaagd dat boeren hun
overschotten niet willenverkopen, maar omgekeerd stuurt destaat
ook nauwelijks konsumptiegoederen naarhet platteland.
Ondertussen zitten wemet 'n krankzinnige erfenis: Toepassingvan
de receptuur van de multi's heeft geleid tot soms pure waanzin:
Vaakwordt ermeer aan insekticides enhelemaal aan dein principe
overbodige herbicides gespoten dan het hele katoen opbrengt!Moet
je nagaan.'
Irrigatieprojekten
De noodzaak tot intensivering van de agrarische produktie door
middel van een effektieve benutting van het aanwezige arbeidspotentieel geldt inMozembique evenzeeralseldersin de periferie.
Vooralsnog is de gevoerde landbouwpolitiek echter volstrekt
ontoereikend gebleken. Het is moeilijk je aan de indruk te
onttrekken dat ze veeleer het tegendeel geproduceerd heeft. Een
vrijwel over de gehele breedte dalende landbouwproduktie is het
gevolg.Daarbij dient dedacht te worden dat die tendensal manifest
was vóórdat de Zuidafrikaanse agressie en terreur haar
desintegrerende effekten teweeg bracht — effekten die overigens
ook met betrekking tot de landbouwproduktie verwoestend zijn.
Eengoed begripvanhet geschetste tekortschieten van degevoerde
landbouwpolitiek isom meerdere redenenvanbelang.Deoorzaken
liggenopverschillende nivo's.Eénvandie oorzaken heb ikinde
voorafgaande passages nader onder de loupe genomen, ni. de
'ordenende' werkingvan demultinationals, welke direkt of indirekt
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toeganghebben tot develden inMozambique.Dehuidige "wanorde'
inde veldenisdeordezoalsdeagribusinessdieteweegbrengt. Die
'orde' wordt niet alleen gekreëerd door rechtstreekse interventie,
doch inhet gevalvanMozambique,met name op indirekte wijze:
door de toepassing van de algemene 'receptuur' waarmee de
onderschikking van landbouw aan het (internationale) kapitaal
georganiseerd wordt. De vooralsnog hardnekkige ideologische
kracht van diereceptuur blijkt alleen aluit het feit dat ook zichzelf
als socialistisch definiërende groepen, als het Mozambicaanse
Frelimo,erniet aan ontkomen.
Dat impliceert niet dat dezereceptuur alsoplossingonbetwist is.
Integendeel. Eénvan demeerinteressante voorbeelden van strijd,
preciesrond het geschetste scharnierpunt, ishet CERLI-programma
voorherinrichting van agrarische produktiegebieden in deLimpopovallei.Daarbij iseen team Nederlanders betrokken.
Het oplappen van en met name het reorganiseren van vroegere
irrigatie-endrainagesystemen kan onmogelijk losgekoppeld worden
vandevraagnaar debenuttingvan deheringerichte gebieden. Een
internationaal vrij gebruikelijke praktijk is, die koppeling precies
verkeerdom te maken. Dat wil zeggen: Eerst op grond van
technische en ekonomische kriteria de 'optimale' strukturen
ontwerpen (en aanleggen),om vervolgens het gebruik te definiëren
opgrondvande algegeven struktuur. Deproblemen waartoe dat
leidt zijn bekend.
Niet toevallig werkt CERLI andersom. De aanvragen voor
herinrichting komen van boeren, koöperaties en staatsbedrijven.
Produktie en verbetering van produktievoorwaarden wórden in
nauwe samenhang met elkaar ontwikkeld. En opnieuw: niet
toevallig slagen bedrijven op dealdusheringerichte gronden erwèl
in de verder alom konstateerbare stagnatie en achteruitgang op
produktief nivo te doorbreken. Hogere produktienivo's, méér
werkgelegenheid en,tekenend genoeg,winstgevende bedrijven, daar
waareldersdestaatsbedrijven metverliesdraaien.
Ik noem ditvoorbeeld, niet alleen om te wijzen op dewel degelijk
aanwezige strijd ophet terrein van deproduktie,maarvooral omdat
deze strijd het beeld van de al aangestipte 'receptuur' en haar
draagstersnogverder profileert.
Het zijn adembenemende verhalen van de CERLI-jongens: Het
kreërenvanvoorwaarden voor een effektieve intensiveringvande
landbouwproduktie is (ongeacht de beperkte schaal waarop het
vooralsnoggaat)namelijk beslist niet zonder slagof stoot verlopen,
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doch pas geslaagd na scherpe konfrontaties met diverse
internationale ingenieursburo's,met de FAO,met onderdelen van
deMozambicaanseburokratie en - zezullen eensniet ontbreken —
met de Bulgaren.Hoegaje grond nivelleren? Opzulk een wijze dat
het past bij de wijze waarop er geboerd wordt, of zo dat er
technisch gesproken van 'goed' nivelleren sprake is?Wanneer start
jeeenuitvoeringsfase: zosnelmogelijk, rekeninghoudende met de
urgente behoeften enmet demogelijkheid datje tijdens derit leert
enkorrigeert, óf pasalsje het 'goed' kunt doen: dat isnaminimaal
vijfjaar registratie en studievanhydrologische,bodemkundige en
afvoergegevens. Zoek je oud ijzer uit de havens bijeen, of gaje
regelbare stuwen in het buitenland bestellen?
Dekwestie isdit: Volgenshet (Wageningse) schoolboekje hebben ze
vrijwel alles fout gedaan. FAO-experts, Bulgaren, Braziliaanse en
Franse ingenieurs hebben ook bij voortduren geroepen dât het
ontzettend verkeerd was. Echter: Het niet toepassen van de
'receptuur' heeft geleid tot datgene wat bij 'goede toepassing'
uitgesloten was geweest: tot een snelle en goedkope kreatie van
preciesdievoorwaarden dietot een effektieve, hoewelvooralsnog
beperkte,intensiveringin enkelezoneshebben geleid. Dat isreden
om de relatie tussen de kodes van de toegepaste wetenschappen
enerzijds, de 'receptuur' vandeagribusinessanderzijds opnieuw te
doordenken. Binnenkort schrijft Pieter Gooren daar meer over.
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Deduur betaaldevruchtenvan
DelMonte enCastle& Cook
Henk deZeeuw
De agribusiness-ondernemingen kunnen ruwweg verdeeld worden
in de ondernemingen welke kunstmest en pesticiden produceren,
ondernemingen welke agrarische machinerieën en werktuigen
produceren en de voedselverwerkende ondernemingen. De laatste
vormen de kern van het multinationale agro-industriële complex.
Del Monte en Castle and Cook behoren tot de grootste en
toonaangevende bedrijven in deze sektor. Direkteinvesteringenvan
de chemische en landbouwwerktuigen-industrie in
ontwikkelingslanden komen pasgoedvandegrond indezestiger
jaren vandezeeeuw. Devoedselverwerkende industrie heeft echter
al aan het eind van de negentiende eeuw vestigingen in
ontwikkelingslanden. In het begin alleen indevorm van investering
in grote plantage-ondernemingen (suiker, bananen), waarvan het
ruweprodukt werd uitgevoerd. Vanaf de dertigerjaren worden ook
meer verwerkingsfaciliteiten in ontwikkelingslanden gesticht en
wordt de marketing van verwerkte eindprodukten belangrijker.
Deze ontwikkeling werd vanaf de Tweede Wereldoorlog sterk
bevorderd door de nieuwe politiek van importsubstitutieindustrialisatie, waarvan vooral de producenten van plantaardige
oliën,meel eningeblikte melkvoor degroeiende stedelijke markt in
ontwikkelingslanden profiteerden. Dezepolitiek vormde tevensde
basis voor de verbreding van de aktiviteiten van de plantageondernemingen (zoneemt Standard Fruit and Steamship,later een
onderdeel vanCastle and Cook,naast deproduktie van bananen,
ook de produktie van plantaardige oliën en margarine ter hand).
Desnelleexpansie vandeinvesteringen vanmet name Amerikaanse
agro-industriële ondernemingen in ontwikkelingslanden vanaf de
zestiger jaren, vindt vooral in de zeer dynamische
voedselverwerkende sektorplaats.
De beschouwing van deze ontwikkeling en de zich wijzigende
expansie-strategieën van Del Monte en Castle and Cook verschaft
materiaal voor deverdereuitwerkingvan de,inhet voorafgaande
artikel geschetste, ontwikkeling van de 'agribusiness op
wereldschaal'. Ontwikkelingen als: de koncentratie en
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monopolisering van kapitaal en macht in enkele grote
ondernemingen (opererend op wereldschaal en beheerst door één
centraal streven: winstmaximalisatie), de toenemende vertikale
integratie ensektor-integratie tot een alomvattend systeem van
voedselbeheersing, de omvorming van de agrarische
produktiestruktuur in ontwikkelingslanden en de grote politieke,
sociale en ekologische konsekwenties daarvan en de toenemende
kontrole van demultinationaleondernemingen overdeagrarische
produktie.Ditlaatste ondanks ofjuist dankzij het terugtrekken uit
de direkte produktie en de direkte zeggenschap over
landbouwgrond.
Hierna zaleerst deontwikkelingvan DelMonte enCastle and Cook
geschetst worden alseen geschiedenisvan enerzijds internationale
expansie, differentiatie en integratie, en anderzijds van uitbuiting
van arbeiders en repressie van progressieve arbeidersorganisaties.
Vervolgenszalhet optreden van beide bedrijven indeFilippijnen
nader bekeken worden.Hierbij wordt met name aandacht besteed
aan de relaties tussen de buitenlandse ondernemingen en de
nationale politieke enekonomische elite enop deimplikatiesvande
introduktievan kontrakt-teeltsystemen.
Tenslotte zullen debelangrijkste gevolgen van deze ontwikkelingen
de revu passeren en wordt ingegaan op de ontwikkeling van
tegenkrachten tegen DelMonte enCastleand Cook.

Deontwikkelingvantweevoedselgiganten
A. DelMonte
Degrondlegging
DelMonte isdegrootste verkopervangroente-en fruitkonserven
ter wereld enheeft eenbelangrijk aandeel in transport enverkoop
vanversfruit. Defirma heeft produktieaktiviteiten in eentwintigtal
landen, waarvan de belangrijkste zijn: USA, Canada, Haïti,
Philippinen, kenya, Mexico, Guatemala, Puerto Rico, Engeland,
Griekenland en Italië. Del Monte maakt en verkoopt zo'n 250
Produkten onder diverse merken (Del Monte, Aylmer, Granny
Goose, Lin Can, Perky, Award, e.d.). Tot de Produkten behoren
fruit (konserven,gedroogd,vers),fruitkoncentraten ensappen,vis
(konserven, diepvries) en groenten (konserven, diepvriesmaaltijden).
De belangrijkste grondstoffen zijn bananen, ananas, asperges,
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tomaten en tonijn. In 1978 telt het bedrijf 85
dochterondernemingen. Bijlage 1 geeft een overzicht van de
belangrijkste komponenten vanhet huidige bedrijf.
Maarlaten webijhet begin beginnen. Devoedingsbodem voorhet
bedrijf ligt in deopkomst van degei'rrigeerde fruitteelt in Californie
indejaren1870-1890. VoordegeïrrigeerdQ fruitteelt zijn grote
investeringen nodig. Dit geeft de banken en het industriekapitaal
alvroegtijdig een belangrijke rol in delandbouwontwikkeling inde
streek. Desnelle ontwikkelingvan defruitteelt leidde tevenstot het
ontstaan van een aantal kleinere fruitverwerkende fabrieken. De
door enten behoevevan defabrieken ontwikkelde fruitplantages
vereisen een grote hoeveelheid goedkope seizoenarbeiders, welke
aanvankelijk werden gevonden onder de vele werkloze Chinezen
dieeerder waren binnengebracht om spoorwegen aan teleggen enin
de goudmijnen te werken. De Chinezen worden later opgevolgd
door diverse migrantengroepen welke in perioden van expansie
worden geworven teneinde delonen laagtehouden enin perioden
vanstagnatie weerworden uitgestoten enals'ongewenst' worden
geëtiketteerd. DeChinezen overkwam dit in dekrisisperiodevande
negentigerjaren. Dezekrisisbracht tevenseenprocesvan likwidatie
ensamensmeltingvan defruitverwerkende fabrieken opgang,dat
zijn hoogtepunt vindt in 1916. Onder invloed van de Bank of
California komt een fusie tot stand tussen de drie grootste
konservenfabrieken inCalifornie eneen groot distributiebedrijf. Het
nieuwe bedrijf California PackingCorporation wordt in 1967naar
haar bekendste merk omgedoopt tot DelMonteCorporation. Del
Monte behoort vanaf het begin tot de grotere Amerikaanse
ondernemingen en is vanaf haar ontstaan de grootste
konservenonderneming terwereld. Tot deonderneming behoorden
reedsproduktie-eenheden in andere staten van deVS,ééninHawaï
(ananas) en één in Alaska (zalm). Hoewel Del Monte's
porduktievolume veel groter was dan dat van andere
konservenproducenten, lagen de produktiekosten per eenheid
nauwelijks lager. Marketing en reklame zijn de belangrijkste
terreinen waarop Del Monte een duidelijk voordeel op de
konkurrenten kon behalen. In 1917lanceert DelMontereedshaar
eerste nationale advertentiekampagne waarin accent werd gelegd op
dekwaliteit vanhet merk enhet passenvanhet produkt bijeen
'moderne' levensstijl en verantwoorde voedingsgewoonten. (Dat
DelMontevaak produkten met een lagerekwaliteit en/of minder
kwantiteit tegen een hogere prijs aanbiedt dan andere merken, is
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veelvuldig aangetoond).TevensgingDelMonte nauwe verbindingen
aan met A& P,degrootste voedselverkoper inhet land teneinde de
merknaam te introduceren ingebieden waar Del Monte-produkten
nognauwelijksverkocht werden.
Dekonservenindustrie verschiltvan demeeste industriële sektoren
door haar lage technologische nivo. De expansie van deze sektor
steunt (in tegenstelling tot veleandere sektoren) slechtsingeringe
mate op technologische vernieuwing. De uitgaven voor
technologisch onderzoek waren dan ook steeds erg laag en de
technologie dieheden ten dagegebruikt wordt om een blik ananas
te fabriceren isin hoofdzaak weinigverschillend van diein 1916.De
arbeidsintensiviteit van deproduktie, degeringemogelijkheden van
arbeidsbesparende technologie, het seizoenskarakter van de
konservenindustrie en de investeringen van de industrie in grote
plantages, maken het laaghouden van de arbeidskostenvan
fundamenteel belang. In 1930 heeft Del Monte reeds duizenden
land- en fabrieksarbeiders in dienst tegen minimale lonen. Het
maakt vanhet grote overschot aan arbeidskrachten in de dertiger
jaren gebruik om delonen tot rekord-ïaagte terug te schroeven. In
1933zet deCannery and Agricultural WorkersIndustrial Union een
eerste stakingsaktie bij de Del Monte-plantages op en begon de
arbeiders te organiseren. Het antwoord van Del Monte en andere
bedrijven was het opzetten en financieren van de 'Associated
Farmersof California Incorporated', een organisatie diein nauwe
samenwerking met de politie, overheid en de concerns en met
gebruikmaking van omkoping,geweld,spionage envalsebeloften de
staking weet te breken en de vakbondsleiders in de gevangenis
brengt. Het accent van de strijd verlegt zich vervolgens naar de
fabrieken. Leden van de nu ontregelde CAWIU, tezamen met
fabrieksarbeiders welke ontevreden waren over de konservatieve
politiekvande bestaandevakbonden (aangesloten bij de American
Federation of Labour (AFL)), zetten nieuwe lokale bonden op,
welke zich aansluiten bij het nieuwe Congress of Industrial
Organisations (CIO). Het antwoord van Del Monte daarop is het
stichten van de California Processors and Growers Association,
welkesamen met deAFL,denieuwe lokale bonden wist te breken
onder gebruikmaking van dezelfde grove middelen als in de
plantages.Uiteindelijk (1945) zitten alleCIO-vakbondsleidersinde
gevangenis. De AFL-gelieerde en door de industrie gedomineerde
vakbonden hebben zo de kontrole in de fabrieken herwonnen,
dankzijdeconcerns!
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Internationalisatie
Debasisvoor deontwikkelingvan DelMonte alseen multinationale
onderneming wordt gelegd tijdens deTweedeWereldoorlog. In de
dertigerjaren hebben de DelMonte-fabrieken op halve kapaciteit
gedraaid vanwege de slechte ekonomische situatie en dus geringe
vraag naar Del Monte-produkten. Tijdens de oorlogsjaren wordt
70procent van deproduktie van DelMonte's fabrieken afgenomen
doorhet Amerikaanse legerenindezeperiodeverdubbeltde omzet.
NadeTweedeWereldoorlog komt degrote doorbraak in de.VS: er
ontstaat een grote markt voor produkten in blik, die tijdens de
oorlog schaarswaren, envoor ingeblikte delikatessen, zoalsananas
ensardines.In 1947stijgt DelMonte'swinst meer dan 300 procent
ten opzichte vanhetvoorafgaande jaar. Deonderneming versterkt
zijn produktiekapaciteit in deVS.Om aan degroeiendevraagnaar
delikatessen te voldoen breidt Del Monte ook haar produktieaktiviteiten in het buitenland uit (Zuid-Afrika: sardines,
Philippinen: ananas). Midden vijftiger jaren raakt de rek uit de
markt voor ingeblikte produkten enverdere expansie van DelMonte
ten koste van dekonkurrentie in deVSisniet goed mogelijk. Del
Monte staat nu twee wegen open:a.diversifikatie van hetaanbod
enb.penetratie van demarkt inandere(vooralwesterse) landen.
Menvolgt in eerste instantie de tweede weg:in deperiode 19551960 worden enkele konservenondernemingen in Canada, Italië
en Engeland overgenomen, teneinde zo de westerse markt te
kunnen gaan bedienen. In de zestigerjaren worden ook enige
fabrieken opgezet in ontwikkelingslanden (o.a. Kenya en Puerto
Rico). Dit met het dubbele doel om de ontwikkeling van lokale
marktenvoor DelMonte produkten te bevorderen (met name bij
de midden en hoge inkomenskategorieën in de steden) en te
produceren voor deexport naarmarkten in Europa en deVS.De
internationale verkopen groeien in de zestigerjaren vele malen
sneller dan deverkopen in deVS.In 1967heeft DelMonte reeds
fabrieken in vijftien landen. Na 1965 wordt ook de eerste weg
(diversifikatie) benut. Men werpt zich op de produktie van chips
ensnacks(Granny Goose),deleveringvanmaaltijden aanhotels,
ziekenhuizen, luchtvaartmaatschappijen e.d. (Service Systems
Corporation,Mitchell).
In dezestigerjarenvindt een herorganisatie van develd-en fabrieksarbeiders in de konservenindustrie plaats. Onder leiding van de
United Farm Workersbreken in 1969stakingen uit op deplantages.
Teneinde de staking te breken brengt Del Monte honderden
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(illegale)Mexicanen en Arabieren in als vervanging van de meest
militante arbeiders.Maardeaktie gaat door envanaf 1971nemen
ook de nieuwe immigranten aan de akties deel op de aspergeplantages waarop destaking zichkoncentreerde.Toen ook nieuwe
massa-ontslagen niet hielpen, verplaatste DelMonte haar gehele
asperge-aktiviteiten naarMexico. De akties breiden zich ook uit
naar deCanneries enin 1976kulmineert deaktie in een uitspraak
vanhet Federale Gerechtshof, welkebelangrijke hervormingen voor
deinmiddels 70.000 arbeidersin dekonservenindustrie inhield en
vooralvoor het legerkleurlingen,immigranten envrouwen onder
hen. Het is daarbij goed om te beseffen dat de belangrijkste
arbeidswetten indeVS(Labour Relation Act, SocialSecurity Act,
Fair Labour Standards Act) al in de dertiger jaren van kracht
worden.Delandarbeidersvielen echter buiten dewerkingssfeer van
dezewetten. Ook bijlatere aanpassingen worden de landarbeiders
vrijwel steeds buiten deze wetten gesteld. Zo hadden de
landarbeiders tot indezeventigerjarengeenrechtoporganisatie en
kollektieve onderhandeling en geen wettelijk geregelde
werkloosheidsverzekering! Daartegenover staat dat deze uitspraak
desamenwerking tussen de(blanke) AFL-gelieerdebonden ende
grote concerns heeft versterkt in de strijd tegen de in de United
Farm Workersgeorganiseerde arbeiders.
Dearbeidskonflikten in de konservenindustrie inCalifornie zijn niet
alleen van belang voor de Californische arbeiders/sters in deze
sektor. Deloonstrijd in dekonservenindustrie heeft in de dertiger
en eind zestiger/ begin zeventigerjaren gediend alsspeerpunt voor
de loononderhandelingen in veel andere sektoren! De loon- en
arbeidsstrategie van DelMonte zette een standaard voorhet beleid
vanleidende ondernemingen in Californie.
Metdeinternationalisatie vanbedrijven alsDelMonteenCastleand
Cook werd niet alleen een nieuwe faktor toegevoegd aan het
arbeidskonflikt binnen deVS,maar werd ook het arbeidskonflikt
geëxporteerd, zoalsin devolgende paragraaf zichtbaar zal worden.
In dezeventigerjaren wordt de'vers fruit'-markt (ananas, bananen
e.d.) snelbelangrijker in het pakket van DelMonte.Een belangrijke
doorbraak in dierichting isdeovername vande bananenplantages
van de (beruchte) United Fruit Company in Guatemala, groot
22.000 ha, inklusief fabrieken, werktuigen, transportmiddelen en
havenfaciliteiten.
In 1972 komt nog ruim 85 procent van de concernwinst uit de
konservenindustrie. Nadien ishet aandeelvande transportsektor en
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vandesektor 'versfruit' sterk gestegen (in 1977reeds32 procent
van de concern-winst vormend). Het noemen van een groeiende
transportsektor duidt op de overname van weg- en zeetransportondernemingen. Tevens wordt geïnvesteerd in een
konstruktie- en onderhoudsbedrijf, een bewakingsfirma en andere
bedrijven. Een belangrijke nieuwe doorbraak vormt de aansluiting
bijhet Reynolds-concern in 1978. Reynoldshoudt zichvooral bezig
met tabak en cigaretten, maar is druk doende zich te verbreden
door de opkoop van o.a. Sea Land (container shipping), Burmah
Oil (petroleum).
B. CastleandCook
Castle and Cook (C&C)is'swereldsgrootste producent vanverseen
ingeblikte ananasen's wereld tweede producent vanbananen.De
onderneming brengt ananas en bananen op de markt onder het
merk Dole, paddestoelen onder Dole and Shaddy Oak, tonijn en
zalm,garnalen e.d. onder het merk Bumble Bee;suiker onder het
C&H-label, en fijne groenten (Bud). Het concern telt zo'n 80
dochterondernemingen. De aktiviteiten omvatten naast
bovengenoemde aktiviteiten: bouwbedrijven, brouwerij,
transportondernemingen (koelschepen, trucks), blikfabriek,
kartonfabriek, een machinefabriek, stalen pijpen fabriek, veevoer,
olieenzeep,etc.Castle and Cook heeft produktie-aktiviteiten in
een twaalftal landen, waarvan de belangrijkste zijn: Verenigde
Staten, Hawaï, Philippijnen (Dolfil, Stanfilco), Honduras, Costa
Rica (beide 'Standard Fruit and Steam Ship'), Thailand (Dole
Tailand). De belangrijkste afzetmarkten zijn de VS, Japan en
Europa.
HonderdjaarHawaï
Castle and Cook ontstaat in 1851 als kompagnonschap van twee
voormalige missiepaters,welkeveelervaring hebben opgedaan inde
aankoop en transport van missiebenodigdheden. C&C ontwikkelt
zich tot agent voor de suikerindustrie: voorziening in materialen,
verwerking en afzet vanProdukten, behandelingen van leningen en
belastingzaken. Tezamen met vier andere agentschappen verwerft
C&C snel de kontrole over de plantage-ekonomie van Hawaï en
C&Cbreidt geleidelijk aan haar aktiviteiten uit naarde produktie
van ananasen koffie eningebliktevis,en naar transport toerisme,
en dergelijke. Om aan de stijgende arbeidsbehoefte te voorzien
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worden immigranten uit Aziëaangetrokken. Hoewel de betalingen
de voorzieningen beter zijn dan zij in hun thuisland mochten
verwachten, werden zij in belangrijke mate achtergesteld bij de
lokale arbeiders/sters. Bij arbeidskonflikten werd er hard
opgetreden. Zo leidt een staking van de Japanse en Philippijnse
suikerarbeiders in 1920tot uitsluiting van 12.000Aziaten (hetgeen
tegelijkertijd verliesvanhuisenhaard betekende). Degeschiedenis
van C&CopHawaï wordt gekenmerkt door talrijke van dergelijke
gebeurtenissen.
Tegen het eind van deTweedeWereldoorlog winnen de vakbonden
aankracht en worden dedominerende agentschappen gedwongen
devakbonden te erkennen. In denavolgendejaren volgen een aantal
grote stakingen (1946: suikerarbeiders, 1947 en 1951:
ananasarbeiders), leidend tot betere arbeidsomstandigheden en
hogere lonen.
Internationalisatie
De sterk toegenomen kracht van de vakbond verzwakt de
dominante positie die C&C tezamen met de vier andere grote
agentschappen op Hawaï heeft ingenomen. Het leidt er echter
tevens toe dat de onderneming vanaf begin vijftiger jaren gaat
uitkijken naar diversifikatie- enuitbreidingsmogelijkheden buiten de
grenzen, die haar toenemende afhankelijkheid vande georganiseerde
Hawaïaanse arbeid kunnen doen afnemen. De eerste stappen
worden in 1956 gezet met de samensmelting van de C&C
dochteronderneming Hawaïan Tuna Packersmet deColombia River
PackersAssociation, een grote visverwerkende industrie.Na 1961
gaat de internationalisatie zeer snel. In dat jaar verwerft C&C
honderd procent eigendom over Dole. In 1964 start Castle and
Cook haar ananasplantages in dePhilippinen enverkrijgt Standard
Fruit and Steamship,éénvan degrootste bananenmaatschappijen
ter wereld. In de volgende jaren start C&C ook nieuwe
ananasplantagesin HondurasenThailand (1972)en worden in 1973
West Foods (paddestoelen) en in 1978 Bud Antle (groenten)
opgekocht. Sinds 1961 wordt de ananasproduktie in Hawaï
geleidelijk aan beperkt. Het met ananasbeplante oppervlak loopt
terug van 38.200 acres in 1961 tot 18.300 acres in 1978 en het
aantal arbeiders indeze sektor loopt in dezelfde periode terugvan
11.500tot minder dan 5000.Deananasproduktie inHawaïricht
zich nu met name op de produktie van verse ananas voor de
Amerikaanse markt, terwijl deproduktie van ingeblikte ananasnu
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vooral plaatsvindt indePhilippinen (18.400 acres,9000 arbeiders)
enThailand (6000acres,3000arbeiders).DePhilippijnen namen
inmiddels Hawaï's positie over als 's wereld grootste
ananasexporteur en ook Thailand verdrong Hawaï inmiddels op
deze ranglijst.
Hoewel de ILWU (International Longshoremen's and
Warehousemen's Union) in de naoorlogsejaren op Hawaï heeft
bereikt dat haar leden tot debest betaalde arbeidersin de landbouw
behoren,heeft zij niet kunnen voorkomen datC&Cgeleidelijk aan
haar plantage-aktiviteiten verplaatsten naar ontwikkelingslanden,
zoals de Philippijnen, waar het arbeidsloon veel lager ligt dan in
Hawaï.Tevensmaakt C&Cin toenemende mate gebruik van parttime werkers (veel vrouwen) die uitgesloten worden van de
vakbonden en belangrijk lager betaald worden. Minderdan 15
procent vande arbeiders1sters in de ananasproduktie op Hawaï
heeft nu een vaste full-time baan en hun aandeel slinkt snel. Dit
beeld herhaalt zich snel in de andere produktiesektoren
(visverwerking, bananenverpakking, e.d.) en andere produktiecentra
(Philippijnen, Thailand).
Castle and Cook maakt sindsbegin zestigerjaren een stormachtige
groei door. De omzet stijgt van $ 72 miljoen in 1956 tot $ 850
miljoen in 1976. De netto winsten groeien nog sneller (van $ 2
miljoen naar $40 miljoen in dezelfde periode).
Desnelle expansievanCastle and Cook gaatgepaard met agressief
gebruik van haar ekonomische en politieke macht teneinde
maximaal profijt uit haar aktiviteiten te halen. Enige voorbeelden:
1974 Castle and Cook leidt het verzet van de
bananenmaatschappijen tegen de poging van een aantal
bananenproducerende Midden-amerikaanse landen, verenigd in de
UBECom deexportbelasting op bananen teverhogen. Deexport
vanuit Honduras (nog geleid door de hervormingsgezinde Lopez
Arellano) wordt geheel, en uit Costa Rica voor een groot deel
gestopt enzelfs worden 150.000dozen bananen vernietigd.
1977 C&C-dochter Standard Fruit koopt hoge legerofficieren en
autoriteiten inHonduras(nu onder het rechtse regimevanMelgor
Castro) om teneinde de vakbonden te breken, progressieve
vakbondsleiders te arresteren en tevervangen door de onderneming
meer welgevallige personen.
1980 Standard Fruit boykot Nicaraguaanse bananen alsantwoord
opdedruk vandeSandinistische regeringom delevens-enarbeidsomstandigheden op de bananenplantages te (doen) verbeteren.
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(Standard Fruit koopt elk jaar de gehele Nicaraguaanse
bananenproduktie op).
CastleandCook afficheert zichzelf echtergraagalseen dynamisch,
liberaal bedrijf dat zich veel inspanning getroost om de
levenssituatie van haar werknemers te verbeteren (behuizing,
onderwijs, gezondheidszorg). Voorzieningen welke echter deel
uitmaken vaneenzeerpaternalistisch systeemgerichtop verhoging
vande kontrole overde arbeiders. Voorzieningen welke op zeer
diskriminerende wijze overde diverseloon/funktiegroepen worden
verdeeld en die gehanteerd worden om arbeidskonflikten te
reguleren. Het elimineren van dit paternalistische plantagevoorzieningen-systeemwas destijds de belangrijksteeis van de
vakbondeninHawaï.

DelMonteenCastleandCookopMindanao:eencase-studie
DelMonte Behoort tot deeerste Amerikaanse firma's dievanaf
1900in dePhilippinen een exportgerichte plantage-ekonomie
opbouwden. Toen in de twintiger jaren een infektieziekte de
ananasplantages op Hawaï dreigde te likwideren gingDelMonteop
zoek naar een andere produktielokatie. Op de Philippijnen vond
men de ideale lokatie: rijk landbouwland op Mindanao,
landarbeiders diereedservaring op deananasplantagesvan Hawaïen
Californie hebben opgedaan, lage lonen en politieke en
ekonomische stabiliteit, gegarandeerd door destatusvanhet eiland
alsgrondgebied van deV.S.In 1926sticht DelMonte de Philippine
Packing Corporation (Philpack), start een konservenfabriek en
beplant grote delen vanMindanao met ananas.
DelMonte bouwt goede relaties opmet dePhilippijnse industriële
en politieke elite. Zo goed zelfs dat Del Monte als enige
buitenlandse onderneming in 1935wordt uitgezonderd van dewet
die de kontrole van buitenlandse ondernemingen over
landbouwgrond beperkt tot 2253 acres: Del Monte mag 18.000
acres in pacht nemen van de National Development Corporation
(NDC) op uiterst gunstige voorwaarden. De formele
onafhankelijkheidsverklaring van 1946 verandert weinig aan de
positie van de Philippijnen als wingewest van de V.S. Del Monte
steunt sterk de tot standkoming vandePhilippine Trade Actvan
1946waarbij Amerikaanse ondernemingen worden gelijkgesteld aan
Philippijnse bedrijven m.b.t.deexploitatie vanlandbouwgronden en
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waarbij de export van landbouwprodukten naar de V.S. worden
vrijgesteld van exportbelasting. In 1956 — in een periode van
protektionistische maatregelen die stimulering van de nationale
ontwikkeling beoogt — slaagt DelMonte ertoch inhet kontrakt van
1935 verlengd te krijgen tot 1988, opnieuw tegen zeer zachte
voorwaarden. Zo wordt belasting betaald op basisvan de ruwe
ananas, in plaats van het ingeblikte produkt (dus op basisvan
slechts een fraktie van het eindprodukt). Tevens wordt een
pachtsom betaald dieslechtseen kwartvan denormale pachthoogte
voordergelijke gronden bedraagt.
Beginzestigerjaren maakt ook Castle andCook gebruik vandeze
(illegale) praktijk, teneinde in Mindanao voet aan de grond te
krijgen. Ook C&C sluit een 25-jarig kontrakt met de National
Development Corporation (NDC), verlengbaar tot 2013. Een
Philippijnszakenman heeft inmiddelsveelgrond vankleine boeren
opgekocht in opdracht van C&C. De NDC kocht deze grond
vervolgensvan dePhilippijnse zakenman enverpachtte tenslotte het
kontrakt aan C&C. Langs deze weg kon Dolefil (C&C's
ananasdochter) inéénjaar tijd meer dan 5.000hektare verwerven
eninplanten,hoewel deofficiële limiet nogsteedsstaat op 1000ha.
Na 1967 breidt C&C haar aktiviteiten uit tot koffie (Dolefil) en
bananenproduktie (Stanfilco), terwijl Del Monte sterk haar
bananenaktiviteiten opvoert.
Begin zeventiger jaren neemt de kracht van nationalistische
elementen in dePhilippijnse samenleving sterk toe.In 1972wordt
door het hooggerechtshof zelf een wet aangenomen die bepaalt dat
buitenlandse ondernemingen niet meer dan een40 procent aandeel
inPhilippijnse bedrijven mogenhebben endat deze ondernemingen
geen landbouwgrond mogen kontroleren. Maar president Marcos,
diepersoonlijke banden met deDelMonte-direktie onderhield en
reeds bekend stond als verdediger van uitbreiding van de door
multinationals gekontroleerde plantages op Mindanao, stelt de
noodtoestand in en houdt opruiming onder zijn politieke
tegenstanders. Marcos snijdt zo de ontwikkelingspolitiek weer op
niaat van de Amerikaanse agribusiness: sterke exportbevordering
juist in die sektoren waarAmerikaanse ondernemingen domineren;
uitsluitingvan door multinationals beheerde landbouwgronden van
delandhervorming, onder kontrole brengen van de arbeiders/sters
in alle 'strategische' (deviezen-verdienende) sektoren (zoals de
export-landbouw) middels staatsgeleide-vakbonden, verbod op
kollektieveonderhandeling en staking,etc.Ook op talvan andere
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wijzen worden de buitenlandse agro-industrieën in de watten
gelegd: onbeperkte repatriëring van winsten, tal van
belastingverlagingen, bescherming van patenten en rechten, etc.
Maar juist de overheidskontrole op de vakbonden is voor de
fruitverwerkende industrie van kruciale betekenis. Voor deze
arbeidsintensieve bedrijfstak, werkend met bederflijke waar,vormt
goedgedisciplineerde engoedkope arbeid steedsdesleutel tot hoge
ondernemingswinsten enverdere expansie.
Zowel Del Monte als Castle and Cook zijn in de Philippijen een
kontraktteeltsysteem gaan hanteren. Philpack kontroleert ruim
12.000 hektare bananenplantage, maar daarvan wordt slechts de
helft zelf beheerd. Voorhet andere deelworden debananen tegen
vastgestelde prijs gekocht van negen (middel-)grote
bananenproducenten. Philpack voorziet hen van leningen,
technisch advies, plantmateriaal, kwaliteitskontrole,
verpakkingsmateriaal, opslagplaatsen en de marketing. Philpack is
ten behoeve van demarketing vanbananen verbindingen aangegaan
met twee grote bananen-importerende ondernemingen uit Japan
(Fuji Fruits,Toyota).Debedrijven waarPhilpack mee samenwerkt
(zoals Hijo Plantation, Delta Farms, Evergreen Farms Inc.,
Lapanday, e.a.) behoren toe aan de Philippijnse industriëlen. De
arbeidsomstandigheden en levensvoorzieningen op hun plantages
zijn slecht envakbonden ontbreken. Zo eraleenvakbond is,wordt
deze geleid door de onderneming zelf (zoals bij Evergreen Farms
Inc.,waardepresident van devakbond tevenspersoneelschef van
het bedrijf is).Philpack adviseert dekontraktproducenten bij het
verwerven en produktieklaar maken van grond. Herhaaldelijk
worden gevallen gemeld waarbij onder valse voorwendsels langetermijn-pachtkontrakten (15-25 jaar) met kleine boeren worden
afgesloten. Ook deCastle andCook-dochters Dolefil and Stanfilco
slaan deweginvankontraktteelt. Anders dan Philpack sluiten zij
vooral kontrakten af met kleinere producenten. In 1978 wordt
reedseenkwartvan Dolefils ananasdoor kleinere kontraktboeren
geteeld. Stanfilco's bananen worden vrijwel geheel geproduceerd
door een300kleinere en driegrotere producenten.
Middels de kontraktteelt zijn de voedsel-multinationals in staat
meer landonder kontrole te krijgendan direkt (via eigendomof
pacht) heden ten dagemogelijk is.En dit zonder de kosten en
politieke problemen die met direkte eigendom en produktie
verbondenzijn. Dekontraktregeling stelt demultinationals in staat
de produktie te blijvenbeheersen(via krediet, technisch advies,
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gepatenteerd produktiemateriaal, kwaliteitskontrole en afnamevoorwaarden), terwijlpolitieke, produktie- enmarktrisiko'sopde
kontrakttelers kunnen wordenafgewenteld.
Eenoverduidelijk voorbeeld vanhet laatste ishet variëren vande
kwaliteitseisen dieaan het produkt worden gesteld, afhankelijk van
deinternationale vraagnaarhet produkt. Dreigt bijvoorbeeld een
overschot aan bananen te ontstaan dan stijgt prompt het percentage
bananen dat alstegroot of te klein wordt afgewezen. Daarsinds
1978een oververzadiging van debananen-enananasmarkt optreedt,
blijven deboeren in toenemende mate met hun produktie zitten. In
het gevalvan Philpack ismiddels'geassocieerde producenten' tevens
een nauwere band met dePhilippijnse elite bewerkstelligd. Het zijn
dezegeassocieerde producenten (veelal stedelijk industriëlen) diede
zorgvan DelMonte om delonen laagen dearbeiders gedisciplineerd
tehouden, hebben overgenomen. Dezebufferfunktie van degrote
geassocieerde producenten heeft echter ook een prijs: deze grote
telers(plantagesvan 500 tot 1500ha,met 500 tot 1500 arbeiders/
sters) hebben mogelijkheden om de kontraktvoorwaarden te
beïnvloeden. In 1978eisten degroteproducenten vanPhilpack dat
DelMontemeezou delen in deproduktie-enmarktrisiko's enzij
50/50zouden delen in debruto-verkoopwaarde. Dezeeisenvande
telerszijn voor een deelgehonoreerd. Deplantage-arbeiders hebben
daarechter weinigvan gemerkt.
C&Cwerktvooral met kleinere kontrakttelers (5-200 ha).Er wordt
e
en klasse van middelgrote boeren geschapen, die moderne
zelfstandige ondernemers lijken, maar feitelijk sterk afhankelijk
zijn vandegoede wilvan deonderneming. Zostaat het overgrote
deelvan dekontraktboeren diep inhet krijt bij Castle and Cook.
Ook de kleinere producenten trachten de kontraktkondities te
verbeteren.Maarzij krijgen tot nu toe hun eisom van 22/78 naar
30/70 verdeling van de bruto-verkoopwaarde te komen, niet
gehonoreerd bij Stanfilco. Demaatschappij hoeft zelfs geen inzage
indeboekhouding tegeven. Deboeren moeten maargeloven dat de
maatschappijhet eerlijk uitrekent, hetgeen waarschijnlijk niet het
gevalis.Zoliggen dekosten die Stanfilco deze boeren in rekening
brengt voor kunstmest en irrigatie veelhoger dan dekosten diede
grotegeassocieerde maatschappijen maken (in 1976 respektievelijk
gemiddeld 4435 peso's, tegen gemiddeld 1770 peso's per ha),
hogingen van de lokale producenten om de afhankelijkheid van
C&C resp. Del Monte te doorbreken door rechtstreeks een
afzetmarkt voor hun produkten te zoeken, zijn alle door de
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multinationals getorpedeerd. Verkoop op de lokale markt werd
beantwoordt met dumping-praktijken, direkte kontakten met o.a.
Japanse importeurs werden afgekocht, etc.
Philpack isinmiddels uitgegroeid tot degrootste voedselfirma inde
Philippijnen, welke bij twee van de tien belangrijkste Philippijnse
exportprodukten (ananas en bananen) een leidende positie inneemt,
evenals Dolefil resp. Stanfilco. Zowel Del Monte als Castle and
Cook zijn hun aktiviteiten in dePhilippijnen in de tweedehelft van
de zeventiger jaren sterk gaan diversifiëren, vooral naar de
visverwerkende industrie, de veevoederindustrie — intensieve
veehouderij — vleesverwerkende industrie, uitbreiding van het
assortiment ingeblikte fijne groenten en fruit en bloemen.
Sindshet midden van dezeventigerjaren isdekompetitie tussen de
VSenJapan inhet zoeken naar nieuwe agro-industriëleinvesteringsmogelijkheden toegenomen. (Zo kontroleert bijv. de Japanse
handelsfirma Sumitomo momenteel ca. 27.000 ha. grond op
Mindanao). Tevens hebben nu vrijwel alle suksesvolle nationale
grote ondernemingen ontdekt dat het investeren in agro-industriële
aktiviteiten een zeerrendabele zaak is.Dein deananas,bananen en
rubbergegroeide praktijk vankontraktteelt vormde het modelvoor
Marcos' politiek van 'corporate farming', waarbij industriële
ondernemingen worden gestimuleerd om management, inputverstrekking, verwerking en afzet te gaan verzorgen op
kontraktbasis met koöperaties,groepen boeren, settlementschemas,
e.d. Deexport vanluxevoedsel naarmet nameJapan, deVSen
Europa isin dezeventigerjaren enorm toegenomen. Debananenen ananasexport isin een tientaljaren gegroeid vanvrijwel nul tot
eenplaatsonder detop tien export-produkten. Maardeananas-en
bananenmarkt zijn verzadigd geraakt c.q. demultinationals vonden
noggoedkopere produktiegebieden (bijv. C&C:ananasin Ivoorkust
en DelMonte: ananasin Guatemala) of nóglukratievere Produkten.
Delaatstejaren zit deverwerking enmarketingvan zeeprodukten
(tonijn, kreeft, garnaal) en vleesprodukten (kip) sterk in de lift.
Ook worden in toenemende mate allerlei traditionele vruchten en
groentesoorten (rambutan, papaya,longan,lichee,mango,asperge,
bamboo-scheuten)verwerkt tot luxe exportprodukten.
Konsekwenties
Eenvan debelangrijkste argumenten vanhet Marcos-regimevoor de
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agro-industriële export-gerichte landbouwontwikkeling is de
belangrijke bijdrage diehet zou leveren aan deopheffing van het
chronische gebrek aan buitenlandse deviezen. Maar dezelfde
maatregelen waarmee de buitenlandse investeringen in deze sektor
gestimuleerd worden (belastingverlaging, vrijheid van
winstrepatriëring, goedkope lokale leningen)maken dat de exportbevorderinghet probleem niet oplost.In 1976bedragen de direkte
investeringen uit de VS en Japan in de Philippinen tezamen ca.
108 miljoen dollar. De winstovermakingen naar die landen
bedroegen in datjaar ca.235 miljoendollar. Bovendien financieren
de buitenlandse ondernemingen uitbreiding en/of verbeteringen
vooral uit lokale leningen. Zo bedroeg in 1977 het totaal aan
binnenlandse leningen 1.040 miljoen dollar; de buitenlandse
bedrijven namen daarvan 435 miljoen dollarvoorhun rekening!De
grootste buitenlandselenerop de lokale kapitaalmarktwas Del
Monte (ca. 50 miljoen dollar dat jaar). Dit betekent dat de
Philippijnse overheid uiteindelijk toch meer en meer geld op de
internationale geldmarkt moet lenen. Eerder is dus sprake van
drainage van kapitaal naar het buitenland en een toenemende
afhankelijkheid van buitenlands kapitaal. Bovendien worden
beschikbare kapitaalmiddelen richting 'corporate farming' in de
export-gerichte luxe-voedsel-landbouw geleid. Inmiddels blijft de
ontwikkeling van staatsbedrijven, de koöperatieve sektor, en de
bevolkingslandbouw steedsverder achter.
Demultinationale voedselgiganten zijn instaat grote hoeveelheden
vandebeste landbouwgronden tekontroleren. Dat dit direkt ten
kostevan devoedsellandbouw gaat,moge duidelijk zijn. Duizenden
boeren worden van hun land verdreven en als landarbeider of
kontraktboer ingeschakeld bij de produktie van luxe-produkten
voor de stedelijke bovenlaag en de export. De bijdrage van de
voedselmultinationals voor de binnenlandse voedselvoorziening is
minimaal.Het betrokken raken vaneen traditioneel produkt in het
agribusiness-systeem heeft veelal tot gevolg dat de binnenlandse
Prijsvanhet produkt zodanig stijgt dat dit buiten bereik raaktvan
de lokale bevolking. De overgang van investering in grond en
produktie in eigen beheer, naar kontrole middels processing en
marketing en kontraktteelt, maakt de bewegingsvrijheid vande
v
oedselgigantengroter.Minder binding aanvast kapitaal maakt het
makkelijker te dreigen met bedrijfsverplaatsing naar andere landen,
wanneer het land niet aan de wensen van het bedrijf tegemoet
komt, dearbeidersof kontrakttelers te lastigen 'te duur' worden of
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de gronden uitgeput of chemisch té verontreinigd raken. De
ekologische schade (en de sociale konsekwenties daarvan)
tengevolgevan deze wijze van bodembenutting zijn omvangrijk! De
schade aan mensen en bodem ten gevolge van de ananas- en
bananenplantages is groot. Arbeiders/sters op de plantages leiden
onderandere aan huidziekten, ademhalingsstoornissen en steriliteit
ten gevolgevan het spuiten (uit vliegtuigen of met sprinklers)van
schimmelwerende, insektenbestrijdende en onkruiddodende
middelen, terwijlde veldarbeiders op de veldenzijn! Onder deze
pesticiden zijn middelen waarvan het gebruik in westerse landen
soms al geruime tijd verboden is. Grondendiejarenlang voorde
intensieve ananas-en bananenproduktie zijn gebruikt blijken
nauwelijksmeergeschikt voorde produktie van voedselgewassen.
De houtkap bij de aanleg van de plantages en de monokultuur
leiden tevenstot sterke erosie.
Maar vooral isvan grote betekenis de enorme invloed welke de
voedselmultinationals alsDelMonteenCastle and Cook hebben op
de agrarische struktuur: het openbreken van het traditionele
systeem van deelpachters en landheren; het kreëren van een
kommerciële, industrieel geleide, landbouwsektor met loon- en
kontraktarbeiders; het scheppen van een nieuwe klasse van
'compradores', een stedelijke industriële elite geïnvolveerd in de
kommerciële landbouw, welke als buffer dient tussen de
multinationals,deoverheid endearbeidersenkleine boeren. Dat
wil zeggen: eenomvorming vande agrarische produktiestruktuur
tendienstevan buitenlandsekapitaalbelangen, gepaardgaande met
systematischeontkenning van dereële behoeften van debevolking
enrepressie vanallevormen vanbelangen-vertegenwoordiging en
organisatie van boerenenarbeiders.
Een omvorming welke ook verreikende gevolgen heeft voor de
positievan de vrouwen.Zij worden ingrotegetale ingeschakeld in
de kommerciële produktie (veldarbeid, bananenverpakken, ananas
inblikken, etc.) op een onvolwaardige wijze (laag-betaald, buiten
arbeidsregelingen vallend, ongeorganiseerd, uitgesloten van hoge
funkties, etc). Maar ook op tal van andere wijzen beïnvloedt de
kapitalistische herstrukturering van de agrarische produktie onder
leidingvan devoedselgiganten hun bestaan enpositie.
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VerzettegenDelMonteenCastleandCookindePhilippinenende
VS
De geschiedenis van de beide multinationals is er een van
voortdurende uitbuiting van land- en fabrieksarbeiders. In het
voorafgaande zijn velevoorbeelden genoemd van arbeidersprotest:
pogingen om door middel van organisatie en aktie de
arbeidsverhoudingen te verbeteren en meer kontrole over de
ondernemingen te verkrijgen. Een verzet dat sterk bemoeilijkt
wordt door de nauwe betrekkingen van de multinationale
ondernemingen met depolitieke enekonomischemachthebbers in
de ontwikkelingslanden. Zo wordt in de Philippijnen de
ontwikkeling van een krachtig arbeidersverzet beperkt door de
repressieve arbeidswetgeving m.b.t.de 'strategische' sektoren ende
'één onderneming — éénvakbondstrategie' vanMarcos.Delaatste
ontwikkeling werd o.a. mogelijk gemaakt door de steun van de
Amerikaanse regering en konservatieve Amerikaanse
vakbondleiders. Leiders van de door het Marcos-regime
gekontroleerde vakbonden krijgen training in Amerika. Met
financiële steun uit Amerika en hulp van de konservatieve
Amerikaanse vakbond AFL-CIO werden in de Philippijnen het
Asian-American Free Labor Institute en het Labour Education
Center opgezet. Deprogramma'svan dezeinstellingen zijn gericht
op versterking van de grip van de overheid op de arbeiders en
ondervangingvanalleswat maarruikt naar progressieve en politieke
aktiviteiten in de philippijnse arbeidersbeweging. De toenemende
inschakeling van grote 'geassocieerde producenten' kreëert
bovendien een buffer tussen landarbeiders en de multinationals,
zodat een nationalistisch verzet tegen de buitenlandse
ongernemingen wordtvoorkomen en wordt omgezet in konflikten
tussen de nationale elite enerzijds en de uitgebuite boeren en
landarbeiders anderzijds. Zowel de wegvan het 'nationalistisch'
verzet tegen demultinationals alsdewegvan belangenbehartiging
vanveld-en fabrieksarbeiders middelsvrije vakbonden raken inde
Philippijnen meer en meer afgesloten. In deze situatie is het niet
verwonderlijk dat het gewapend verzet (met name het Moro
Liberation Front) delaatstejaren aaninvloed wint in deplantagegebieden opMindanao.Depraktijken van de voedselmultinationals
en de gevolgen daarvan voor de plattelandsbevolking in
ontwikkelingslanden zijn niet onopgemerkt gebleven. DelMonte en
Castle and Cook staan in toenemende mate bloot aan kritiek en
147

aktie van de zijde van vakbonden, konsumenten, kerkelijke
groeperingen in deVSdiezich solidair tonen met de arbeidersstrijd
in deproduktiecentra van deze bedrijven.
Enkelevoorbeelden daarvan:
• De Amerikaanse organisatie Friends of the Filippino People
(FFP) financiert studiesm.b.t.het opereren van multinationalsin
de Philippinen en de gevolgen daarvan voor de Philippijnse
arbeiders en arbeidersbeweging (zie o.a. Pacific Research, 1978,
3/4). Deze studies zijn bedoeld als basis voor een nieuwe FFPkampagnein Amerika teneinde de banden tussen Amerikaanse en
Philippijnse arbeiders te versterken.
• Het Investor Responsibility Research Center (IRRC) in
Washington deed onderzoek naar de aktiviteiten van Castle and
Cook op verzoek van een aantal kerkelijke organisaties. Het
onderzoek diende ter ondersteuning van aandeelhouders-akties
gericht op openbaarmaking en hervorming van C&C's praktijken.
• Eengroot aantal kerkelijke organisatiesinCalifornia bundelden
hun aktiviteiten in het Interfaith Committee on Corporate
Responsibility.Begonnen alseenvoorzichtige aktie op DelMonteaandeelhoudersvergaderingen, heeft de beweging zich inmiddels
uitgebreid tot konsumentenakties (o.a. boykot van DM's
visprodukten uit Namibië) enpublieksvoorlichtingrond DelMonte
enagribusiness inhet algemeen.
De aktiviteiten van deze en andere groeperingen richten zich
aanvankelijk op de erbarmelijke arbeidsvoorwaarden die de
agribusiness-ondernemingen in ontwikkelingslanden hanteren. De
laatste jaren zijn deze, vooral door kerkelijke groeperingen,
geïnspireerde aktiesverbreed. Deaandacht richt zichnu ook op de
negatieve effekten van de voedselmultinationals op de
voedselvoorziening in ontwikkelingslanden zowel als op de
voedselgewoonten en -kwaliteit in geïndustrialiseerde landen. Het
laatste deed verbindingen groeien tussen dekerkelijke aktiegroepen
en konsumentengroeperingen (bijv. National Consumers Congress,
Consumers Federation of America, Community Nutrituon
Institute).Tevenszet men zichinvoordeakties van deplantagearbeiders in Florida enCalifornia, waarbij men samenwerkt met de
United Farm Workers. Ook krijgt men meer oog voor de VSlandbouwpolitiek enontstaan samenwerkingsrelaties met kontraktboeren en hun organisaties (bijv. National Farmers Organization,
National Farmers Union,Centre for Rural Affairs).
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DelMonte Corporation

research
500 full-time employees
7research laboratories

I

farms,feedlots, fishing
36 farms,ranches,plantations;
8 fishing vezels
82.000ha. of DelMonte-farmed land
inputs
12can manufacturing plants
2labelprinting plants
*

i

10.000 growers
under contract

— — — •

processing
57canneries
1 dried fruit plants
1 tunafreezer storage plant
15snack food, speciality and frozen food plants
transportation, distribution
34 warehouses
21air freight forwarding stations
1ocean terminal
7 freightships
9 trucking operations
1 tuna freezer storage plant

security and
maintenance
operations

I

marketing
1.220salespeople in 58sales offices
250 independent brokers
food service
900 food service accounts (nursinghomes,
hotels,schools,industrial plants, etc.)
409 food vending accounts
(3.000 DelMonte-owned vending machines)
28public restaurants catered by DelMonte
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Voedselhulp van de Verenigde
Staten van Amerika
Peter Keet
DeMinistersvan Landbouw vandeOECDzijn tot dekonklusie gekomen
dat
'incircumstanceswherefood shortagesconstitute afactor, limitingthe
rateof development, and wherea country hasinadequateforeign
exchange to import additionalfood on a commercial basis, the
provisionof food on agrantor loanbasis can,duringa relatively
limitedtransitionalperiod, accelerate therateof development'
Relatief beperkte overgangsperiode? Bovenstaand citaat is uit een
verklaring van 20 november 1962! (OECD, 1962, p. 6). Deze
'overgangsperiode'isnogsteedsvolop aandegang;zijhet met soms forse
onderbrekingen.
Tekenend isdat aan devoedselhulp met zuivelprodukten van de Verenigde
Staten een eind kwam toen deoverschotten waren opgeruimd, in 1973.
Maarin 1982zijn erweer flinke overschotten ontstaan. Beginmaart 1983
ligter 522.000 ton magere melkpoeder onverkoopbaar in de Amerikaanse
Pakhuizen.En watgebeurt? Plotselingweet menzich te herinneren datin
Mexicoarmeen slecht gevoedemensen wonen. Beginapril 1983schenkt
de USA 10.000 ton zuivelprodukten aan Mexico, voor gratis uitdeling
(Zuivelzicht, 30maart 1983).
Voedsel iskoopwaar in onze samenlevingenvoedselhulp eenverlengstuk
vanhet landbouwbeleid. Hetgrootste voordeel vanvoedselhulp isdat het
éénvan de bestemanieren isom overschotten kwijt te raken,omdat het
dekommerciëlemarkt niet verstoort. Bijna alleanderevormen van afzet
van overschotten hebben dat voordeel niet. Voedselhulp komt op een
additionelemarkt terecht, een markt die door de kommercie niet kan
worden bereikt. Dat is het sterke punt van voedselhulp, en ekonomen
kunnen dat uitrekenen.
Als aan de eerste voorwaarde voor voedselhulp is voldaan (de
aanwezigheid van overschotten), dan kan voedselhulp een instrument
w
orden van de buitenlandse politiek, de handelspolitiek en van
marktontwikkeling.
DevoorgeschiedenisvanPL480
In 1812 al besloot het Amerikaanse kongres om nood-voedselhulp te
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geven aan slachtoffers van een aardbeving in Venezuela. Daarmee werd
volgenssommige waarnemers tevenseen revolte inVenezuela tegen Spanje
gesteund (Gustafsson, 1977, p. 24). Ook tijdens en vlak na de beide
wereldoorlogen van deze eeuw verstrekten de USA voedsel aan vooral
West-europese landen.
Vanaf eind vorige eeuw kent de Amerikaanse landbouw verschillende
periodesmetoverschotten. Eenvan debelangrijkste middelen om die kwijt
te raken was de export. Al in 1890 pleiten groepen boeren voor een
programma van exportsubsidie, en in 1895wordt met dat doel een wet
aangenomen door het kongres.Het Amerikaanse Ministerievan Landbouw
neemt aktief deelaan programma'svoorvergroting van de export, zoals
experimentele verschepingen van aan bederf onderhevige produkten en
het verzamelen van gegevens over buitenlandse markten (Menzie e.a.,
1962,p.23).
In dechaosdieontstaat op dewereldmarkt nahet losbarsten van degrote
krisisin 1929daalt het volume vande agrarische exporten met meerdan
dehelft inzesjaar tijd. Erworden speciale exportprogramma's opgezet,
die voorzien in prijskortingen, verkoop aan buitenlandse regeringen en
giften. Het programma heeft welliswaarweinigsukses,maar deze door de
Grain Stabilisation Board ondernomen programma's blijken devoorlopers
tezijn van dezeer omvangrijke aktiesdie in devijftiger jaren beginnen.
Onder andere programma's ter bevordering van de uitvoer worden
opgezet. Er wordt een export-import-bank opgezet (1934), er komen
exportsubsidies en er komt een programma voor ruil van overschotprodukten tegen strategisch belangrijke produkten (1939). In het
algemeen hadden deze programma's maar weinig effekt (Menzie e.a.,
1962,p.24-26).
Tijdens envlak na deTweedeWereldoorlog worden enigegelegenheidswetten aangenomen om tekortgebieden in de wereld van voedsel te
voorzien (export vanvoedsel naarTurkije enGriekenland, de Filippijnen,
China en vooral het Marshall-plan). Daardoor konden alle overschotten
worden geruimd.
Aan het begin van de vijftiger jaren ontstaan er weer aanzienlijke
overschotten in deAmerikaanse landbouw. DeEuropese landbouw isdan
weerop de been ende door deTweedeWereldoorlog opgeroepen vraag
isverdwenen. Daarbij komt, dat deexportprijzen van deVerenigde Staten
boven die van andere landen liggen en vele potentiële klanten het aan
dollarsontbreekt om deAmerikaanse produkten te kunnen betalen.Wat
te doen?
'The persistence of excessagriculturalcapacity impliedadditional
measures toadjust thesituation. Were theseto besupplyreductionor
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demandexpansion innatur?Theexistingapproaches throughmodest
acreagerestrictions, tradepolicy, domestic disposalandforeigngrants
andloanswerenolongersufficient to maintain socially desiredprices
without substantialstock accumulations.' (Menzie e.a., 1962, p. 33)
Beperking van de produktie, vergroting van de binnenlandse afzet of
vergroting van de uitvoer? Gekozen werd voor het laatste. Op 10juli
1954 wordt Public Law 480 aangenomen, de 'wet voor hulp aan en
ontwikkeling van de landbouwhandel'. Een ingewikkelde wet waaraan
verschillende motieven ten grondslagliggenenveeloverheidsinstanties bij
betrokken zijn:
'Itconsolidates inone legaslativedocument severalapproaches to the
surplusproblem-domesticandforeign donations, barter and salesfor
localcurrency. It also reflectshumanitarian objectives—aidincasesof
drougth or other nationaldisaster,internationaldistribution via
voluntaryagencies to thoseunabletopurchaseanadequatediet,and
support to school lunch programs inother countries.'(Menzie e.a.,
1962,p. 33)
PL480 wordt aanvankelijk gepresenteerd alseen tijdelijk programma om
deoverschot-voorraden kwijt teraken, met een budgetvan een miljard
dollarvoor driejaar. Later bleek het nodig diewet teverlengen en het
Programma uit te breiden.
InhetjaarvóórPL480 wordt aangenomen, iseraleen wet aangenomen
(wederkerige veiligheidswet) die onder meer voorziet in verkoop van
landbouwoverschotten aan 'bevriende landen' tegen lokalemunt. Bijde
aanname van PL 480 wordt bepaald dat fondsen van deze wederzijdse
veiligheidswet speciaalgeschikt zijn om in overeenstemming met PL480
besteed te worden.Ook PL480 bevatte namelijk een artikel dat verkoop
tegenlokale munt regelde.Om dat PL480 enhet MSA(Mutual Security
Act) artikel 402 volgens hetzelfde systeem werken, worden ze altijd
samen behandeld en wordt in de statistieken meestal geen onderscheid
gemaakt tussen beide programma's. Dat kunnen we dus ook hier niet
doen.Maarvoordat weovergaan tot behandelingvan deze programma's
moetdaar nogweleen opmerking overgemaakt worden.
Zoalsgezegdvoorzien zowelPL480 alsMSA-sektie 402inverkoopvan
overschotten tegen de lokale munt van het ontvangende land.De
Verenigde Staten kunnen beslissen overdebestedingvandielokale munt.
MSA-402noemt alsmogelijk doelvan diebesteding alseerste'militaire
assistentie',naast andere doelen die ook in PL 480 worden genoemd.
Door het in elkaar schuiven van beide wetten ontstaat een geheelvan
Politiek-militaire, kommerciëleenhumanitairemotieven dieeenrol spelen
of kunnen spelen bij deprogramma'svoor export van landbouw153

overschotten.Hierop komen welater nogterug.
De programma's voor export van landbouwoverschotten worden in de
publiciteit meestal voeselhulp genoemd. Eind vijftiger jaren komt de term
voedselvoorvrede (Food for Peace) in gebruik. Door deze terminologie
wordt de indruk gewekt dat het om humanitaire programma's gaat.
Hetprogramma vanPL480
Oorspronkelijk regelde PL 480 de export van overschotten op drie
manieren.
I Verkoopaanandere landentegenlokalemunt (artikel I)
De Verenigde Staten verkopen landbouwoverschotten aan een ander
('bevriend') land.Datland betaalt dieProdukten niet — zoals gebruikelijk
- in Amerikaanse dollars,maarmet hun eigenmunt, bijvoorbeeld Indiase
roepies of Nederlandse guldens. Dat geld wordt niet uitgevoerd, maar
gestort opeen specialerekeninginhet ontvangende land. Debestedingvan
datgeld wordt bepaald door deVerenigde Staten.
Gelet op deomvangvan deverkopen onder artikel I — veruit het grootst
binnen PL480 — wordt het karakter vandeAmerikaanse 'voedselhulp'
snel duidelijk, als we kijken naar de verschillende mogelijkheden die
worden onderscheiden voor de bestedingvan delokale munt. Tabel 1 is
overgenomen vanMenzie e.a. engeeft 19mogelijke doelen:
Tabel 1. Mogelijk gebruiklokalemunt PL480
1 ontwikkelingvan de landbouwmarkt
2 aanvullende voorraden
3 gemeenschappelijke defensie
4 aankoopvan goederen voor andere landen
5 schenkingen voor ekonomische ontwikkelingen
6 leningen aan privé-ondernemingen
7 betalingvan USA-verplichtingen
8 leningen aan regeringen
9 internationale onderwijs-uitwisseling
10 vertalingvan boeken en periodieken
11 sponsoringvan scholen en centra
12 wetenschappelijke, medische,kulturele en opvoedings-aktiviteiten
13 gebouwen voor gebruik doorUSA
14 handelsbeurzen
15 verzameling, indexering enverspreidingvan buitenlandse publikaties
16 Amerikaanse opvoedings-instituten
17 werkgroepen en leerstoelen in Amerikaanse studies
18 aankoop non-food goederen bij rampen
19 verkoopvan dollarsvoor Amerikaanse toeristen
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Tussen 1954en 1961wordt ietsmeer dan dehelft vanhet beschikbaar
gekomen geld direkt door de VS besteed, waarvan 7 procent aan
gemeenschappelijke defensie en 6,7 procent aan leningen voor privéondernemingen. 'Schenkingen voor ekonomische ontwikkeling' besloeg
10procent en ongeveer 45 procent werd uitgeleend aan buitenlandse
regeringen.Dieleningmoet worden aangevraagd door dieregeringof een
vanhaaragenten,engoed gekeurd worden door deVS.(Menzie, 1962,
P.43en44).
11 Voedselbijhongersnoodenrampen(artikel II)
Voedsel dat onder artikel II wordt verscheept bijhongersnoden en rampen
bestond geheeluit een schenking,meestal aanregeringen.
III Ruil voorstrategischegoederen (artikel III)
Onder dit artikel worden Amerikaanse overschotten geruild tegen
goederen en grondstoffen van strategisch belang voor de Amerikaanse
industrie.Vooral deeerstejaren werd daarveelgebruik vangemaakt.De
ruilhandel wordtvooralgepleegd met landen inWest-Europa.Vanaf 1957
neemt dit programma inbelangaf. Er wasveelkritiek opgekomen: het
zou dekommerciële export in dewielen rijden, deaangekochte goederen
zouden te duur zijn enerzou sprakezijn van korruptie.
Wijzigingen inPL480
In de loop der jaren zijn een aantal wijzigingen in het programma
aangebracht. In 1959wordt een artikel IVtoegevoegd, dievoorziet inde
verkoop van de Amerikaanse overschotten voor lange termijn krediet.
Vanaf 1966wordt deverkoopvoorlange termijn krediet onder gebracht
bij artikel I. Vanaf 1971 wordt de verkoop tegen lokale munt geheel
gestaakt,enwordt overgeschakeld oplange termijn krediet. Alleen ZuidVietnam kan nogtegenlokale munt kopen.
Artikel II wordt in 1960 uitgebreid met giften voor ekonomische
ontwikkeling. Amerikaans voedsel wordt gebruikt om arbeiders uit te
betalen, die werkten aan ontwikkelingsprojekten (voedsel voor werk
Programma's).
Indeonderstaande grafiek isdeomvangvan deverschillende programma's
gegeven.Degrafiek spreekt voorzich:
• Deverkoop voor de buitenlandse munt is tot aan het eind van de
zestigerjaren veruit het belangrijkste;
• Daarna wordt deze positie overgenomen door de verkoop op lange
termijn krediet;
• Giften voor noodhulp en ekonomische ontwikkeling schommelen
tussen de vijftig- en hondervijftig miljoen dollar (lopende prijzen), de
giften voorpartikuliere organisaties tussen dehonderd-en tweehonderd
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Amerikaanse exportprogramma's, speciale voorwaarden ("voedselhulp')
1300 miljoen US$
verkoop voor
buitenlandse
munt (a)

ƒ \

'

\ verkoop langetermrjn krediet (b)

giften viaparikuliert
*organisaties (d)
giftennoodhulp ,
enekon.onwikkeü»
555657585960616263646566676869707172737475767778
1955
1960
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1975

a) artikel I,PI480
b) tot31-12-'66: artikel IV,PL480;vanaf 31-12-'66: artikel I,PL480, amendement
PL 89-808
c) artikel II,PL 480
d) agriculture act '49 sec416;PL480 sec 302 (tot 31-12-'66);PL 480 artikel II
(vanaf 31-12-'66,PL 89-808)
bron: Agriculture Abroad aug'77,p. 43
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miljoen dollar;
• De waarde is gegeven in lopende prijzen, de omvang van het
programma isin detijd dus afgenomen.
Bestemmingvan de voedselhulp:'bevriende naties'
'It ishereby declaredto be the policy of the Congress to expand
internationaltradeamong the UnitedStates andfriendly nations,
tofacilitate the convertibilityof currency,to promote theeconomic
stabilityofamerican agricultureandthe nationalwelfare,to make the
maximum efficient use of surplus agriculturalcommodities in
furtheranceof theforeignpolicy of the UnitedStates,andto stimulate
andfacilitate the expansionofforeign tradeinagriculturalcommodities
producedinthe UnitedStates.'(sektie 2vanPL480, aangehaald door
Gustafsson, 1976)
Datishet doelvanhet programma enhet isduidelijke taal.Het gaatom
uitbreiding van de internationale handel met bevriende naties, de
stabiliteit van de Amerikaanse landbouw, het zo doelmatig mogelijk
gebruiken van de overschotten en de versterking van de buitenlandse
politiek.
Maarwat iseen bevriende natie? Ook dat wordt in deveelomvattende wet
omschreven.Een bevriende natieis
'...any country other than(1) the USSR,or(2)any nationorarea
dominated or controlled by the foreign government or foreign
organization controllingthe worldCommunistmovement' (sektie 107
vanartikel I,aangehaald door Gustafsson)
Bij de bestrijding van hongersnood werd een wat ruimere opstelling
gekozen: een land hoefde niet meer per se 'friendly' te zijn, de
hongersnood mocht ook bestreden worden bij 'friendly but needy
Populations without regard to the friendliness of their government'. In
latere versies van de wet wordt de USSR niet meer uitdrukkelijk
uitgesloten, maar de tweede aangehaalde bepaling blijft van kracht.
Bestemmingvan de voedselhulp: voedselalswapen
Nuhangt het ermaarvanaf hoe ruim 'friendly nation' (of 'friendly but
needy populations') wordt uitgelegd, of bovenstaande formuleringen
belangrijke politieke betekenishebben. Kijken wenaardepraktijk vande
Amerikaanse voedselhulp dan wordt die betekenis duidelijk.
Demeestevoedselhulpgaat naarmilitairebondgenoten.
Omdat te kunnen zien moeten wenatuurlijk deomvangvandevoedselhulp delen door het aantal mensen dat woont inhet ontvangende land.
Israelblijkt dan het meeste voedselhulp te krijgen, gevolgd doorZuid157

Vietnam(tot 1975uiteraard, dat washetjaar dat deAmerikanen ZuidVietnam moesten verlaten). Daarna volgen Tunesië en Zuid-Korea.
Gustafsson rekende dit uit voorverschillendejaren. In 1970kreegIsrael
perhoofd van debevolkingvoor $ 14.09aan Amerikaanse voedselhulp,
Zuid-Vietnam $6.04 enTunesië $5.46.
Als een land een 'onvriendelijke' politiek gaat voeren wordt de
voedselhulp sterkverminderd ofgestopt, enomgekeerd. Devoorbeelden
zijn talrijk en overduidelijk.
• Indonesië komt inhet beginvandezestigerjaren nauwelijks meerin
aanmerking voor Amerikaanse voedselhulp. Soekarno voerde in die tijd
een nationalistische politiek.Nadestaatsgreep dieuiteindelijk Soeharto
aan het bewind bracht, wordt devoedselhulp sterk opgevoerd. In 1962en
1965wordt voorrespektievelijk 2,1 en 3,0 miljoen dollar naar Indonesië
verscheept.In 1966isdat alweer $24miljoen om tegroeien naar $ 146
miljoen in 1970.
• Nadebevrijding vanVietnam wordt allevoedselhulp gestaakt.
• Devoedselhulp aan Egypte schommelde zeer sterk, naargelangde door
Egypte gevoerdepolitiek inhet Midden Oosten enjegensdeVerenigde
Staten.Bijna geenvoedselhulp tussen Î970 en 1975,enin 1976 ineens
$ 131 miljoen.
• Chilikrijgt tijdens het bewindvanAllende geenAmerikaansevoedselhulp meer,maar toen diktator Pinochet aan demacht wasgekomen kwam
ook spoedig deAmerikaanse voedselhulp weeropgang.
Dit zijn natuurlijk bekende voorbeelden en ze kunnen helaas ieder jaar
met nieuwe worden aangevuld (getallen zijn ontleend aan Gustafsson,
p.90).
Minder bekend is het gebruik van voedselhulp om ekonomische
veranderingen af te dwingen.Brun enHersch (1975,p.9)halen een artikel
uit The Economist van 26/11/'66 aan, waarin wordt gesteld dat de
Amerikaanse voedselhulp isgebruikt om druk opIndia uit te oefenen 'tot
deregeringakkoord gingmet de door Standard Oilof Indiana gevraagde
prijzen en afzag van eigen distriubutie'. Voor die tijd stond de Indiase
regeringeropzélf het voedsel te distribueren dat Amerikaanse bedrijven in
India produceerden enzelf deprijzen vast te stellen.Afhankelijkheid van
voedselhulp wordt zo gebruikt als pressiemiddel om het vrije
marktmechanisme zijn gangte laten gaan..
Deallerarmste landen in dewereld ontvangen slechtseengeringdeelvan
deAmerikaanse voedselhulp.Detwintig destijds door deVNals'minst
ontwikkelde landen' omschreven gebieden ontvingen in 1972slechts 5,5
procentvandeAmerikaanse voedselhulp onder PL480.De (theoretische)
waarde van de voedselhulp per hoofd van de bevolking was
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verwaarloosbaar. Behalvevoor Lesotho en Botswana, dieresp.voor $2,5
en $ 1,3 per hoofd van de bevolking kregen (Botswane, Lesotho,
Swaziland en Zuid-Afrika vormen samen de Zuid-Afrikaanse
gebruikersunie).
Erisdaarom ook geenreden om aan te nemen dat debestrijding vande
honger in de wereld de belangrijkste prioriteit isvan de Amerikaanse
voedselhulp.
Voedselhulp en marktontwikkeling
'We hebbende laatstejarenuittentreure demogelijkhedenbesproken
om onze overschotten tegebruiken om de hongerige mensen vande
wereldte voedenenonsvoedselvoorde Vrede tegebruiken',
schrijft deAmerikaanse ekonoom Bergin 1966,enhij besluit zijn betoog
met dekonstatering dat
'... het geld vande verkopen in het kadervanPL 480 met sukses
gebruikt isom inongeveer 67landeneennieuwemarkt te ontwikkelen
opbasisvan wederzijds voordeel'(Berg, 1966)
Hoewerkt dat?
Wekunnen tweegroepenvan faktoren onderscheiden: dedirekte marktontwikkeling en deindirekte marktontwikkeling.
Indirekte marktonwikkeling vindt plaats, als de regering van het
ontvangende land de produktie van voor dat land belangrijke voedselgewassen verwaarloost omdat er door voedselhulp een goedkoper
alternatief beschikbaar is.(UNCTAD, 1980,p. 11).Dit iseen belangrijk
mechanisme,om twee redenen:
• ten eerste is door de toegenomen bevolking en de toegenomen
urbanisatie meer(verhandeld)voedsel nodig;
• ten tweede ontneemt deverwaarlozingvan de landbouwontwikkeling
veelmensen het perspektief om inleven te blijven ophet platteland, wat
éénvan deoorzaken isvan detrek naarde steden.
Direktemarktontwikkeling:gewenning
Doorvoedsel goedkoop of gratisterbeschikking te stellen leren demensen
in het ontvangende land nieuw voedsel kennen. Daaruit kan later een
kommerciëlevraagontstaan.Voorbeelden daarvanzijn deFilippijnen en
Japan voorzuivelprodukten, en Afrikaanse landenvoormet Amerikaans
graangebakken brood.
Direktemarktontwikkeling: reklame
Reklame iseenvan demogelijkheden om detegenwaardefondsen vande
voedselhulp te besteden. ReklamevoorAmerikaanse produkten uiteraard.
Zo wordt in de tweede helft van de jaren zestig in Nederland de
uitgebreide kampagnevoormet relatief veelVS-graan gebakken KingCorn
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('Japie') en Bums('dwarsgebakken in degloria')voor een deeluit PL480
fondsen betaald.
Direktemarktontwikkeling:verwerking
Met hulp van de VS zijn in ontwikkelingslanden fabrieken gebouwd
om de Amerikaanse Produkten te kunnen verwerken. Zo kreeg
Continantal Grain investeringssubsidie vooreen meelfabriek in Zaïre, toen
ZaïreviaPL480graan kopen kon.Cargillvestigde eenveevoerfabriek in
Zuid-Koreain deperiode dat Korea goedkoop Amerikaansgraankreeg.
Op de Filippijnen werd een fabriek van Carnation gesticht voor de
verwerking van onder PL 480 geïmporteerde magere melkpoeder.
(UNCTAD, 1980,p. 11)
Naast het vestigen van verwerkingsfabrieken is ook het opdoen van
ervaringmet het verschepen naar een bepaald land van belang,vooral bij
aan bederf onderhevige Produkten.
Hulpen handel
Het aandeelvan devoedselhulp in deAmerikaanse export van landbouwprodukten wordt tussen 1954en 1961steedsgroter, zoalsuit devolgende
tabel blijkt:
Tabel2. ExportvantarwevanuitdeUSA(jaarlijks gemiddeldein miljoen
ton)
jaren

kommercieel

'34/'35-'38/'39
'50/'51-'53/'54
'54/'55-'56/'57
'57/'58-'60/'61

1,515
6,586
5,338
4,738

met overheidshulp
2,918
5,238
8,957

totaal
1,515
9,506
10,576
13,695

(bron: OECD, 1961,p. 74)
Vanaf het beginvan dezestigerjaren daalt het aandeelvan devoedselhulp
voortdurend, met een minimum van 1,7 miljoen ton tarwe in 1974.In
'81/'82 exporteert deUSA48,8 miljoen ton tarwe (USDA, 1982,p. 11)
waarvan 3,5 miljoen tonvoedselhulp (FAO, 1982,p.27).
Terwijl deexport van tarwe dussindshet midden van devijftiger jaren
bijna vervijfvoudigde, daalde devoedselhulpvan 5,2 naar3,5 miljoen ton,
oftewel van 50procent naar 8procent vande totale export.
Natuurlijk isdestijgingvan deAmerikaanse tarwe-export niet uitsluitend
het gevolgvanhet programma vanvoedselhulp.Het effekt vanvoedselhulp
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opdegroeivan delandbouwexportvalt niet zomaarvan andere faktoren
teisoleren.Maarinparagraaf 4werd alaangegeven hoevoedselhulp een
rolspeelt bij het ontwikkelen van landbouwmarkten.
Marktontwikkeling enkonkurrentie
Uitvoorgaande cijfers blijkt, dat destrategie vanmarktontwikkeling een
suksesisgeweest.Dit betekent evenwelniet datgezegdkan worden dat de
voedselproduktie in ontwikkelingslanden isverminderd alsgevolgvande
voedselhulp (of als gevolg van goedkope kommerciële importen). In
nagenoeg allelanden van dewereld isdeproduktie vanvoedsel aanzienlijk
gestegen.Tussen 1960en 1980stijgt in alle ontwikkelingslanden samen de
produktie van tarwe met 4,6 procent perjaar.(Beyerlee, 1983,p.69).Nu
is dit natuurlijk een gemiddelde, met uitschieters naar boven en naar
beneden.Maarook decijfers perland laten zien dat eendalingvan de
voedselproduktie eenuitzondering is,en dat ook landen dierelatiefveel
voedselhulp krijgen nogeen stijgingvandeproduktie weten te realiseren.
Een voorbeeld daarvan is Egypte, een land dat sinds 1976 omvangrijke
voedselhulp-leveranties krijgt uit zowel de EEG als uit de Verenigde
Staten.Tussen 1970en 1980stijgt deproduktievantarwe in Egypte met
30procent! (FAO,Mon.Bull.Stat, feb 1983).
Maardat betekent niet,dat er 'dus'niksaan dehand is.Want ook alisde
produktie in bijna alleontwikkelingslanden gestegen,deontwikkelingvan
deproduktie heeft niet devergrotingvan devraagbijkunnen houden. Dat
wilduszeggen dat voedselhulp (en kommerciële importen) niet delokale
produktie hebben doen verminderen,, maar dat voedselhulp en
kommerciële invoerinhet gatgesprongen zijn dat ontstond toen delokale
produktie zich niet snelgenoegontwikkelde.Eengat,datóók ontstaanis
juistdoorde voedselhulp endekommerciële import.
Alswedat in een schemazetten dan ziet het eralsvolgt uit:
1. De vraag naar voedsel groeit sterk. Oorzaken: groei bevolking,
urbanisatie envergroting koopkracht vaneen deelvandebevolking;
2. Degroeivan deproduktie houdt degroeivandevraagniet bij.Daar
zijn talvanoorzaken voor,waaronder prijskonkurrentie door devoedselhulp of dekommerciële import;
3. Aanvankelijk wordt het verschil in vraag en aanbod overbrugd door
voedselhulp.Dezevoedselhulp opent dewegvoorkommerciële importen
enhindert deontwikkelingvan delokale produktie;
4. Naeen aantaljaren komt dekommerciële invoerop gang.Diekan op
gangkomen doordat ervaring is opgedaan met de voedselstromen door
middel van voedselhulp, verwerkingskanalen zijn opgebouwd en het
aanbod vanvoedselhulp niet meer het verschil tussenvraagen aanbod kan
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overbruggen (doordat de vraag harder strijgt of doordat de aangeboden
voedselhulp vermindert).
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Het iszowel dewegvanvoedselhulp alsdekommerciële wegwaarlangsde
uitbreidingvanhet Amerikaanse voedselnetwerk zichvoltrekt.Het bovenbeschreven mechanisme vat dit nogeenssamen.1,2 Daarbij isniet alleen
van belangdedirekte prijskonkurrentie, maarook deafromingvanhet
lokalesurplus.Datwilzeggen,door deinvoervanvoedselverdwijnt geld
naar het buitenland dat ook gebruikt had kunnen worden voor
investeringen in de lokale landbouw. Zo frustreren voedselhulp en
kommerciële importen ook de ontwikkeling van de landbouwproduktie
op lange termijn.
Zuivelprodukten
Ookzuivelprodukten kunnen inhet kadervanPL480worden verscheept.
In devijftiger enzestigerjaren bedraagt het aandeelvan zuivelprodukten
ongeveer tien procent van de totale exportwaarde van PL 480.
(Gustafsson, 1977,p.91).Het overgrote deelvan dezuivelhulp bestaat
uit schenkingen. Datlijkt ophet eerste gezicht nogalvreemd,gezien het
karakterendebedoelingvanPL480.Eenrapportvaneenkommissievan
1)Hierwordtregelmatiggesprokenovervoedselhulpénkommerciëleinvoer.Datis
nodig omdat genoemde prijskonkurrentie door beideveroorzaakt kan worden.
2) Overigenszijn erb«zuivelprodukten meeraanwijzingen datdeinvoer(alshulpof
kommercieel)deproduktievanmelkdoetverminderen.Datverschiltperland. Er
zijn ooklanden waardatniethetgevalis.
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de Amerikaanse Senaat uit 1957 zegt evenwel dat schenkingen aan het
buitenland 'in feite een restpost (zijn) ten opzichte van alle andere
programma's om overschotten af te bouwen. Zij kunnen alleen plaatsvinden nadat aan de behoeften voor verkoop (artikel 1), rampenhulp
(artikel 2),ruilhandel (artikel 3) enbinnenlandse hulpprojekten voldaan
is' (Foreign Aid Programm, 1957, p. 380). Dat zuivelprodukten
<,esdionkenworden inplaatsvanverkocht lijkt daarom eerder eengevolg
vanhet feit dat men deProdukten niet op een andere manier kwijt kan
danvaneenbyzondere eigenschapvanzuivelprodukten Deschenkingen
verliepengrotendeelsviapartikuliere organisatieszoalsCaritas,enviade
Unicef.
Het programma van zuivelhulp van de Verenigde Staten was zeer
omvangrijk,zolangerinde VSeenoverschotwas. Tussen 1954en 1966
werd bijna drie miljoen ton magere melkpoeder verscheept (Schelhaas,
1968, p. 539) (ter vergelijking: de EEG geeft de laatstejaren ongeveer
150.000ton perjaar). Toen deoverschotten warenverdwenen, werd ook
de zuivelhulp nagenoeg gestaakt, zoals onderstaande grafiek laat zien.
Voeselhulp enontwikkeling van delokaleproduktie
Vooral de laatste jaren worden tegenwaardefondsen van voedselhulp
gebruikt voorontwikkeling van de 'landbouwsektor'.Ook de wereldbank
isdaarzeerpositief over(zie Development Report 1982).Deeffekten van
dergelijke projekten zijn nog onvoldoende bestudeerd. Allereerst moet
worden opgemerkt dat eerdergesproken wordt vanontwikkelingvande
sektor,danvan ontwikkeling vande produktie.
Ontwikkelingvan desektor kan ook betekenen: de bouwvan fabrieken
°rn landbouwprodukten te verwerken. Daardoor kan een grotere
afhankelijkheid van importen ontstaan. Verdermoet altijd devraaggesteld
Worden op welke wijze de landbouwproduktie wordt gestimuleerd. De
groenerevolutie heeft onsimmersgeleerd dat het heelgoed mogelijk isde
Produktie te ontwikkelen bij een relatief beperkte groep mensen, bij
gelijktijdige marginalisatie vangrote groepen andere boeren en boerinnen.
Gezien de optredende prijskonkurrentie op de markt (juist door het
aanbodvanvoedselhulp waarvan de tegenwaardefondsen worden gebruikt
v
oor ontwikkelingvandeproduktie) isdat gevaarerggroot. Boeren en
boerinnen in een ontwikkelingsland worden zo gedwongen tegen
Amerikaanse of Europese boeren te konkurreren (die vaak nog exportsubsidiekrijgen ook).
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Magere Melkpoeder Produktie,Handel enHulpvandeVerenigde Staten
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a) vol en mager melkpoeder, devolle melkpoederproduktie isal diejaren ongeveer
35.000 ton;cijfers inklusief de schenkingen
bron: eigen grafiek m.b.t. mitteilungen über landwirtsch. no 19(pp. 237 en 240) en
ZMPmilch bilanz 1977
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Konklusie
Devoedselhulp van deVerenigde Staten istegelijkertijd een instrument
van landbouwpolitiek, van buitenlandse politiek en van handelspolitiek.
Delandbouwpolitiek levert kommercieel nietverkoopbare hoeveelheden
landbouwprodukten op.Daardoor ontstaat demogelijkheidvanvoedselhulp, als één vande alternatievenin de landbouwpolitiek (een ander
alternatiefis het uit kuituur nemen vangronden waardoor de produktie
verminderd wordt). Voedselhulp is daarbij de minst onaantrekkelijke
manier om de overschotten kwijt te raken, zonder de.normale
kommerciële verkoop te verstoren.
Als overschotten voor voedselhulp beschikbaar zijn, dan wordt voedselhulp een instrument van buitenlandse politiek (steun aan militaire
bondgenoten, straf en beloning) en van handelspolitiek (marktontwikkeling, afdwingen 'vriendelijke' ekonomische politiek).
Voedselhulp heeft bovendien het voordeel dat het tot de verbeelding
spreekt: het gaatimmersomvoedsel terwijl ernogzoveelmensen zijn die
hongerhebben. Dat isdeideologische komponent vanvoedselhulp.Die
ideologische komponent istegelijkertijd desterke en dezwakke kantvan
voedselhulp. Sterk omdat het zo tot de verbeelding spreekt, en zwak
omdat het relatief eenvoudig te ontmaskeren valt.
Welmoetwordenopgemerktdatdetot deverbeelding sprekende ideologie
vanvoedselhulp natuurlijk zijn eigen dynamiek krijgt. Dat wilzeggen: tal
vanmensen werken aan programma'svanvoedselhulp vanuit de oprechte
overtuiging daarmee arme mensen aan eten te helpen. Gelet op de totale
omvangvanhet voedselhulp-programma gaathet hierbij om slechtsgeringe
hoeveelheden. Maar ook deze geringe hoeveelheden kunnen soms erg
belangrijk zijn, bijvoorbeeld bij aardbevingen of andere rampen. Ookin
dezesituatiesmoeten evenwelvraagtekensworden gezet bijvoedselhulp.
Aankoop van voedsel in een naburig land zou een sneller en beter
alternatief zijn. Daarwordt ook almeer dan twintigjaarvoorgepleit, maar
daar komt nauwelijks wat van terecht. De aankopen van het wereldVoedselprogrammabedragen minder dan 0,5 procent van dein dewereld
gegevenvoedselhulp (FAO, 1982,p.29).
Voedselhulp opent de wegvoor kommerciële invoer, en belemmert de
ontwikkelingvan delokale produktie. Diebelemmeringgebeurt enerzijds
door direkte prijskonkurrentie, anderzijds door het afromen vanhet lokale
surplus(vooral alsdekommerciële invoeropgangisgekomen),maarook
alstegenwaardefondsen niet aanlandbouwontwikkeling worden besteed.
Als tegenwaardefondsen wél aan ontwikkeling van de landbouwsektor
wordt besteed, dan moet de vraag gesteld worden wat er wordt
ontwikkeld (verwerking of produktie) enop welke wijze.
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Gebombardeerde stuipen
JeroenBosch

Drijven dekudden uiteen
voedseldemensen
zwepen knallen striemend
buikrollende spekkenvet

Dewegbegraaft zijn mensen
tot loodzware leken lijken
vluchtigegeneugten te zijn
softer dan coke brand

Duizend kelenkroppen hersens
buitenissigeverzen inje strot
ploffend valthet gladdezand
gevoelensraken geëlektroshockt

Eenhuilenhuilen kan nooit
verdriet stopt inweekvlees
gatenverholen achter 't vlies
gemarteld door bot het mes

Elk stukje gewenteld
messenalsknoeperds
snijden allekanten vlees
demensbevrucht het beest

Welkeen wrededaad op rij
ontspruit het smensenbrijen
lijf geenhart verwarmd
alleen verkoold gemold

Stolt het bloed welk moet
malstaan depersen klaar
enspuit klef tegenmuren
e
r oplopen ten spijt

Ook dewolken zijn uitgedoofd
priem depinnen dejagers
daarwillenzebezitten
uit angst teverliezen
vergrijpen zich honderdduizend
miljoen maal
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Gesprek met Dan Gallin
Jaap Nieuwenhuize
DanGallin isalgemeen sekretarisvan deInternationale vereniging
van arbeiders in de Voedings- en Genotmiddelen industrie (IUF).
DeIUF iséénvan devijftien internationale vakbondssekret'ariaten.
Over die Sekretariaten bestaat veel onduidelijkheid. De
multinationals hebben erhun meningovergegeven enhen afgedaan
alsonbelangrijk. Verder zijn er talrijke linkse kommentatoren diehen
omschrijven alsbürokratischeapparaten vanweinigwaardevoorde
strijd van de arbeidersklasse.
DeIUFisopgericht in 1920.Depolitieke richtlijnen, waarook nu
nog mee gewerkt wordt, dateren van het kongres in 1964. Een
Britsegedelegeerde merkte tijdens dat kongresop dat 'the problem
which the trade-unions willhaveto solve,consist of finding ways
and means to match the power and influence of these giant
corporations'.Hij steldevoor tot een uitwisselingvan informatie te
komen, elkaar te ondersteunen bij konflikten in
dochterondernemingen en de arbeidsovereenkomsten afgesloten
door nationale bonden, opererend inéén multinational, op elkaaraf
te stemmen. Inmiddels is het verschaffen van informatie aan
aangesloten bonden over bepaalde multinationale ondernemingen
tot dedagelijkse werkzaamheden van het sekretariaat van deIUFin
Genèvegaan behoren.Opkomende bonden,met name inveelderde
wereldlanden,kunnen vaakhun voordeel doen met dekennisover
de arbeidskontrakten die afgesloten zijn in de
hooggeïndustrialiseerde landen.
Solidariteitsakties hebben allerlei vormen aangenomen, variërend
v
an een simpele interventie van het sekretariaat van deIUF in het
hoofdkantoor vanNestlévoor een Philippijnse bond ineenNestlédochteronderneming, tot aanhet vorm gevenvaneen internationale
aktie, zoals die bij het Coca Cola concern werd gevoerd. In een
resolutie, die het congres van de IUF in 1977 aannam werd
aangedrongen op de oprichting van wereldconcernraden die de
aktiviteiten van nationale bonden,opererend in een multinational,
zouden kunnen koördineren. Binnen de IUF zijn inmiddels zes
concernraden opgezet. Op dit moment zijn bij de IUF 174
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vakbonden aangesloten die opereren in 61 landen. Gezamenlijk
organiseren ze 1,8miljoen leden.
Ik ben in 1931 in Polen geboren. Nu maakt de plaats waar ik
geboren ben deel uit van de Ukrainische Socialistische Sowjet
Republiek. Ikhebmijnjeugd doorgebracht inverschillende landen,
enben ook nogeen tijdje statenloosgeweest maarinmiddelsbenik
alweerzo'n vijftien jaar Zwitser,het land waarikinmiddels dertig
jaar woon.Mijn betrokkenheid op dearbeidersbeweging isontstaan
in mijn studententijd. Toen ik achttien, negentien jaar oud was
studeerde ik in de V.S. en werd daar lid van de socialistische
jeugdbeweging, waar ik me enthousiast ingooide. Het was de
McCarthy periode.Ikverkocht socialistische tijdschriften. Opeen
gegevenmoment kreegik tehoren dat ik nogeen maand had om te
vertrekken. Vanaf die tijd zit ik in de beweging. Toen ik uit
Amerika gegooid ben, ging ik terug naar Zwitserland. Daar
probeerde ik typograaf te worden maar ikmoest tweejaar wachten
om aan de opleiding mee te mogen doen. Toen heb ik mijn
sociologiestudiemaar afgerond en benvervolgensgaanwerken bij de
FAO.Daarhoorde ik dat dealgemeen sekretaris van de IUFeen
assistent nodighad endiejob kreegik te pakken, augustus 1960.
Van assistent in 1960 werdje op eengegeven moment algemeen
sekretaris?
Nou zo simpel ging dat niet. Er waren twee kandidaten. Er was
enigeoppositie tegenmij.Ik zou telinkszijn,onvoorspelbaar en
politiek mogelijk gevaarlijk. Het kongresbesloot noggeen opvolger
te kiezen maarverweesdehelezaak terugnaarhet bestuur. In 1968
maakte het bestuur mij algemeen verantwoordelijk voor de
werkzaamheden van de algemeen sekretaris, die in 1968 met
pensioen ging.Ik deed zijn werk tot 1970en toen werd ik door het
kongresin 1970unaniem gekozen.
Jezit nudusaltwaalfjaaropdezezwarepost. Benje nogniet moe,
hebje noggeenzin om ietsanders tegaan doen?
Erisnietsandersdat ikzou willen.Dit werk moet gebeuren.Eris
nietsanders dat ikwens.
Maaralsje terugkijkt op delaatste twaalfjaararbeidersbeweging
danishet toch nietallemaaleveninspirerend? Opdit moment zit ze
hopeloosinhet defensief?
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Dat isniet demanier waaropik er tegen aankijk. Alsje ietsweetvan
de arbeidersgeschiedenis, dan weetje dat het een voortdurende
strijd isdiegeen einde kent. Onslevenvaltin een bepaalde periode
van die strijd. Wezitten nu in de tweede helft van de twintigste
eeuw. In bepaalde opzichten een goede periode, in bepaalde
opzichten een slechte. Degeneratie voormij had eenveelslechtere
tijd. Mijn ambitie isop dit moment een rol te spelen binnen dat
geheel,zolangikleef.Ikstreef naareen andere maatschappij,een
socialistische.Ik trad niet toe tot debewegingmethet ideedatik
dat inmijn leven zou kunnen bereiken.Hetzou mooizijn, maarik
denk niet dat het gebeurd.
In eendoorjougeschrevenartikelmerkjeop, dat internationale
beroepssekretariaten opgerichtwerden en nu citeer ik 'vanafhet
eerstebegin datde vakbewegingzichrealiseerde dat internationale
koalitiesen koördinatie op het nivo vande bedrijfstakabsoluut
noodzakelijkwaren'.Watgafhendit inzicht?
Deoorsprongvan deinternationale beroepssekretariaten gaat terug
tot één van de kongressen van de socialistische internationale. Ik
dacht in 1890. Het was één van de eerste kongressen nadat de
scheiding tussen marxisten enanarchisten had plaatsgevonden.Op
dat kongres werd besloten te komen tot de oprichting van
internationales op bedrijfstaknivo. Erwerden er toen in éénkeer
zo'n stuk of twintig, dertig opgericht waarvan er al snel enkele
fuseerden. In 1920 ontstond de IUF uit een fusie van de drie
internationales in de bakkerij, brouwerij en vleesv/arensektor. In
1958kwamen erde arbeidersuit de tabaksindustrie bij enin 1962
de arbeiders in hotels en restauranten. De IUF bestaat dus ruim
zestigjaar, maar de huidige samenstelling kennen we pas zo'n
twintigjaar.
Isdeoprichtingvan de internationale beroepssekretariaten tezien
als het vindenvaneeninternationaalantwoordop nationale vragen?
Inderdaad. Zo kun je het zeggen, maar in laatste instantie
natuurlijk devragen enproblemen van arbeiders.Met behulpvan
mensen uit het buitenland werden vaak stakingen gebroken.Handig
werd gebruik gemaakt van de taalproblemen ende onbekendheid
met delokale situatiesennatuurlijk ook van denoodzaak om te
werken.
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Herinnerjeje nogéénvan de eersteaktiesvan deIUF?
Ja, die vond plaats in de chocolade industrie die toen vooral in
Zwitserse handen was. Het ging om de erkenning van de
vakbeweging. Exakt dezelfde inzet dus als de Coca Cola aktie in
Guatemala en honderd andere voorvallen in de derde wereld. In
termen van arbeidsverhoudingen was Europa toen, wat de derde
wereld nu is. De Zwitserse ondernemers wilden de vakbond niet
erkennen. Er werd gedreigd met een boykot. De ondernemers
hielden dat nietvoormogelijk, maarhij kwam er. Daarna kwam er
een overeenkomst tot stand, ondertekend door de belangrijkste
ondernemingen in dechocolade-industrie en deIUF.Een kopievan
dit dokument bestaat nog.Alsmensen nu dan ook zeggen dat de
internationales nooit een onderhandelingspositie hebben gehad,dat
ze nooit erkend zijn door de grote ondernemingen, dan is dat
ahistorisch.
Weetje nogmeervoorbeeldentenoemen uit deperiodetussende
tweewereldoorlogen?
Nee, we verloren veel tijd. Met name door allerlei politieke
kontroverses. DeRussischevakbonden warenin die tijd ook lidvan
de IUF. Wewaren de enige internationale in die tijd, die de
Russischevakbonden inhaargelederen had enook accepteerde.Het
waseen betrekkelijk liberale periode. Daarna kwam Stalin aande
macht. Dienam het besluit dat het kapitalisme nadeliberale ende
monopolistische fase de derde fase wasingegaan. De imperialistische
fase, een periode van neergangdus,een revolutionaire periode.Uit
deze analyse kwamen de sociaal demokraten naar voren als het
belangrijkste obstakel voordeonvermijdelijke 'kladderadatch'. Daar
moest destrijd zichdusoprichten.Met dezepolitieke lijn hadden
we ook binnen de IUF de poppen aan het dansen. De
kommunistische frakties in devakbonden werden ondersteund. Er
werden blokken gevormd op kongressen. Daarmeeverloren weveel
tijd. Zeverlieten de IUFin 1929.Toen kwam het fascisme overons
heen.In 1922neemt Mussoliniin Italië demacht over,enrakenwe
de Italiaanse vakbonden kwijt. In 1935 komt het fascisme in
Duitsland aan demacht engaat deDuitsevakbeweging ten onder.
In 1934 verliezen we de Oostenrijkers, in 1938 de Tsjechen. Je
moet je goed realiseren wat dit voor een internationale, die zijn
werkterrein in Europa heeft betekent. Met name derol van de
Duitsevakbeweging indeinternationale wascruciaal.Zevormden
het hart vandeinternationale.Hetverliesvande Duitse,Italiaanse,
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Oostenrijkse, Tsjechische, Poolse, Roemeense, Bulgaarse,
Yoegoslavische en Hongaarse bonden die in die tijd allemaal lid
warenvan deIUF,maakte deinternationale kreupel. Datgold ook
voor debonden in Estland, Letland en Litauen.Oost Europa in die
tijd was de derde wereld van nu. Als je de notulen van de
vergaderingen uit die tijd doorleest, dan zijn het dezelfde diskussies.
De Roemeense, Yoegoslavische en Bulgaarse vakbonden vragen
ondersteuning. Zewaren zwak enverdeeld,enstonden aan zware
repressie bloot. In 1939 werd de Spaanse Republiek definitief
verslagen en waren we ook daar onze aanhang kwijt. In 1940
bestond deinternationale nogslechtsuit bonden uit Zwitserland,
Engeland, Ierland en de 'Jewishbakersunions'in Palestina.
Uitjeartikelenkrijgikdeindrukdatje toch van meningbent dat
de internationale arbeidersbewegingvan voor de Tweede
Wereldoorlogveelsterkerisdandieerna. Jespreektoverde inzet
van de transportinternationale, diein1918dewapenleverantiesaan
Hongarije stopzette, bedoeld om de Hongaarse revolutie neer te
slaan. Eengebeurtenis, dieinjouw ogennietgeëvenaardwordtdoor
dereaktievan deinternationalearbeidersbewegingopdecoupevan
Pinochetin Chili.
Ja,maardan gaat het overdeperiodevoordeoverwinningvan het
nazisme, voor 1933 dus. Ondanks het verlies van de Italiaanse
bonden wasereen enorme aktiebereidheid, eenpolitiek optimisme.
Mensen waren bereid enorme risiko's,ook persoonlijke, te nemen
voor een andere maatschappij. Maar wat gebeurde er. Duizenden
mensen verloren het leven.In feite vielen ertweegeneratieswegen
daarmee de politieke kontinuïteit en de politieke wil. Op de
slagvelden liet een hele generatie jongeren het leven. In de
koncentratiekampen werd het verzet van de meest militante
arbeiderskapot gemaakt.Zewerden gedemoraliseerd. Debeweging
werd letterlijk gebroken.Aarzelend komt desamenwerking tussen
vakbonden op internationaal nivonade tweede wereldoorlogweer
op gang. Daar komt direkt de koude oorlog overheen, die de
prioriteiten helemaal door elkaar gooit. Alles wordt
anti-kommunistisch. Jemoet goed begrijpen, dat ben ik ook.Hetis
zeer moeilijk voor een socialist iets anders te zijn dan een
anti-kommunist.Dat ismijn persoonlijke mening.Ik beschouw het
stalinistische kommunisme,dat in dedertigerjaren opkomt alseen
dodelijke vijand van dearbeidersbeweging. Fraktievorming akkoord,
maar moord, doodslag en repressie is ontoelaatbaar.
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Anti-kommunisme wasdusniethetprobleem maarhetfeit dat het
neerkwamoppro-kapitalisme. Dat washet punt.
Adenauer, Schumann, Marshall restaureerden het kapitalisme en
schakelden daar impliciet desocialistische bewegingmeeuit.Veel
mensen werden onder druk gezet.Het isnietvoor nietsdat erindie
tijd gesproken wordt overhet eindevan desocialistische ideologie.
Dat was natuurlijk heel gemakkelijk. Het stalinisme was
monsterachtig. Aan tweekanten voeldemenzich bedreigd.Inde
vakbeweging gebeurde hetzelfde. Heelveel mensen in de
vakbeweging wilden niet meeroversocialisme praten.
Er was een enorme druk op de arbeidersbeweging om het
militantisme te onderdrukken, om desocialistische inhoud ervan te
onderdrukken enniet meeroverklassestrijd te spreken.Diewaser
gewoon niet meer. Alleen de vraag wie had gewonnen bleef.
Uiteraard werd dieopstellingvergemakkelijkt door de ekonomische
hausse.Diedroeg ook flink bij tot deontpolitisering. Er ontstond
duseeninmenssociaalvakuüm.
Stalinisme,de koude oorlog, de ekonomischehausse endedoodvan
zeerveelmilitanten?
Ja. In dezestigerjaren ontstonden erdan ook allerlei problemen
waar de arbeidersbeweging moeizaam op reageerde. De oude
socialistische traditie moest worden herontdekt. Socialisme in de
breedste zinvanhet woord. Deoude wortelsmoesten weer worden
opgezocht en ook de tegenkultuur moest weer ontstaan.
Partijscholen, jongerenorganisaties, vrouwenorganisaties, rekreatie,
reisorganisaties, sportorganisaties, het was allemaal weg. En
plotseling zaten wein eenmaatschappij volproblemen. Dejongeren
worden niet serieusgenomen. Devrouwen merken dat zenogsteeds
geen andere kwalifikatie hebben dan die van huisvrouw en dat
niemand meer voor hun belangen vecht. Er ontstaan ekologische
problemen. En dearbeidersbeweging? Dieslaapt.Dejeugdrevolte,
degroenen,defeministische beweging. Hetontstaatallemaaldoor
het vakuümdatdearbeidersbewegingachterliet.
Wij zien het vaakalsnieuwe bewegingen,enjij ziet het alshet
gevolgvaneensociaalvakuüm?
Ze zijn niet nieuw. Er is niets nieuws aan deze bewegingen. De
arbeidersbeweging initieerde inde twintigerjaren dieakties.
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Ookde ekologischezaken?
Niet in de omvang zoals nu. Het waren toen de problemen van
bepaalde lokaties,de Ruhr in Duitsland endeMidlandsin Engeland.
Het was nog niet tot algemeen probleem geworden. Niemand
realiseerde zich in die dagen dat hele essentiële kringlopen op
wereldschaal verstoord zouden kunnen worden.
Wat isnudereden datondanksde toegenomenfinanciëlekracht
vande organisatie en de betere kommunikatiemogelijkheden, de
internationale toch niet krachtiger is dan voor de Tweede
Wereldoorlog?
Webeginnen het nu beter te doen. Ergebeuren nu dingen opeen
schaal,dievoor deTweedeWereldoorlog ondenkbaar waren.Je kan
de situatie voor en na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk niet
vergelijken als het gaat om de organisatie zelf. Voor de Tweede
Wereldoorlog opereerden wevoornamelijk inEuropa waarsprakeis
van een grote bevolkingsdichtheid, waar de kommunikatie nooit
zo'n groot probleem geweest is.Nu deinternationale zichverspreidt
overallekontinenten ontstaat dat probleem wel.Wekennen dusnu
weer het probleem van de grote afstanden, de gebrekkige
infrastruktuur, deproblemen met mensen dienooit geleerd hebben
op dezelfde manier in één wereldorganisatie te funktioneren. Opdit
moment moeten wedeorganisatie,nu hijzichverankerd heeft inde
derde wereld, konsolideren.
Zou je nogmeer over degeschiedenis vande IUF willen zeggen
tegenalde mensen in nieuwe bewegingen, waarje inartikelen
voortdurendinkritischebewoordingen overspreekt?Ik hoordaar
zelf inzekerezinook bij.
Er is een reëel probleem dat voortkomt uit de vakuüm-situatie
waarover ik sprak. Anders gezegd, de arbeidersbeweging heeft op
een hele serie vraagstukken geen acht geslagen, wat ze wel had
moeten doen. Hierdoor konden zeer veel 'free lance' groepen
ontstaan.Watik 'free lance'groepen noem,zijn mensen diezich
vrijwillig aaneen sluiten om zichmet een probleem bezigte houden,
bijvoorbeeld het hongerprobleem, deonderdrukkingvanvrouwen,
milieuvraagstukken ennoem maarop.Sommigen zitten direkt op
het terrein vandearbeidersbeweging, waaronderhet bewerkstelligen
van internationale relaties tussen arbeiders. Wij vertellen deze
groepen wat wij doen en wat wezouden moeten doen.Zijvertellen
dat wehet in bepaaldegevallen ensektoren volledigaflaten weten
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en dat zij daarom nodig zijn. Dan komen de kontroverses, de
beledigingen.Wijbeginnen dan te praten over onverantwoordelijke
radikalen enzij praten nogslechtsoverburokraten die gepasseerd
moeten worden.
Demoeilijkheid met dezegroepen isdatze onverantwoordelijk zijn
in de letterlijke zin van het woord. Dat ze aan niemand
verantwoording hoeven af te leggen buiten zichzelf. Ze zijn door
niemand gekozen. Er zijn dus ook geen regelswaar ze zich aan
hoeven tehouden. Alszeeen fout gemaakt hebben,hoeft dat niet
verklaard of goed gemaakt te worden. Een tweede punt isdat een
groep diezich op éénprobleem koncentreert natuurlijk meerkan
initiëren dan een organisatie,die met het hele skalavan problemen
te maken heeft. Een aktiegroep diezichkoncentreert op de situatie
van dearbeiders op desuikerplantages zalbest meer aktiviteiten in
deze sektor kunnen organiseren dan wij.Maarwijhebben nog25
sektoren.Wekunnen niet overaldirekt meebezigzijn omdatwe
daar domweg niet genoeggeldvoor hebben.
Dezegroepen verbrokkelen echterde energie. Ik zie het als een
soort verkwisting. Zemoeten in of met devakbeweging werken.Ik
ben er zeker van dat het daarvoor nodig is dat veel
vakbondsbestuurders een zetje krijgen, ikzelf ook. Degenen die
denken dat zein deplaatsmoeten treden van de arbeidersbeweging,
verzwakken echter op delange duur dehele beweging.
Je bent dusvan meningdaterinde vakbewegingplaats isvoordeze
groepen.Eenaantalvakbondsbestuurdersmoeten ernogrijp voor
worden gemaakt. Maar kunnen ze wel in de vakbeweging
funktioneren?
Demoeilijkheid isdat dewijze waaropveelvan dezegroepen het
begrip demokratie invullen,niet overeenkomt met dewijze waarop
wij dat doen.Denoodzaak verslagte doen,verantwoording af te
leggen aan demokratisch gekozen organen, daar zijn ze niet op
ingesteld. De manier waarop ze het probleem te lijf gaan isjuist
opzienbarend ondemokratisch. In de meeste gevallen is dat
natuurlijk helemaal niet debedoeling. Demeeste mensenuit deze
groepen zijn volstrekt eerlijk en toegewijd. Infiltraties laat ik nu
even buiten beschouwing. Dat soort gemanouvreer komt eigenlijk
weinigvoor. Demeeste mensen barsten van degoede wilmaarze
begrijpen niet hoe een demokratie funktioneert.
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Isdat watjeaanduidmet middenklassementaliteit?
Dat isjuist: eenelitairebenadering. In deze betekenisspreek ik ook
over weldoeners, omdat die elitaire benadering ook zeer veel te
maken heeft met een charitatieve mentaliteit. Het isniet toevallig
datveelvan diegroepen een kerkelijke oorspronghebben. Binnen
zo'n instituut wordt voorje gezorgd op een elitaire paternalistische
manier. In devakbewegingkunnen wezoniet werken.Wehebben
leden waaraan weverantwoording moeten afleggen.Destesneller
datbegrepen wordt deste beterishet vooriedereen. Ik denk dat ze
het ook zullen doen.
Datze het tot nutoe nietgedaan hebbenhebjezelf alaangegeven.
Degeschiedenis wordt in de vakbeweging maarheel beperkt of
onvolledigdoorgegeven.Veelvan diegroepenkonden ook hetidee
krijgen dat ze nieuw waren. Waar waren dan de
vakbondsbestuurders om ze te vertellendat ze dat nietwaren?
Ongelukkigerwijs liephet zo.Dekomplete klassenkollaboratie inde
vijfiger jaren had er natuurlijk alles mee van doen. De
SPD-burgemeestervanHamburgzeiheelrecent nog: 'Het zijn niet
deGroenen diehet probleem veroorzaken, het zijn de problemen
diedeGroenenveroorzaken'. Hijheeft gelijk. Dearbeidersbeweging
isabsoluutverantwoordelijkvoordeze situatie.Daarom dient zehet
ook tekorrigeren en deenigemanier waarop dat kan isdoorzich
met deze problemen bezig te houden. Ik ga niet ruzieën met
feministen diezeggen dat devakbeweging geenene mallemoer doet
aan depositieverbetering vanvrouwen. Het klopt inveelgevallen.Ik
praat lieveroverkoalitievormingoverhoe een brugte slaan.Ook de
arbeidersbeweging isgebaat bij deze brug.Zekanleren dat ernog
steeds fundamentele tegenstellingen bestaan. Oké we komen er
op terug.
In jouw ogen is de splitsing van de vakbeweging in drie
internationalesveel minder belangrijkdan de splitsing van de
arbeidersbeweging inregionale blokken. Kanje dat verduidelijken?
Depolitieke splitsingisniet zobelangrijk omdat ik niet denk dat de
kommunistische en christelijke internationale ook nog maar op
enigemanier effektief zijn. Dekommunistische internationale iseen
aanhangsel van de Russische regering en de christelijke
internationale brokkelt steedsverder af. Deenigeoplossingvoorde
laatste isfusie met het IVVVen dat isook nogmaar een kwestie
van tijd. Een andere oplossing is niet produktief. De enige
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werkelijke internationale die we dus hebben is het IWV, die
daadwerkelijk op de werkvloer aanwezig is. Deze internationale
heeft demogelijkheid om handelend op te treden alsze éénisen
een duidelijke politieke richting heeft. Detotstandkoming daarvan
wordt in nietgeringemate ondermijnd door deregionale splitsingen
en daarom zijn deze splitsingen veel belangrijker dan het bestaan
vandedrieinternationales.Alswebijvoorbeeld ietswillen doen met
Unilever of dehotelketen Intercontinental, dan doet het erniet toe
of ik al of niet hulp krijg van de kommunistische internationale.
Ze hebben geen aanhang in deze bedrijven. Maar als ik de
ondersteuning niet krijgvanhet EVV,hebik een probleem.
Nu speelt het probleem niet zo sterk meer,maar tienjaargeleden
nogwel.Menwastoen vanmeningdat deinternationales uit de tijd
waren. Er was een nieuwe periode aangebroken: de tijd van de
regionale organisaties.Dat had ook temaken met het feit dat de
christelijke bonden enkommunistische bonden, dieuit hun diverse
internationales stapten (zoals de Franse CFDT en de Italiaanse
kommunisten) niet zo gemakkelijk overstapten naar het IWV.
Daarhadden zezich tevoren teveel tegen afgezet. Ze traden liever
toe tot een nieuwhuis,het EVV.Daarbinnen speelde devraagvan
de ideologie niet zo sterk. Daar kwam geen gemeenschappelijk
vakbondskonsept, aktiekonsept van de vloer. Het
gemeenschappelijke werd dusEuropa.Het helegebeuren werd ook
zo'n beetje gefinancierd door de Europese Gemeenschap die zich
met het tot standkomen van dezeorganisatiesrechtvaardigde,zelf
bestaansrecht kreeg.Het EVVzou in dezevorm geen week kunnen
bestaan alsde Europese Commissie ergeengeld meerin zou steken.
Detotstandkoming van deEVVwerd weerdoor de Amerikaanse
AFL-CLOaangegrepen om buiten het I W V te blijven.
Je hebt al te kennen gegeven kritisch te staantegenover
verschillende aktiegroepen maaromgekeerd gaan er opallerlei
internationalebijeenkomsten van de vakbeweging nogalwatfrases
over de tafel. Hoe kunnen dit soort bijeenkomsten praktischer
worden, dat wil zeggen meer bezig met de problemen op de
werkvloer?
Ik zou twee dingen willen zeggen. In de eerste plaats moet men
voorzichtig zijn met het kleineren van de betekenis van
internationale kongressen en hun strukturen. Ze zijn niet zo
bürokratisch alsvaak wordt gedacht en alevenmin ongevoelig
Ergebeurt daar echt weliets.Eninde tweede plaats: zelfs alzijn
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destrukturen en kongressen niet instaat om adekwaat te reageren
op hetgeen er gebeurt, dan geloof ik nog niet dat de oplossing
bestaat uit het kreëren van onafhankelijke groepen dieopkomen en
weerverdwijnen. Eriseen reden dat deinternationale organisaties
langzaam bewegen.Omvoortdurend aktiviteiten teontwikkelen op
het nivovan eenmultinational of ophet nivovan een sektor zijn
enorm veelmensen engeld nodig.Tot nu toe hebben wedatgeld
niet. Veel aktivisten praten over internationale bürokratische
strukturen of weITTzelf zijn. Dat zijn weniet.Wehebben het geld
niet en demensen niet.Ophet sekretariaat van deIUFinGenève
werken slechts twaalf mensen. De internationale
metaalwerkersbond heeft er 70,maar diehebben dan ook service te
verlenen aan 13miljoen leden, wijaan 1,8miljoen.
Stel dat wenu elkjaar een bijeenkomst zouden moeten organiseren
van onzevakbonden die te maken hebben met Unilever.Een tolk
komt onsop 620 Zwitserse francs te staan, wewerken invijf talen.
Wehebben dustien tolken nodig.Stel dat wedrie dagen vergaderen,
danzijn wealeen kleine 20.000Zwitserse francs kwijt alleen alaan
vergaderkosten. Onafhankelijke aktiegroepen lukt het misschien
ook zonu en dan eensarbeidersuit deverschillende vestigingenvan
een multinational bijeen te krijgen. Met veel vrijwilligers erbij en
speciale donatieslukt dat misschien eens,misschien zelfs weleen
paarjaar.Maar dan?Alsje Unilever enNestlé echt tegenspel wil
geven,moetje begrijpen dat het om een zaakgaatmet eenlange
adem.Je organiseert niet eventjes eentegenwicht. Die aktiegroepen
kunnen dat niet.Naeen paarjaar ishet afgelopen. Zewekken hoop
maarverbreiden illusies. Wekunnen niet leven van hun beloftes.
Okéstel dat zehet tienjaarvolhouden. Dat isaleen hele prestatie.
Maardan houden zeop en wat gebeurt ermet de arbeiders? Ik denk
wel dat het zeer positief is dat deze groepen bijdragen om het
inzicht in deproblemen tevergroten. Om deproblemen te stellen,
deontwikkelingen te kritiseren, maar alswewillen winnen, moeten
weblijvendestrukturen scheppendiehet vermogen hebbenom te
vechten.Ik denk dat die onafhankelijke groepen dat niet kunnen,
maardoor tedoenwatze doenmakenzeonszwakker endat is het
Probleem. Veelgroepen zijn ontstaan in een periode waarin het leek
dat snelleveranderingen konden worden bewerkstelligd, zoalsrond
'68, maar dat isniet hetgeval.
Deinternationalerecessie isinvollegang, hetprotektionisme neemt
toe, de werkloosheid vliegt de pan uit. Hoe reageert de
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arbeidersbeweging?
Stoned, verward, en stoned, stoned. Zie wat er gebeurt met de
Britse arbeidersbeweging. Ze reageren nauwelijks op de Thatcheraanvallen.Zekrijgen deeneklap na deandere enhebben niet het
vermogen om tereageren. Enzelfs demijnwerkers doen niet wat ze
wel deden onder de Heath-regering. De Amerikaanse
arbeidersbeweging weet zich geen raad met Reagan. Ze zijn
hulpeloos. Ze organiseerden een demonstratie en net voor de
verkiezingen in november deden ze dat nog een keer.
Honderdduizend mensen naarWashington en eenjaar later stuurje
ze er weer naartoe. Dat is geen antwoord. Het antwoord moet
politiek worden gegeven, hoewel dat zelfs niet genoeg is. De
uitkomst vandeverkiezingen in Frankrijk, Zweden enSpanje, dat
is het meest effektieve antwoord dat tot nu toe gevonden is.
Natuurlijk wordt erinternationale druk gezet op Frankrijk zoalsdat
ook gebeurde op Manley in Jamaica en Allende in Chili, maar
Frankrijk is ekonomisch veel sterker dus kan wel een stootje
hebben. Dit politieke antwoord door de kiezers gegeven is geen
panacee voor alle kwalen, maar het is in ieder geval een soort
antwoord.
De vakbewegingin de hooggeïndustrialiseerde landenheeft nog
geenenkelantwoordgegeven.DeItaliaanse vakbeweging doet niets.
Wewaren politiek nogniet klaarvoor derecessie.Het procesvan
politieke rekonstruktie is net begonnen. Het probleem is dat een
beweging als de onze een hele lange periode nodig heeft om van
koers te veranderen. Eerst moet het probleem begrepen worden.
Danmoet dat inzicht uitgewisseld worden met miljoenen mensen.
Het betekent persoonlijke veranderingen. We zijn een
massabeweging. En natuurlijk breekt onsde depolarisatie van na de
Tweede Wereldoorlogjuist nu op.Erisnauwelijks eendebatof het
nivoiszeerlaag. Mengaat ernogniet automatisch vanuit dat de
problemen alleen maar politiek het hoofd kunnen worden geboden,
dat het om machtsverhoudingen gaat. In de zestiger jaren en
zeventigerjaren trad ereen geweldigeverandering op in de Zweedse
vakbeweging, iets dat niemand in de gaten had. Iets dergelijks
gebeurde ook inNederland maarmet veelmeermoeilijkheden in
verband met depolitieke fragmentatie injouw land.Defusie met de
katholieke vakbeweging is van veel betekenis. In de Zwitserse
vakbeweging houdt men er nog steeds niet van om over
machtsverhoudingen te spreken. Er is nauwelijks diskussie. Veel
bonden denken nogdat wein devijftiger jaren leven. Ik ben nog
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steeds onder de indruk en terneergeslagen van het feit dat de
Thatcher-regering dehelft vande Britse industrie kan opdoeken en
demachtigstevakbond vande werelddaargeenantwoordop heeft.
Misschienheeft het ook weltemaken met het feit dat deBritse
vakbond veelkrediet in depublieke opinieheeft verspeeld. Zeisin
iedergevalniet geworden tot het kristallisatiepunt van al degenen
dieeen beter levenvoorstaan en dat zijn ernogal wat.
Dan,nuovernaarhet themavan dit nummer, de agribusiness. In
welk opzicht onderscheid agribusiness zich nu vanandere
multinationaleondernemingen?
Zonder nu direkt te willen beweren dat ze er kompleet van
afhankelijk zijn, valt toch wel het zeer grote belang op dat de
agribusiness heeft bij het exploiteren van de derde wereld.
Natuurlijk is de agribusiness in bijvoorbeeld de V.S. ook zeer
belangrijk. Denk aan degraanhandel.Maarzeerveelaktiviteitenvan
het Amerikaanse agribusiness-komplex vinden toch plaats in de
derde wereld en dat heeft echt niet alleen te maken met het
klimaat. Waarom heeft Delmonte geen fruitplantages in West
Europa?Waarom verbouwt enverwerkt zewelananas,maargeen
appels? Omdat het eerste produkt meer winst oplevert endat heeft
direkt te maken met de omstandigheden waaronder in de derde
wereld gewerkt kan worden. Daarvoor moet wel eerst de hele
'sociale fabriek' vernietigd worden op het tropische platteland.
Proletarisering isdaarvoor nodig.Eigenlijk hou ik erniet zovanom
over de derde wereld in algemene termen te praten. Het
veronderstelt een uniformiteit die er niet is. Wat je wel
veralgemeniseren kunt, isdat het voornamelijk plattelandsgebieden
betreft. Detoekomst van dielanden hangt dan ook in de allereerste
Plaatsafvaneen florerende plattelandsbevolking. Dat isessentieel
voor deoplossingvan hetvoedselprobleem in dederde wereld.Met
andere woorden: het vraagstukvan het grondeigendom moet
worden opgelost. Wat de agribusiness doet, is precies het
tegenovergestelde.Zegooien demensenvanhet land. Datiswat
Doledeed in dePhilippijnen enThailand enwat op dit moment
gebeurt in SriLanka. InThailand kocht Dolegrote gebieden open
maakte er ananasplantages van. De pesticiden en chemiciden die
daarvervolgensinhet kadervan demoderne landbouwbeoefening
gebruikt worden, maakten op hun beurt de rijstverbouw in een
omvangrijk gebied rondom deplantagesweer onmogelijk!
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Is het niet zo dat door het afsluiten van Kontrakten met de
producenten de agribusiness steeds meer probeert de netelige
kwestiesdiemet hetgrondeigendom samen hangen, te vermijden?
Dat isinderdaad een belangrijke ontwikkeling, maar met name in
Zuid-OostAziëwordt ertoch heelwat land direkt ingepikt en met
name nu in SriLanka.
Onderscheidtagribusiness zich ook vanandereondernemingen
omdat ze eenzeer essentieelprodukt, een elementaire behoefte
voedselverhandelt?
Ja,maar ishet wezenlijk om groene erwten uit Senegal 's winters
aan te bieden op deWestEuropese markten? Ofgroene bonen uit
Ethiopië aan te bieden op de Russischemarkt?Hetgaathierom een
luxevraag. Alleexotische Produkten komen natuurlijk nietuit de
derde wereld — ookuit Israël enNieuwZeeland —, maar alshet gaat
om aardbeien uit Mexicoenhet fokken vanveedoor Volkswagenin
Brazilië dan iserwatandersaan dehand.Dan moeten ermensen
van hungrondafgezetworden,danmoet dejunglevan deArizona
vernietigd worden, dan moet erwerkloosheidgeschapen worden
want voordie mensen die vanhet platteland verdwijnennaar de
steden isernatuurlijkgeenwerk. Datnoem ikdusvernietigen van
de 'socialefabriek'.
Onderscheiden dearbeidsverhoudingen indeagribusinesszichvan
andere bedrijfstakken, bijvoorbeeld van dieindemetaalindustrie?
Ja,zezijn veelwrederenprimitiever. Vaakzijnde verhoudingen in
letterlijkezin moorddadig. In demetaalindustrie kan dat eigenlijk
niet meer.Alsje dearbeidsverhoudingen inSaoPauloin Brazilië
of de assemblage van Volkswagens daar vergelijkt met de
veebedrijven van Volkswagen op het platteland, dan gaat het om
volstrekt verschillende arbeidsverhoudingen. Dat heeft te maken
methet feit dat demetaalindustrie veelmeergekoncentreerd is,dat
deorganisatiegraad van dearbeiderserhogeris,dat erveel betere
kommunikatiekanalen zijn ennatuurlijk het feit dat deze arbeiders
inhet algemeen meergeschoold zijn. In deplattelandsgebieden heb
je dat niet Alsje ophet platteland inThailand of dePhilippinen
probeert eenvakbond op terichten,kanhetjeje leven kosten. Dat
kan niet in dehotelsin Bangkok.Dat heeft natuurlijk ook alleste
maken met depublieke opinie.Plattelandsgebieden zijn geïsoleerde
gebieden.Het afgelopenjaar wasereen staking op de suikerplantages
inhet noorden vanThailand. Duizend mensen werden opgepakt en
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vermoord. Niemand sprak ereen woord over.Het kwam niet door
indepers.Je kan dat niet doen in Bangkok. Danishet zichtbaar.
Debuitenlandse persstaat ermet zijn neusop en indesteden iser
het tegenwichtvandepublieke opinie tegen het alte willekeurig
optreden van de machthebbers. Je kan het niet doen in Manila,
maar welopde suikerplantages inDaval.
Neemhet voorbeeld vanGuatemala. Devorige diktator vermoordde
demensen door het geheleland,ook in desteden. Het werd een
internationaal schandaal.Erkwam eenmilitaire coup waarbij de
enegeneraalvervangen werd door deandere.Dienieuwe mijnheer
heeft geprobeerd het imago van Guatemala in het buitenland te
verbeteren door de moorden in de steden te stoppen, maar het
vermoorden van indianen op het platteland is doorgegaan. Er
worden nu zelfsveelmeer indianen op het platteland vermoord dan
onderhet vorigeregime.Maarzevermoorden niemand meerin de
steden.En het isstillergeworden rond Guatemala.
Het isverborgen nieuws.Daarvalt ook diegruwelijke moord opde
suikerplantages inThailand onder, Ook dichter bij Bangkok werd
eenvrouwvermoord dieprobeerde ananaspluksters te organiseren.
Het komt allemaal met grotevertraging, achteraf pasboven water.
Heeft die repressieook niet te maken met het feit dat de
agribusinesseen relatief arbeidsintensieveindustrie is en de
winstmargesinhetalgemeen laagzijn?
Zeker. De ananasindustrie is uit Hawai overgeplaatst naar de
Philippijnen om redenen dieje noemt. Dearbeidersop de suikeren ananasplantages in Hawai zijn goed georganiseerd en de
arbeidsomstandigheden zijn dan ook relatief goed te noemen. De
industrie vertrok daarom naar de Philippijnen.
In hoeverre kanereigenlijk noggesprokenwordenoveragribusiness
geziende vervlechtingen met dechemische industrie?
Tot nu toe zijn die vervlechtingen niet van doorslaggevende
betekenis. En ik denk dat dat de komende decennia wel zo zal
blijven.
Waarom?
Konsumentengewoonten.Proteïne uit petroleum, dat wilerbijde
konsument niet in.Verder heeft de stijging van de prijs van de
aardolie hier natuurlijk ook roet in het eten gegooid. Het
overnemen van de zaaizaadveredelingsbedrijven is ingegeven uit
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kontrole overwegingen ophet produkt, niet zozeermet het oogop
hetveranderen vanhet produkt. Deagribusinessisdusbepaald nog
geenaanhangselvandechemische industrie.
Zouje samenvattendnogeensaankunnengeveninwelk opzicht
agribusinesshet wereldvoedselvraagstukverscherpt?
Door het vervangen van voedsel, dat de massa gewend is te eten
voorandervoedsel,door deexport vangewassen die beantwoorden
aan luxe konsumptiegewoontes, door het vernietigen van de
boerenstand en daarmee ook degenen diezevoeden.Je kunt niet
allesopdemultinationals schuiven,maar welveel.Eriseen reden
waarom weze bevechten!
Zieje eenbepaaldeontwikkeling indeaktiesdiedeIUFdelaatste
tienjaarheeftgevoerd?
Ja, een ontwikkeling isdat dedeelname aan deaktiesgroter wordt.
Zo werd deCocaCola aktie ondersteund door pak weg35 procent
van debij onsaangesloten organisaties,terwijl bijvorigeaktiesde
participatie lagtussen 10en 15procent. Ook bij deUnileveraktiein
1979, ter ondersteuning van de vakbondsstrijd in Zuid-Afrika
kwamen we niet verder dan 15 procent. Op het moment van de
aktie konden we niet spreken van een ondubbelzinnig succes. Er
waren enkele werkonderbrekingen in Zweden, Finland en
Denemarken. Deerkenningvaneen zwarte bond ineen Unilevervestigingin Boksburg,Zuid-Afrika, wastoen inhet geding.Diewerd
op dat moment niet erkend. Datgebeurde tweejaar later. Op dit
moment verlopen de onderhandelingen om tot een
arbeidsovereenkomst te komen moeizaam maar dedirektie erkent
devakbond alsonderhandelingspartner. Unileverklaimt natuurlijk
dat deze aktie niets van doen heeft met de aktie van twee jaar
geleden.Ik denk dat het erveelmeete maken heeft. Unileverweet
dat weeropzitten en dat weerop zullen blijven zitten.
Detoenemende participatie iséénding, maarzijn ermeerlijnen die
je kunt trekken alsje deakties van deafgelopenjaren onderdeloep
neemt?
Nee, het huidige aanbod is niet groot genoeg om algemene
konklusies uit te trekken. Er zijn natuurlijk talloze aktiviteiten
geweest. Erisinformatie uitgewisseld overtalvan ondernemingen
op verzoek van de aangesloten bonden. Er zijn bijeenkomsten
georganiseerd om meerinzicht te krijgen in dehandel en wandelvan
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bepaalde ondernemingen waar we tot nu toe onvoldoende van
wisten. Wehebben een vrij langdurige aktie gevoerd tegen het
sluiten vaneen fabriek door Britisch America Tobacco in Brazilië
en het openen van dezelfde fabriek een paar honderd kilometer
verder,maar wekwamen eigenlijk pasin aktie toen allesalbeslist
was.
Aan generalisaties waag ik me niet. Alsje een aktie onderneemt
tegen Coca Cola, dat sterk leunt op één produkt en werkt met
licentiekontrakten isdat een kompleet andere situatie,dan wanneer
je temaken hebt met Unileverdie werkt met zo'n 400produkten
waarvan wesommige nogniet eenskennen ensommige produkten
zelfsmet elkaar konkurreren.
Watzou dezwakke plek vanUnilever kunnenzijn?
Ikweet het nogniet.Wewachten tot zeeen fout maken.Tot nu toe
hebben zedienogniet gemaakt of ik weet ernietvan.Zezijn zeer
ervaren en sophisticated. ZezijnalsdeBritsebuitenlandsedienst.
Honderdvijftigjaarervaring met imperialisme. Wehebben ze nu
schriftelijk verzocht om een bijeenkomst. Maar zelfs een
schriftelijke weigeringhebben wetot nu toe nogniet tepakken.Wel
hebben ze iedereen informeel verteld dat ze ons niet zullen
ontmoeten. Een andere faktor is natuurlijk de geografische
verspreiding. Dehotelketen van Intercontinental staat voornamelijk
in Europa en die kunnen wedan ook veelgemakkelijker onder druk
zetten alsde Sheraton-keten die o.a. een hele seriehotels neergezet
heeft in de Arabische Golfstaten, waar we nauwelijks toegang
hebben. Op Sheraton kunnen we dus maar moeilijk druk
uitoefenen.
Dan,je bentalsgeenanderbetrokken geweestbijdeaktie tegenhet
CocaCola concern. Zou je daarin vogelvluchtiets overwillen
vertellen?
Welhet werkelijke gevecht nam ongeveervijf maanden in beslag.De
voorbereidingen duurdeveellanger. Deafwikkeling nam ongeveer
zesmaanden inbeslag.
Midden in dejaren zeventig zijn we reeds door de bonden in
Guatemala benaderd. Wededen toen wat wemeestal doen inzulke
gevallen.Weschreven naar demanagervan deondernemer brieven,
waarin we protest aantekenden. Die manager bleek John Trotter
tezijn. Daarkwamen welater achter. Opdat moment wistenwe
nogniet dat wehier te doen hadden met een anti-vakbondsman, een
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overtuigde fascist. Hijwaserverantwoordelijk voor dat ermensen
werden neergeschoten. Wekregen echtergeen enkel antwoord. In
augustus 1979gingik naarGuatemala ineenmissievanAmnesty
International. Wewaren met zijn drieën,eenchristen-demokratische
Spaanse parlementariër, een onderzoeker van Amnesty en ik.We
brachten daareen weekdoor. Bezochten ook arbeidersdie werkten
in de Embotelladora, waarvan een aantal later vermoord zouden
worden waaronder depenningmeestervan debond. Opdat moment
werd het onsduidelijk wat erinGuatemala aan dehand was. We
realiseerden ons dat de enige druk die we konden uitoefenen op
Trotter het licentiekontrakt was,waarmeeTrotterverbonden ismet
het CocaCola concern. DeCocaCola onderneminghad tot op dat
moment noggeen enkeleverantwoordelijkheid genomen voor het
gebeuren in Guatemala. Zewaren erook niet direkt bij betrokken.
Datmoet benadrukt worden.Hun fout wasdat zeietsnalieten. In
andere woorden, dat zeweigerden verantwoordelijkheid te nemen,
terwijl zewisten wat ergebeurde.Dat washun fout. We gingen naar
hen toe enzeiden: 'Dit gebeurt erinGuatemala. Dit doet Trotter.
Jullie zijn verantwoordelijk. Jullie hebben het licentiekontrakt.
Dezeman wordt geïdentificeerd metjullie onderneming,omdat hij
CocaColavervaardigt inGuatemala.Hijisjullie vertegenwoordiger
omdat hij jullie licentiehouder is.' Zij zeiden: 'Wij zijn niet
verantwoordelijk, de onderneming is niet van ons'. Wij zeiden:
'Jullie zijn welverantwoordelijk wantjeverdient ergeld aan'.We
zochten zeopin hun hoofdkwartier in Atlanta. Zebleven stoïcijns.
Er was niets dat we konden doen. We bespraken met hen de
mogelijkheid om devestiging te kopen. Zezeiden namelijk dat ze
geenkontrole hadden op die onderneming.Toen zeiden we: 'Neem
kontrole,koop deonderneming,je kunt hem opeisen'. Zezeiden:
'Het is te duur'. Wij: 'Heren, we gaan het voorjullie nog veel
duurder maken als je de vestiging niet koopt en geen
verantwoordelijkheid neemt'. Zelachten slechts.Ze dachten dat we
dat toch niet konden. Dat wasinjanuari.
Injunikwam deonderneming erachter dat zeernietvanaf konden
komen.Ik schat dat onze aktie zeop ongeveer60miljoen verlies
waskomen te staan,meeralsdeonderneming inGuatemala kostte.
In dit kantoor hier beneden kwam de deal tot stand. Zekochten de
onderneming voor het dubbele van wat hij waard was. Trotter
schroefde de prijs namelijk op toen hij zich realiseerde dat de
onderneming onder druk stond. Uiteindelijk werd het 15miljoen in
plaatsvan de 7miljoen die het aanvankelijk waard was.Trotter, dat
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isnoggeen afgeronde zaak.Hijisschuldig aanmoord enheeft er
eenhoopgelduitgesleept.Hijbewijst werkelijk dat misdaad loont,
althansopdit moment,maarhij isnognietvanons af.
Heeft deaktie nogmeereffekten gehad inGuatemala of opandere
firma's?
Niet zozeerinGuatemala.Welop andere vestigingenvan deCoca
Cola groep. Ze hebben nu een speciale man aangesteld voor
internationale arbeidsverhoudingen. Met andere woorden, ze
hebben iemand aangesteld om met onskontakt te houden.
Datis duseensoortbewijs datze toch welverantwoordelijkzijn
voorde arbeidsverhoudingen in vestigingen waar ze niet direkt
eigenaarvanzijn?
Datisjuist.Toen wemoeilijkheden hadden met een licentiehouder
in Zuid-Afrika werd hij daarmeteen naar toegestuurd. In tien dagen
werkte hij een kontrakt uit tussen het management aldaar en de
zwarte bond.
Hijonderhandeltnudus inplaats vanjij?
Ja dat gebeurde.Het betrof hierook weereenzaakvan erkenning
van vakbonden. Het aanvechten van het ontslag van mensen die
gestaakt hadden. In deonderhandelingen werd natuurlijk door de
zwarte bond aldaaringebracht dat dezemensen weer aangenomen
moesten worden. Ik moet zeggen dat deCocaCola onderneming het
dit keer perfekt deed. Zenamen deverantwoordelijkheid. Zegingen
ernaar toeen drukten ereen overeenkomst door.Dit wasnooit
gebeurdalsergeen Guatemalageweest was.
Danisernogeeneffekt. Eenpaar wekengeleden kwam demanager
van SevenUpnaar onzevertegenwoordiger inNoord Amerika toe
envertelde dat zegeïnteresseerd wareningoedeverhoudingen met
ons,en dat zebereid waren onste ontmoeten. SevenUpzit ineen
soortgelijke positie als Cola Cola, ook sterk afhankelijk van één
Produkt, ook kwetsbaarvooreen boykot.
Ik hebeenpaarwekengeledeneen studiedagbinnen FNV-verband
meegemaaktovermultinationaleondernemingen waaris vastgesteld
datweop dit moment niet instaatzijn eentegenkrachttevormen.
Een enanderwasmede geënt op de teleurstellende ervaringen,
opgedaan bijdeakties rondom de sluitingvande Ford-fabriek in
Amsterdam. Verderisdaarook heelwatafgepraatover
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gedragskodes, o.a.het debakelmet de 'Vredeling-richtlijn', diedoor
hetEuropeseparlementgeamputeerdis.
Ja, wat met die Vredeling-richtlijn gebeurd is, is weer een goed
voorbeeld van het feit dat we niet op het parlement kunnen
vertrouwen.Verder isernatuurlijk eenzeer langewegtussen een
richtlijn en de toepassing van de richtlijn in het veld. Metjullie
algemene konklusie,dat het opbouwen vaneen tegenkracht er niet
in zit ben ik het niet eens. In enkele ondernemingen kun je wel
degelijk een tegenkracht organiseren. Wehebben het gedaan met
Nestlé, we hebben het gedaan met Coca Cola. Bij die twee
ondernemingen bestaat een tegenkracht. BijUnilever isdat niet het
geval.Demetaalindustrie ken ik onvoldoende, om daar voorbeelden
aan tegeven.Mensengeneraliseren teveel.Elkegeneralisatie van dit
type iseensymptoom van hetgebrekaanpraktischeervaringinhet
veld.Ik denk dat het kan, we moeten nog veel meer ervaringen
verzamelen.
Watwewelweten isdat het heelmoeilijk iseen tegenkracht op te
bouwen zonder konflikt. Jehebt een konflikt nodig en dat moetje
winnen. Ze moeten de kracht van de organisatie voelen, anders
respekteren zeje niet alspartner.Al dievakbewegingen, dieover
gedragskodespratenvergeten datze hun huidigepositieopgebouwd
hebben door strijd.Die gedragskodes zijn niet anders dan de
kodifikatie vankrachtsverhoudingen, die ontstaan zijn buiten de
wet.
Vormen dehuidigewereldconcernradenook eenonderdeelvanjouw
konsept van tegenkracht?
In een bepaaldevorm.Enigevorm vangeorganiseerde koördinatie
isnodig.Jehebt eenpermanent instituut nodig,met eigen middelen
om te kunnen koördineren. Ermoeten ontmoetingsmogelijkheden
zijn, een eigen blad.Hierhebben wedaargeengeld genoegvoor.De
Unilever- en Nestlé-wereldconcernraden zouden vaker bij elkaar
moeten komen en wezouden nogeen dozijn van dit soort komité's
moeten oprichten in andere ondernemingen, maarhet komt er niet
van.Demiddelen schieten hier te kort.
Het isdusgeentegenkracht. Het kaninwinterslaap verkeren, maar
dreigt er een konflikt, dan kan het instrument in ieder geval
gereaktiveerdwordenom druk uit te oefenen?
Exakt. Het is een instrument. De werkelijke tegenkrachtwordt
gevormddoordemensenindebedrijven. Op dat punt isersprake
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van een aanzienlijke vooruitgang. Demensen bij Nestlé weten nu
echt wel dat ze bij Nestlé werken en niet bij een plaatselijk of
nationaal opererende vestiging.In detweede plaats weten ze dat er
kontakten zijn en dat erzoietsisalseenNestlé-bulletin. BijNestlé
kunnen weheelsnelmensen in bewegingkrijgen. Detegenkracht is
daar dusniet langermeer latent maarheel direkt aanwezig.
Heeft datook temakengehadmet alleswat ertedoengeweest is
overdiesubstituten voormoedermelk?
Heelweinig.Het babyvoedselprobleem werd gesteld door religieuze
middengroeperingen. Devakbeweging werd erslechtsmarginaalin
betrokken.Westonden eraanvankelijk welsympathiek tegenover.
Wehadden natuurlijk ook wel onze reserves, wat natuurlijk te
maken had met het feit dat sommige bonden bang waren dat er
banen op detocht zouden komen te staan. Dat wasoverigensniet de
belangrijkste reden. Het belangrijkste was, dat Nestlé een van de
velebabyvoedsel-ondernemingen was,waarvan ervelen nogminder
omzichtig met het spul omgaan dan Nestlé. Een aantal van ons
hadden het idee,dat Nestléuitgezocht werd, nietvanwege het feit
dathet zo'n slechte onderneming was,maarvanwegehet feit dat
het debetere onderneming is,dat wilzeggen erggevoeligvoor de
publieke opinie.Met BristolMeyerszou hetveel gekompliceerder
liggen,denk ik. Daarheeft niemand ooit ietsovergezegd.Ik denk
ook dat ze Nestlé gepakt hebben, omdat wij destijds met Nestlé
begonnen zijn met een internationale aktie ter ondersteuningvan
een stakingin dePerulca-fabriek (Peru),dieuitbrak in deMaggifabriek entoen overgenomen werd door dearbeidersinChiclayo en
Cajamarca. Wijoefenden toen druk uit ophet Nestlé hoofdkantoor
inVerwey,Zwitserland.Nestlé werd medehierdoor bekend.
Wehebben erdusnooit een formele IUFaktievangemaakt.Wel
hielden wekontakt met het boykot-komité in Amerika. Ikvind het
legitiem omvakbonden voor een konsumenten-aktie te benaderen.
Ik persoonlijk denk dat het juist is om mensen te organiseren
rondom konsumentenvraagstukken. Ik denk dat demeerderheid van
het bestuur dat ook denkt. We moeten wel voorzichtig te werk
gaan.Niet alte opportunistisch een bepaald probleem of konflikt
gaan gebruiken. Het probleem moet substantieel zijn, zoals
vakbondsrechten diein het geding zijn.
In eenartikelwaarinje ook ingaatop de Coca Colaaktiegeefje te
kennen dat de samenwerkingmet groepenalsICCR en Amnesty
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Internationalresultatengafdiegeenenkeleafzonderlijkegroep had
kunnen bereiken.
Beslist.In deeerste plaatshet netwerkvan Amnesty. Vanuit het
gezichtspunt vanhet mobiliseren vandepublieke opinie isdit een
vandemeest imposante netwerken indewereld vandaagaan dedag.
Amnesty isvandaagdedagdéorganisatie die instaat ishet grootste
aantalvrijwilligers op wereldschaal achter zich te krijgen op punten
die volstrekt overeen komen met onze doelstellingen:
mensenrechten en in het bijzonder vakbondsrechten. Ze waren
betrokken inGuatemala, langvoordat wijerwaren. Zebrachten de
situatie onder onzeaandacht,omdat derepressiezosterk gericht
was op de vakbeweging. Ze wisten dat we met een bepaalde
onderneming, de Embotelladora kontakten hadden. Zij brachten
ons er heen. Het feit dat ik deel uitmaakte van deze Amnesty
International-missie speelde een grote rol in de kampagne. Zij
inviteerde me, het was belangrijk voor hun mobilisatiekapaciteit
en de mobilisatiekapaciteit van de IUF. Dat geldt ook voor de
ICCR.Beiden hadden een belangrijke invloed op depublieke opinie.
Dezemensen hebben demogelijkheden om naar deperstegaan,
zaken bekend temaken,zekreëerden een bewustzijn rondom een
bepaald vraagstuk, wat eenvakbond in destrikte betekenisvan het
woord niet kan.
Indestatuten van deIUFkwam ik eenpassage tegenwaarin staat
datdearbeidersbewegingdeplicht heeft eroptoe teziendat het
werktengoedemoet komen aan dehelegemeenschap. Hoeisdat
daar terechtgekomen?
Dat hebikerin gezet.In '64 al.Het iseen ander aspektvan het
verantwoordelijkheid nemen. In marxistische termen heet dat de
historische missievan dearbeidersbeweging. Zeisverplicht het te
doen, zij is de enige ook die het kan doen. Het
wereldvoedselvraagstuk is een wezenlijk probleem voor de
arbeidersbeweging, want het is een wezenlijk probleem voor de
wereld.Onzeinternationale en dievan deplantagewerkers hebben
erwelheelinhet bijzonder mee te maken.
Hebje tenslotte nogeenboodschapaanaktievoerendeweldoeners?
Dat weelkaarnodighebben. In deeerste plaatsom het overleven
van de mensheid zeker te stellen en in de tweede plaats om een
betere toekomst voor demensheid tekreëren.Hetgaat hierom een
gemeenschappelijkdoel.
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Nestlé, een gigant op de knieën
Jan Schakel
Wat is het antwoord van de vakbeweging op de koncentratie en
internationalisatie vanhet kapitaal? Dezevraagstaat centraal in het
indezeMarquetalia opgenomen interview met DanGallin,algemeen
secretarisvan deIUF.Een duidelijk antwoord op deze vraag blijkt
moeilijk te geven.Het centraal geleidekapitaal isveelflexibeler en
slagvaardiger dan deonderlingdoor talvan faktoren sterk verdeelde
nationale vakbewegingen.Geslaagdeaktiestegenmultinationals zijn
er dan ook nog weinig. Ondanks dit feit is Dan Gallan weinig
gecharmeerd vanmogelijke steunvanuit kringenvan aktiegroepen,
kerken en andere organisaties. Deze 'weldoeners', zoals hij ze
noemt, verwijt hij een teelitair-paternalistische opstelling,inwelk
verband hij ook termen als 'midden-klasse mentaliteit' en een
'charitatieve opstelling'laatvallen.Deopkomst van dezegroepen
acht hij echter wel begrijpelijk, en deels ook een gevolg van het
uitblijven van een antwoord van de arbeidersbeweging op het
verschijnsel multinational. OokisDanGallan weinigpositief over
meer technokratische Strategien tegen multinationals in devormvan
gedragskodes,nieuwe ekonomische internationale orde enwereldwerk-plannen, zoals die in bepaalde kringen worden ontwikkeld
(Tinbergen,Vredeling,VN).Hijziet dergelijke afspraken meerals
kodifikatie vande krachtsverhoudingen tussenarbeidenkapitaal
op internationaal nivo, dan als een nieuwe strategie tegen het
kapitaal ophet nivovandesupra-nationale politiek.
Dit artikel, wat handelt over het internationale protest tegen de
praktijken vanhet wereldconcern Nestlé indederde wereld, raakt
precies aan deze vraagstukken. Juist de akties tegen Nestlé zijn
gevoerd en gevoed door middengroepen als konsumenten, kerken
enaandeelhouders. Enjuist ook dezeaktieshebben geleid tot de
opstelling van een wereldgedragskode —in dit geval de
babyvoedingskode — die de praktijken van het multinationale
kapitaal moet kontroleren en reguleren. Wat is het effekt van
dergelijke aktieseneen dergelijke kode? Kan devakbeweging lering
trekken uit deaktiesvan deze 'weldoeners'en wellicht koalitiesmet
hen aangaan? Losvan dezebelangrijke, maarmoeilijk te
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beantwoorden vragen is de aktie tegen Nestlé op zichzelf al het
bestuderen waard.Wantzelden iseen aktie tegen een multinational
op zo'n massale en intensieve wijze gevoerd als die tegen Nestlé;
honderden organisatiesin tientallen landen hebbengedurendevele
jaren optalvanverschillende manieren strijd gevoerd tegen Nestlé
en uiteindelijk de gigant op de knieën gekregen: zij moest buigen
voorhet protest vanweldoeners.
Wie enwatisNestlé?
Nestlé S.A., het in 1866door HenriNestlégestichte bedrijf, iswel
eens genoemd het meest multinationale bedrijf van alle
multinationals.Met meer dan 150.000 werknemers in 300 eigen
bedrijven, 700marketing-centra en 70 administratie-centrain meer
dan 50landen en aandelen in nogeenszo'n 500bedrijven, behoort
zij tot dezeergrote multinationals. Vanhaarjaarlijkse omzetvan
ruim 30miljard gulden eneenwinstvanmeerdan 1 miljard gulden,
wordt slechts drie procent gerealiseerd in het moederland
Zwitserland zelf. Vanaf het begin heeft Nestlé zich gekoncentreerd
op de verwerking en distributie van melkprodukten (wei, chocola,
soep).Pasnaruim 100jaar,in 1970,investeert Nestlé ook buiten
devoedselverwerking, o.a. in dekosmetika. Vanaf dietijd ook weet
Nestlé een steeds groter aandeel van haar Produkten in de
ontwikkelingslanden af tezetten. Momenteel ligt deverhoudingvan
deomzet in deontwikkelingslanden en dewesterse landen op 1:2,
enhet beleid vanNestlévoor detachtigerjaren iseropgericht het
afzetaandeel vanruim 30procent in dederde wereld minimaal te
konsolideren.
Opdemarkt vanmelkvervangendebabyvoeding bekonkurreren vier
grote giganten elkaar, te weten Nestlé, Abbott, Bristol-Meyers en
Wyeth, waarvan Nestlé met een aandeel van 50 procent tot de
grootste gerekend moet worden. De jaarlijkse omzet van deze
babyvoedingsprodukten bedraagt momenteel zo'n 1 miljard dollar
perjaar,met eenpotentiële groeimogelijkheid tot het zesvoudige!
Voorwaar, een aantrekkelijke markt, die het bewerken waard is.
Juist het aanboren van deze markten via agressieve reklame,
donaties,steekpenningen en deinschakelingvanallerleiorganisaties
tot aan deprimaire gezondheidszorg hier enin dederde wereld toe,
isdeaanleidinggeweest voorverschillende groepen om ten strijde te
trekken tegen Nestlé. Het is uiteindelijk de morele
verontwaardiging tegen deze praktijken geweest,diezovele mensen
op debeen heeft gekregen enNestléheeft gedwongen zich 'netjes
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te gedragen' konform nationale en internationale gedragskodes.
Van brochuretot wereldwijdeboycot
De kwalijke gevolgen van het vervangen van borstvoeding door
flesvoeding, met name in de derde wereld, zijn al lang geleden
onderkend. Al in de dertiger jaren wees een kinderarts onder de
provocerende titel 'Melk enmoord' opdegevaren dieaan hetgeven
van flesvoeding verbonden zijn. Regelmatig komen dergelijke
artikelen enstudiesterug,maarhet duurt tot dezestiger enbegin
zeventigerjarenvoordat dit een meergeorganiseerd karakter krijgt
endevormvan een diskussie begint aan tenemen.Toch zijn het
nog vooral de specialisten die in hun vakbladen wijzen op het
probleem: doktoren, voedingsdeskundigen, ontwikkelingswerkers,
verpleegsters, maar ook medewerkers van de Wereld
Gezondheidsorganisaties (WHO), de Unicef en andere
VN-organisaties. Onmiskenbaar hebben deze 'kontra-deskundigen'
met hun publikaties invloed op andere organisaties. Al in begin
1970 ontwikkelt de Internationale Consumentenorganisatie een
kode voor reklamepraktijken aangaande babyvoeding, maar dit
initiatief wordt genegeerd door deindustrie en niet opgepikt door
andere organisaties.Dan,in 1974verandert het beeld geheel,nietin
het minst door het optreden vanNestlé zelf in deze diskussie.De
Britsederde wereldorganisatie 'WaronWant'publiceert een rapport
waarin eenverband wordt gelegd tussen ziekte en ondervoedingin
de derde wereld en de promotie van babyvoeding aldaar. Dit
rapport, 'the Babykiller' geheten,wordt door een Zwitserse derde
wereldgroepinhet duitsvertaald, waarbij de titelveranderd wordt
in 'Nestlé tötet babies'.Het effekt isdramatisch,enluidt het begin
in van een langdurige strijd tussen Nestlé en honderden
aktiegroepen in tientallen landen van de wereld. Nestlé daagt de
Zwitserse aktiegroep voor de rechter en brengt daarmee het
vraagstuk zelf in de internationale publiciteit. De kritiek van de
aktiegroepen richt zichmet name op dekommerciële infiltratie van
debabyvoedingsindustrie in degezondheidszorg enopdenegatieve
gevolgen vanhet gebruik van flesvoeding voormoeder enkind en
meer in het algemeen voor deleefsituatie indederde wereld.
Tijdens het twee jaar durende proces beginnen steeds meer
organisaties uit kringen van kerken, konsumenten, vakbonden,
vrouwen en aandeelhouders, maar ook derde wereldlanden zelf,
zich teroeren. Regeringen vanlanden alsGuiné Bissau,Jamaicaen
later ook Yemen,SriLanka,Moçambique,Trinidad en Zimbabwe
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nemen zelf stappen,variërendvanhet propageren van borstvoeding
tot het verbieden vanreklameenhet zelf ter hand nemen vande
babyvoedseldistributie.
Alsreaktie op destroom van negatieve publiciteit rondom het zo
winstgevende exportprodukt babyvoeding, organiseert Nestlé een
kostbare lobby,gericht ophet publiek,maarook op deskundigen,
doktoren, regeringen en VN-organisaties. Brochures worden
geschreven, artikelen worden belangrijke bladen binnen geloodst,
onderzoekscentra worden financieel gesteund om
'wetenschappelijke', dusonafhankelijke enobjektieve rapporten van
deskundigen, pró babyvoeding te produceren etc. Een speciaal
daartoe opgerichte lobbygroep,deICIFI (International Council of
Infant Food Industries) ontwikkelt o.a. een eigen, vrijwillige
ethische kode om deaktiegroepen dewinduit dezeilen te nemen.
Die aktiegroepen zijn namelijk ondertussen druk doende om via
hoge VN-organisaties een internationale kode van de grond te
krijgen, die de praktijken van Nestlé en anderen in de toekomst
moet reguleren.Ook wordt door Nestlégeprobeerd deverschillende
organisaties in diskrediet te brengen, door hen als 'aktiegroepen',
'marxisten, marcherend onder het vaandel van Christus' en 'antikapitalistisch' af te schilderen. Dergelijke akties werken als zout
in de toch alopen wonden enverandereslechtsdestrategie ende
inzet van de aktiegroepen. Ook Bristol-Meyers wordt in de aktie
betrokken, en door een kerkelijke organisatie voor het gerecht
gedaagd wegens het verstrekken van onjuiste informatie aan haar
aandeelhouders betreffende depromotie van flesvoeding in de derde
wereld.Terwijl dezaak tegen Bristol-Meyers(uiteindelijk gewonnen
door de kerkelijke organisatie) verder sleept en Nestlé gewoon
doorgaat met de agressieve verkoopmethoden, wordt in 1977 in
Amerika tot een nieuw aktiemiddel besloten;deboycot vanNestléprodukten. Het Infant Formula Action Coalition (INFACT) weetin
éénjaar tijd een effektieve boycot over vrijwel geheel NoordAmerika te organiseren.Meerdan 75organisaties,uiteenlopend van
vakbonden tot huisvrouwenorganisaties, sluiten zich aan bij het
Internationale Nestlé Boycot Comité.Lijsten met Nestlé-produkten
enNestlé-hotels en-restaurants worden gepubliceerd ende boycot
wordt effektief. Alleen alinToronto weigeren een kwart miljoen
mensen Nestlé-produkten te kopen. Deboycot waait alsnel over,
eerst naar Japan, Nieuw Zeeland en Australië, en daarna naar
Engeland, Duitsland en Zweden.
Het antwoord vanNestlé enhaarlobbyklup,deICIFI,iseen nog
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intensievere kampagne en lobby, o.a. gericht op de WHO die
inmiddelswerkt aan deontwikkelingvaneen internationale kode.
Ook deze kampagne werkt echter weer averechts, en Nestlé
vervreemd zich meer en meer, ook van hogere VN- en
regeringscommissies. Dewijze waarop delobbyklup ICIFI probeert
partijen voorzich te winnen iszelfs redenvooreen aantal bedrijven,
waaronderNutricia uit Nederland,uit het ICIFI te stappen.
Nadat deWHOinde wintervan 1980een babyvoedingskode heeft
opgesteld, en deze een jaar later door de Wereld Gezondheids
Assamblée is goedgekeurd, lijkt de strijd gewonnen. Nestlé stelt
echter dekode te zullen negeren,wat later ook blijkt uit diverse
onderzoeken. Een studie, verricht door Engelse derde
wereldorganisaties, toonde 1700overtredingen van dekode inéén
maand tijd. De verschillende organisaties blijven zich daarom
richten opNestlé;zoblijft deboycot voortduren.Tegelijk wordt
geprobeerd dekodevandeWHOeenmeer bindende statustegeven,
door (supra-)nationale overheden teverplichten dezekode over te
nemen.Begin 1981zijn alzo'n 30landen,waaronder Nederland en
deEG,bezigmet het uitwerken van deinternationale kodevoor
eigen wetgeving enregelingen.Uiteindelijk, inmaart 1982zwicht
Nestlévoor dedruk vanuit allerleikanten;op eenperskonferentie
steltzijde kode van de WHO tezullennaleven. Maardaarmee isde
strijd niet gestreden.Nestléisslechtséénvandemultinationals die
in dezesektor opereert, envan deanderen isnoggeen uitspraak
losgekregen. Daarnaast laten depraktijken vanNestlé namaart '82
zien, dat zij dekode nogsteedsaanhaarlaarslapt.Ook dekodezelf
is niet sluitend; zij richt zich met name op de reklame- en
marketingskant van de export van babyvoeding, en niet op die
export zelf. De praktijk heeft al geleerd dat met kleine
veranderingen in de etikettering van de Produkten konform de
kode, nog steeds dezelfde winsten gemaakt kunnen worden ten
kostevan degezondheid van demensen in dederde wereld.
Weldoeners enpolitiekestrijd
Deakties tegenNestlé zijn zomassaalvanomvang,zo heterogeen
vanaanpak enzoverspreid overzovele organisatiesenlanden,dat
het schetsen van een totaalbeeld welhaast onmogelijk is. In zijn
algemeenheid kan echter gesteld worden, dat de akties suksesvol
zijn geweest.Niet alleen door het bereikte resultaat — dekode en de
uitspraken vanNestlé —, maarzeker ook gemeten naarhet aantal bij
deaktiesbetrokken groepen en organisaties.Via talloze artikelen,
207

brochures, films, TV-programma's, dia-series, hearings,
vergaderingen en boeken, die de afgelopen tien jaar rond Nestlé
overdehelewereldverschenen zijn,isbijveelmensen meerinzicht
gegroeid omtrent de praktijken van multinationals in de derde
wereld.Opdiemanier zijn miljoenen en miljoenen mensen bereikt.
Een aantal dat zijn weerga in degeschiedenisnauwelijks kent.Ook
zijn talloze organisaties, betrokken bij het protest tegen Nestlé,
veelverder gegaan danvan henverwacht mocht worden.Zijzijn uit
deliefdadigheidssfeer getreden enzijn afgestapt vande gebruikelijke
aanpak, om uiteindelijk op te roepen en deel te nemen aan een
boykot vanproduktenvaneengerenommeerde multinational. Juist
eenvoedingsmiddelenindustrie, die het moet hebben van eengoede
en betrouwbare (merk-)naam, is in haar hart getroffen door de
boykot enhet in diskrediet brengenvanhaargoedenaam.In diezin
isergedurende de tienjaarzekersprake geweestvan een verbreding
enverdiepingvanhet protest.
Toch is er in de strijd tegen Nestlé geen duidelijke politieke
ontwikkeling te konstateren. De belangrijkste drijfveer voor het
internationale protest was en is de morele en ethische
verontwaardiging overdepraktijken vanNestléin dederde wereld.
De strijd tegen Nestlé is geen strijd geworden tegen de
multinationals en evenmin een strijd tegen de fundamentele
ongelijkheid, waarin de derde wereld verkeert. De akties tegen
Nestlé zijn vooral blijven steken indestrijdvooreen menselijker
gezicht van hetzelfde systeem. Dit a-politieke karakter istegelijk de
belangrijkste voorwaarde geweest voor het zo lang en zo breed
georganiseerd zijn van de boykot. De meest uiteenlopende
organisaties konden zich vinden in één gemeenschappelijk doel,
juist omdat ergeenverderepolitieke analysesenuitspraken gedaan
werden. Of, zoals een van de Amerikaanse aktievoerders, tevens
republikeins lid vanhet Congres,het zei: 'Groepen, die diametraal
tegenover elkaar staan, zitten nu samen aan tafel'. Het
referentiepunt in het protest was niet een of andere vorm van
maatschappijkritiek, maar meer of minder uitgesproken algemeen
aanvaarde ethische normen betreffende menselijk handelen.
Belangrijk voorhet verloopvan deaktieslijkt ookgeweest te zijn,
dat ergeen aansluitingisgezocht met organisatiesvanarbeidersvan
Nestlé,maarmen zich alvrij snelisgaanrichten op beleidsinstanties
enorganisaties alsdeWHO.Het had zowel de diepgangalsde kracht
vanhet protest ten goedekunnen komen, wanneer er een sterkere
oriëntatie op dearbeiders bijdeverschillende Nestlé-bedrijven had
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plaats gevonden. Waarschijnlijk was dat ook de diepgang van de
diskussie binnen deinternationale vakbeweging tengoede gekomen,
die,zostelt Dan Gallan,algemeen sekretarisvanhet IUF,bangis
voor banen, dieverloren hadden kunnen gaan.Juist op dezeraakvla—
raakvlakken van ethiek, politiek en aktiekunnen organisatiesvan
arbeiders,konsumenten, huisvrouwen verdergaan dan het sturen
van solidariteitstelegrammen enjuist leringuit eikaars achtergrond
enstrategie trekken.
Wiein iedergevalleringheeft getrokken uit deaktiestegen Nestlé
is het bedrijfslevenzelf. In sommige kringen wordt ronduit
toegegeven,dat Nestlé doorhaaragressieve optreden,zowelin haar
marketingbeleid als later naar de"aktievoerders toe, zelf
verantwoordelijk isvoor het oproepen van tegenkrachten en de
mobilisatie van al die mensen. Door arrogant en ontaktische
optreden op beslissendemomenten,gooideNestlé olieophet vuur.
2e wakkerde het protest verder aan, in plaats van dit te doven.
Medenaaraanleidingvan degangvanzaken rond Nestlé,heeft de
zgn. 'public-affairs' zijn intrede gedaan in het bedrijfsleven. De
Nederlandse CCF,zelf vrijwel vollediggeoriënteerd op de mondiale
export van o.a. babyvoeding,pakt het voorzichtiger aan.Zijnamen
zogenaamde 'public-affairs-consultans' in dienst,die de kontakten
met de mensen 'binnen de poort' (boeren en arbeiders), als met
aktiegroepen 'buiten depoort' moesten stroomlijnen. Het ideevan
public-affairs wordt gekenmerkt door 'aanpassing aan en
beïnvloeding van de interne en externe omgeving door het
management'. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld,dat aanpassing
veelal effektiever kan zijn dan beïnvloeding, wat Nestlé telkens
trachtte te doen. Kortom, een modern-dynamischbeleid, met
trefwoorden alsaanpssing, zelfkritiek, dialoog. CCF bijvoorbeeld
bediende zich razendsnel van zelfkritiek, door te stellen dat haar
vroegere etikettering inderdaad 'de suggestie kon wekken, dat hier
sprake was van een vervangingsmiddel voor moedermelk'. Ook
stelde ze alles in het werk om in dialoog te blijven met de
verschillende aktiegroepen, enzonodighaar beleid aan te passen.
Juist bewegingen, diegedreven zijn door ethische verontwaardiging
en geen verdere, politieke analyses maken of naar strukturele
kenmerken gaanzoeken, kunnen door een dergelijke aanpak binnen
dekortste keren ingepakt worden. In diezin heeft Nestlézelf een
zeerbelangrijke rolgespeeld in demobilisatie vanzovele mensen.
De vraag is dan ook, of de ontwikkeling van gedragskodes zo'n
belangrijke stapisin debevechtingvan demultinationals. Ookal
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zijn gedragskodes eenuitingvan debestaande krachtsverhoudingen,
tegelijk wordt daarmee het bestaan van multinationals en hun
praktijken gelegitimeerd. Tegelijk ook kan de ontwikkeling van
dergelijke gedragskodes, wereldwerkplannen of andere
technokratische oplossingen los komen te staan van politieke
bewegingen, juist door haar bürokratische, formele en regelende
karakter. Een verdere inkapseling van de kritiek wordt dan
mogelijk. De kodes en plannen rond internationale arbeidsdeling
kunnen dan op het nivo van de politiek in het voordeel van het
kapitaal werken. In het technisch-juridisch steekspel rond de
opstelling en interpretatie van kodes en regelingen kunnen de
politieke krachtsverhoudingen steeds minder, en het spel van
deskundigen enkontra-deskundigen steedsmeer eenrolgaan spelen.
Omgekeerd wijzen deervaringen methet opstellen, ratificeren en
uitvoeren vanallemogelijke internationale gedragskodesernogniet
op,dat dit een zinvoleneffektief instrument ister beteugelingvan
de multinational. Sommige kodes liggen al tientallen jaren te
wachten op ondertekening en andere blijken óf überhaupt niet
opgesteld te kunnen worden,óf niet nageleefd te worden.
Al deze vragen raken aan de akties rondom Nestlé; de sterke
oriëntatie op beleids- en adviesorganen, de belangrijke rol van
deskundigen inhet geheel,het ontwikkelen vankodesenhet niet
politiek maken van demoreleverontwaardiging. Toch isde aktie
tegenNestlé hiermee niet af te doen.Integendeel. Zijiseenvande
weinige voorbeelden waaruit blijkt, dat protest vanuit
middengroepen, konsumenten en talloze andere organisaties
effektief kanzijn.Niet alleen door het hanteren vanhet boykotmiddel,maarzekerook door demiljoenen enmiljoenen mensen die
erdoor bereikt zijn en bij wie verder inzicht in derolvan
multinationals isgegroeid. Voorwaar, eenaktie om trots enzuinig
op te wezen.
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DeCocaColaGuatemalakampagne,
1979-1981
Jaap Nieuwenhuize
DeInternationalevanarbeidersindevoedselverwerkendeindustrie
inaktie.
Coca Cola beheerst het grootste deel van de drankenmarkt in de
westerse wereld. Ze produceert en distribueert niet slechts haar
befaamde 'Coke' maar tevens andere koolstofhoudende dranken,
vruchtensappen, wijn envoedsel.Detotale omzet vanhet concern
bedraagt in 1979ruim 4000.miljard dollar. Daarmee neemt zede
tiende plaats in op de wereldranglijst van de honderd grootste
levensmiddelenconcerns. In verhouding tot de omzetten is het
aantal arbeiders beperkt. Het gaat om eenkleine 40.000 mensen.
Dat heeft te maken met de wijze waarop de Coca Cola-direktie
zaken doet. Bottelaars van de Coca Cola-drank zijn voor het
grootste deelonafhankelijke zakenlieden. ZehebbenvandeCoca
Cola-onderneming het recht gekocht om Coca Cola te produceren.
De siroop wordt aangekocht bij de Coca Cola-onderneming en
vervolgens gebotteld in de onderneming van de licentiehouder.
De Coca Cola-direktie nam in het verleden geen enkele
verantwoordelijkheid voor dearbeidsverhoudingen in de bedrijven
waar onder licentie Coca Cola werd gefabriceerd. Ze kwam niet
tussen beide. Ook al was ze het oneens met het personeelsbeleid
van delicentiehouder. Talrijke protestbrieven uit licentiebedrijven
in Spanje, Kenia enin het bijzonder Guatemala legdededirektiein
het verleden naast zich neer. De licentiehouder en niet het Coca
Cola-concern isverantwoordelijk; zo luidde het antwoordt altijd.
In 1979 vroeg de internationale voor arbeiders in de
voedselverwerkende industrie (IUF)deaangesloten bonden over te
gaantot aktiestegen het CocaCola-concern.DeCoca Cola-direktie
bleef weigeren een einde te maken aan de gewelddadige
arbeidsverhoudingen in deEmbotelhdora Guatemalteca. Dit bedrijf
washet bezitvanlicentiehouder John Trotter, eenextreem rechtse
zakenman uit Texas.Door deakties,diein deeerste helft van 1980
hun hoogtepunt vonden, werd de Coca Cola-direktie gedwongen
haar verantwoordelijkheid te nemen voor de beëindiging van het
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geweld inhet bedrijf van dezelicentiehouder in Guatemala.
Dit artikel schetst destrijd dienodig wasom deCocaCola-direktie
zoverte brengen.Zevormt het beginvaneen antwoord vanuit de
arbeidersbeweging op de wereldwijde expansie van agribusiness.
Het artikel besluit met enkele konklusiesoverdesterke enzwakke
punten vandeaktie.Deinformatie voor dit artikel isafkomstig van
het sekretariaat vande IUFinGenève.
Voorgeschiedenis
In devijftiger jaren ontstond ereen bij dewet erkendevakbond in
de Embotelladora Guatemalteca. Na de succesvolle putch van
Castillo Armas in 1954, ondersteund door de CIA, op het
populistische regime Arbenz werd de vakbond in dit bedrijf
uitgeschakeld. In 1956nam John Trotter het bedrijf over. Trotter
was vanaf het eerste begin gekant tegen vakbonden. In 1968
probeerden de arbeiders in het bedrijf opnieuw een bond op te
richten. Door de moord op een van de arbeiders, Casar Barillas,
mislukte dat. Barillaswerd ontvoerd en daarnavermoord. Opzijn
lijk trof men sporen van foltering aan.
In oktober 1975probeerden dearbeidershet opnieuw.Toen zein
maart 1976hun bond wilden laten registreren bijhet ministerievan
arbeidszaken voerdeTrotter arbeidersuit andere streken aanom het
werk in de Embotelladora te verrichten. Uit protest organiseerden
280 arbeiders een sit-down-aktie op het fabrieksterrein. Het
gebeurde nabeëindigingvanhun dagtaak. Devolgende dagwilden
ze weer aan het werk. De aktie beoogde de publieke opinie te
mobiliseren. Deondernemingsleiding schakelde echter onmiddellijk
depolitie in,diedearbeidersvanhet fabrieksterrein verdreef.De
volgende dagwerd het ontslagvan 154mensen bekend gemaakt.De
arbeiders namen het niet. Twee weken werd er niet gewerkt. De
bevolking in de omgeving voorzag de stakende arbeiders van
voedsel.Postende arbeidershielden werkwilligen tegen.Toengreep
het ministerie van arbeidszaken in. De vakbond werd erkend. De
ontslagen werden ingetrokken. De succesvolle staking in de
Embotelladora gaf de gehele arbeidersbeweging in het land een
impuls. Ze leidde tot de vormingvanéénorganisatie van alle
demokratischeoppositiekrachten. De succesvolle aktie maakte de
volgendejaren dearbeidersjuist in deze fabriek tot het mikpunt van
veleaanslagen.
Ondanks deerkenningvan devakbond door deregering weigerde
Trotter een kollektieve arbeidsovereenkomst af te sluiten met de
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arbeiders in zijn onderneming. De vakbond probeerde in het
buitenland hulp te krijgen. Ze zocht die in eerste instantie bij
kerkelijke groeperingen in Noord-Amerika. Een kerkelijke
groepering,het interkerkelijk centrum voor aandeelhouders
verantwoordelijkheid (ICCR), bereidde voor de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering vanhet CocaCola-concern een resolutie
voor.Het ICCRwasinhet bezitvanaandelen enriepin deresolutie
de Coca Cola-direktie op op te komen voor de arbeiders in de
Embotelladora Guatemalteca. Ze nam de resolutie terug toen de
direktie te kennen gaf dezaak te willen onderzoeken enverslaguit
te brengen van debevindingen. Toen dezerapportagevelevragen
onbeantwoord liet en de gewelddadigheden in 1977 alleen maar
toenamen, werkten dekerkelijke groeperingen een nieuwe resolutie
uit.
Op 10februari 1977gaven twee arbeiders,AngeloVilleda enOscar
Humbert Sarti, een verklaring uit. Daarin stond te lezen dat de
bedrijfsleider Ricardo Majicanos hen onder bedreigingmet dedood
onmiddellijk uit debond wildelaten treden. Nauwelijks drie weken
latervielen erschoten.Zeoverleefden deaanslag.Devolgendedag
werden Martha en Enrique Torres,tweeadvokaten solidair met de
vakbond, zwaar gewond. Hun auto werd van de weg gedrukt.
Ondanks deze repressie trokken dekerken ook de tweede resolutie
intoen deCocaCola-direktie zichbereid verklaarde tot het voeren
vaneengesprek met deleidingvanhet licentiebedrijf in Guatemala
City. Dat gesprek leidde in februari 1978 tot een kollektieve
arbeidsovereenkomst tussen vakbond en bedrijfsleiding.Alle
arbeiders inhet bedrijf waren nu praktisch lidvande bond.
Ondanks de arbeidsovereenkomst gingen de gewelddadigheden
door. Ze bereikten een nieuw hoogtepunt met het aan de macht
komen van president Romeo Lucas Garcia. Rechtsradikale
doodskommando's vermoordden talloze tegenstanders van het
regime,waaronderveel vakbondsmensen.
De vakbond in de Embotelladora geeft te kennen dat er een
ontmoeting plaatsvindt tussen de direkteur van de staatspolitie,
overste Chupina, en de bedrijfsleiding van de Embotelladora.
Chupina,die direkt inverbinding staat met de doodskommando's,
geeft tekennen devakbond inzesmaanden tewillen breken. Kort
daarop ontkomt de algemene sekretaris van de bond, Israel
Marquez,aan een aanslagmet machinegeweren vlakvoorzijn huis.
Vierdagen later deelt Trotter hem mee: 'Het legerzalje doden'.
Datzelfde krijgt depenningmeester vandebond PedroQuevedo te
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horen.Acht dagen later wordt Quevedo op straat vermoord. Hetis
twaalf december 1978.Hijwordt achtmaal inde borst enviermaal
in het gezicht getroffen. Ook de namen van Israel Marquez en
Enrique en Martha Torres blijken voor tekomen op delijsten van
dedoodskommando's. Zevluchten naarhet buitenland. Eenman
die in het huis van Israel Marquez woont komt om bij een op
Marquez voorziene aanslag. Na de moord op Quevedo wordt het
helevakbondskader op dekorrel genomen.Allearbeiders ontvangen
dreigbrieven thuis. De adressen van de mensen zijn alleen op het
bedrijf bekend. Op dat moment werken er reeds drie
legerluitenanten in het bedrijf alspersoneelschef, voorraadchef en
veiligheidschef. Dearbeidersin de Embotelladora kiezen een nieuwe
algemene sekretaris, Manuel Lopez Balan. Tussen eind maart en
begin april 1979kondigt debedrijfsleiding driemaal zijn dood aan.
Op 5april wordt hij door onbekenden ontvoerd. Zebewerken hem
met een ijzeren staaf, brengen hem steekwonden toe en snijden
vervolgenszijn keel door. Dearbeidersin defabriek gaan over tot
een plaatselijke boykot van Coca Cola-produkten, die begint met
straatdemonstraties en protesten tegen de moorden. Vanaf dit
moment begint deIUFzichaktief met het konflikt te bemoeien.
Mobilisatie binnendeIUF
Na de moord op Manuel Lopez neemt Marlon Mendizabel zijn
funktie overen wordt direkt bedreigt. In mei 1979brengt de IUF
haar leden op de hoogte van het gebeuren in de Embotelladora
Guatemalteca. DeIUFverzoekt deaangesloten bonden destrijd van
dearbeidersin deEmbotelladora te ondersteunen. Op 14en 15juni
besluit het bestuurvan deIUF invergadering bijeen overtegaan tot
aktie.Zemachtigt de sekretaris DanGallin deel te nemen aan een
missievan Amnesty International naar Guatemala.
Op 18juni wordt Silverio Vasquez in de Embotelladora door
veiligheidsagent Alfonso Riege neergeschoten. Op 5juli proberen
gewapende mannen tevergeefs Marlon Mendizabel te ontvoeren.
Op 24juli brengt deIUF haarleden op dehoogte overhet gebeuren
in deEmbotelladora. Tevensprobeert ze toegangte krijgen tot de
Coca Cola-direktie op het hoofdkantoor in Atlanta (USA).
Schriftelijk stelt ze de direktie verantwoordelijk voor de
gewelddadigheden inhet licentiebedrijf in Guatemala.
Van 10tot 15augustusvindt demissievan Amnesty International
naarGuatemala plaats.In september worden allebonden in IUFverband geïnformeerd over de flagrante wijze waarop de
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mensenrechten en meer in het bijzonder de vakbondsrechten
worden geschonden. Op 1 november roepen de bij de IUF
aangesloten bonden in Zuid-Amerika op tot een boykot van
Guatemala.Van4 tot 7december komen debij deIUF aangesloten
horecabonden bijeen enverzoeken desekretarisvan deIUF kontakt
op te nemen met de Coca Cola-direktie over het gebeuren in
Guatemala. Als het antwoord niet bevredigt, willen ze aktie
ondernemen. DePhilippijnse horecabond voegt injanuari 1980de
daad bij het woord. Leden, barkeepers weigeren injanuari in de
hotelsenrestuarants waarzij werken CocaCola teverkopen.
Op 17 december 1979 gaat er vanuit Genève een brief naar het
hoofdkantoor van de Coca Cola-direktie in Atlanta. Het is een
verzoek voor een bijeenkomst om te spreken over het kontrakt
tussen het concern en zijn licentiehouder in Guatemala. Op 18
januari 1980vindt datgesprek plaatsophet hoofdkantoor vanCoca
Cola in Atlanta. Namens de IUF zijn aanwezig de algemene
sekretaris DanGallin,devicepresident van deIUF René Rondou,
de vertegenwoordiger van de IUF in Noord Amerika Laurent
Enckell,Gerald O'Keefe en Enrique TorresenIsraelMarquez uit
Guatemala. De Coca Cola-direktie is naast de vice-president voor
interne veiligheid vertegenwoordigd door een aantal juristen,
gespecialiseerd in het arbeidsrecht. CocaColageeft inhet gesprek
tekennen geen direkt verband te zien tussen de gewelddadigheden
in de fabriek en haar licentiehouder Trotter. Tevensstelt zedat haar
handen juridisch gebonden zijn en dat ze niets kan doen om de
arbeidsverhoudingen in de Embotelladora te verbeteren. Op het
verzoekvan deIUFom delicentie direkt in te trekken gaatzeniet
in.Daaropgeeft deIUF-delegatiedeCoca Cola-vertegenwoordigers
te kennen tot aktie te zullen overgaan om devakbondsrechten ook
in deEmbotelladora geëerbiedigd te krijgen.
Trotter laat eindjanuari weten onder geenbedingdevestiging te
willenverkopen. Het kontrakt met devakbond dat op 2 februari
afloopt weigert hij tevernieuwen. Zijn handlangerslaat hij vertellen
dat de vakbondsbestuurders niet langgenoeg zullen leven om de
vruchten te plukken van hun onderhandelingsresultaten. Tevens
houdt hij kontributie in van de uitbetaalde lonen voor een door
hemzelf opgerichte vakbond. Een overweldigende meerderheid van
de Embotelladora weigert lid te worden van deze 'gele' bond.
Machtentegenmacht
Nudevakbond inde Embotelladora vooreennieuwe krachtproef
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Staat, de Coca Cola-direktie geen krimp geeft en de bij de IUF
aangesloten bonden goed geïnformeerd zijn over het gebeuren in
Guatemala, start deIUF daadwerkelijk haarkampagne. De Denen
beginnen. Dehorecabond start met eenkonsumenten- enverkoopboykot vanCocaCola-produkten. DeCoca Cola-vertegenwoordiger
in dat land reageert onmiddellijk door dearbeidersin deCocaColabottelarij onder druk tezetten. Er wordt met ontslaggedreigd.De
arbeiders in de bottelarij nemen de aktie niet over. Coca Cola
probeert deaktie te ontregelen doorhet gerucht teverspreiden dat
zebezigismet deverkoopvan de Embotelladora,maar daarvoor
tijd nodig heeft.
Op 12 februari deelt de IUF de Coca Cola-direktie mee dat het
gerucht voor haar geen aanleiding vormt de aktie af te blazen.
Tevens geeft ze te kennen dat een nieuwe eigenaar van de
Embotelladora alleen maar akseptabel isalsdezedevakbond inde
Embotelladora erkent.
In de loop van februari komt het bericht in Genève binnen dat
Armando Osario Sanchez uit de Embotelladora ontvoerd isen later
dood aangetroffen. In maart breekt ernogeen arbeidskonflikt uit in
Guatemala. In een oploskoffie-fabriek waarin CocaCola demeeste
aandelen heeft dreigen de arbeiders met een staking. De direktie
weigert namelijk met hen te onderhandelen over een nieuw
arbeidskontrakt. De direktie roept de staat te hulp, die de
vakbondsleiders arresteert. De direktie gaat vervolgens over tot
uitsluiting. DeIUF protesteert onmiddellijk inAtlanta. Eenweek
later is er een arbeidskontrakt in deze vestiging én worden de
gearresteerdevakbondsmensen weer aangenomen.
CocaCola buit het gebeuren uit om duidelijk te maken hoezeerze
goedeverhoudingen met devakbond op prijs stelt. Deopstelling ten
aanzien van de licentiehouders verandert niet. Een voorstel van
aandeelhouders vankerkelijke huize om in de licentiekontrakten
eenclausuleop te nemenovermensenrechtenwijstdedirektieaf.
Ze noemt het een 'onjuiste en niet noodzakelijke inmenging in
zakenvan onafhankelijke bottelaars'.
Op 7aprilvindt erop het regionale kantoor van de IUFin NoordAmerika eengesprek plaats tussen device-president vanCocaCola,
devertegenwoordiger vanCocaColain Zuid Amerika endeIUFvertegenwoordiger in Noord-Amerika Laurent Enckell. De Coca
Cola-vertegenwoordigers geven te kennen dat ze een potentiële
koper, John Kirky,op het ooghebben. Zeverzoeken deakties te
staken.Alsdekoop doorgaat wildeCocaCola-direktie haar invloed
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aanwenden zodat devakbond inde Embotelladora wordt erkend.
DeIUFzegt door te gaanmet deakties zolang deveranderinggeen
feit is.
Deleidingvan deEmbotelladora weigert teonderhandelen overeen
nieuwkontrakt. Omdezaak dekop in te drukken ontslaat Trotter
op 14 april 31 mensen, waaronder drie vakbondsleiders. Een sitdown staking die volgt wordt door politie gewapend met
machinepistolen en traangasuit elkaar gejaagd.
Na Denemarken gaanindederde weekvan aprilin Zweden alle bij
deIUF aangesloten bonden tot aktie over.Deproduktie vanCoca
Colawordt drie dagen stopgezet. In winkelsen restauranten wordt
geenCocaCola afgerekend, noch geserveerd. Desocialistischejeugd
verkoopt stickersmet 'Coca Colano thanks'engeeft voorstellingen
op straat. Israel Marquez wordt naar Zweden gehaald om uit te
leggen wat eraan dehand is.In dezelfde week wordt inCocaColavestigingen in Sidney, Adelaide, Melbourne en Brisbane het werk
onderbroken. De arbeiders stellen een resolutie op waarin ze
verbrekingvanhet kontrakt met Trotter eisen.Om druk op deketel
tezetten kondigen zeeen werkonderbreking aanvan 24uur binnen
21dagen.
Deaktiesin Zweden worden nu door de Finnen overgenomen. In de
laatste weekvan aprilligthet werk in deCocaCola-bottelarijen drie
dagen stil.In deeerste weekvanmeiisereenverkoopboykot,die
door 15jongerenverenigingen wordt ondersteund.
InMexicotrommelt debij deIUF aangesloten bond op 20april
haarleden in deCocaCola-vestigingen bijeen om demonstratiesen
aktiesvoor te bereiden.Datzelfde gebeurt in de eerste weekvanmei
in Spanje.
Derepressieop zijn hoogtepunt
Op 1mei worden tijdens een bijeenkomst vijf arbeiders uit de
Embotelladora ontvoerd. Twee worden er buiten Guatemala City
dood aangetroffen. Het zijn Arnulfo Gomez en Ricardo Garcia,
beide aktief vakbondslid. Gomez lippen zijn met scheermessen
afgesneden. Zijn tonghebben zein zijn borstzak gestopt. Hijisin
het hoofd geschoten.Garciastanden envingerszijn gebroken. Zijn
lichaam iszwaar mishandeld.
Op 5 mei maakt de Coca Cola-direktie op haar jaarvergadering
bekend dat ze tot verkoop van de Embotelladora Guatemalteca
overgaat.Op 7meigeeft deIUF te kennen met deaktie door te
gaantot alleeisen zijn ingewilligd. DeCocaCola-direktie zegt dat
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Trotter is teruggetreden en een nieuwe leiding is benoemd. Ze
vraagt deaktiesaf te lasten. Denieuwe leiding blijkt te bestaan uit
de handlangersvanTrotter. Deleidingligt nu bij Helmut Huber die
op 14 april Marlon Mendizabel met de dood bedreigt. De IUF
spreekt zijn teleurstelling uit endringt aan op snelleverkoopvan
het bedrijf. Enkele dagen later zegt de Coca Cola-direktie dat ze
Helmut Hubervervangen heeft door een nieuwe man DavidClay.
Op 12meihoudt deIUFeen perskonferentie. Zemaakt duidelijk
dat de strijd in de Embotelladora nog niet is gestreden. Ze
waarschuwt voordeverwarrende envalseinformatie vanuit de top
van het CocaCola-concern. Zeroept op tot verscherpte aktie.Het
geweld tegen de arbeiders in de Embotelladora neemt toe. De
ontslagen arbeiders in deEmbotelladora worden onder druk gezet
akkoord tegaanmet hun ontslag.Een aantal doen dat ook. Op 14
meiwordt Efrain Zanora vermoord. Hij isvoorzitter van dedoorde
ondernemingsleiding opgerichte 'gele' bond en wilde opstappen.
Het iseen weekvolmoorden in Guatemala. Veertig tegenstanders
van het regiem vinden de dood. De toenemende repressie in
Guatemala maakt het eroverigensniet gemakkelijker op een koper
tevinden. Kirby trekt zijn bod op devestigingin.Ondertussen gaat
de Coca Cola-direktie door met het verkopen van haar
vakbondsvriendelijke imago. Ze vraagt om rust en vertrouwen en
gaat najarenlang aarzelen akkoord met de ondertekening van de
zogenaamde Sullivan-principesvoorhaarvestigingen inZuid Afrika.
Het gaat hierom een gedragskode,opgesteld door mijnheer Sullivan
diein Philadelphia woont.
Op 22meivindt erinMexicoeen bijeenkomst plaats tussen een
IUF-delegatie en vertegenwoordigers van het Coca Cola-concern.
De IUF-delegatie bestaat uit Dan Gallin, Armando Neyra
vakbondsman uit een Coca Cola-bottelarij in Mexico en Martha
Torres,vakbondsman uit de Embotelladora. CocaColavraagt meer
tijd enverzoekt om afbouw vandeakties.Overdevolgende zaken
wordt een overeenkomst bereikt:
• het zoeken van kopers,
• deerkenningvandevakbond in de Embotelladora,
• het afsluiten van een nieuwkontrakt met deze erkende vakbond,
• geenverderen verscherping vanakties tot 11 juni.
Op 11 juni komt het bestuurvan de IUF bijeen om zich te beraden
over verdere akties. De brief met de oproep de akties niet te
verscherpen gaat niet weg.Op 27meiwordt de algemene sekretaris
Marlon Mendizabel kort na het verlaten van de fabriek met
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machinepistolen neergeschoten. Op 1 juni informeert de IUF de
aangesloten bonden en roept op tot verscherpte akties.
Eind meileggenin Noorwegen twee bij deIUF aangesloten bonden
de laatste hand aan de voorbereidingen voor een boykot en een
produktiestop. Van 29tot 30meivindt erin deCocaCola-vestiging
in Nieuw-Zeeland een werkonderbreking plaats van 24 uur. In
Ierland en Engeland houden de bonden bijeenkomsten in de
bedrijven envoeren gesprekken metvertegenwoordigersvanCoca
Cola in hun land. Bestuurders van de Voedingsbond FNV en de
Industriebond FNV doen dat ook inNederland. Het gaathierom
Likoin Bodegraven, deNederlandse licentiehoudervanCocaCola,
een dochteronderneming van Menken Landbouw. In Engeland
gevendearbeidersin de transportsektor te kennen deCocaColaprodukten te zullen boykotten. De direktie van Coca Cola in
Engeland belt daarna onmiddellijk het hoofdkantoor inAtlanta met
hetverzoek dezaak bij teleggen. In eenperskonferentie op 23mei
roept debaasvan deAFL-CLOdegrotevakcentrale, Lane Krikland,
arbeidersinAmerika opvoor deduur van het konflikt geen Coca
Cola meer te drinken. De voorzitter van de Amerikaanse
automobielbond, Douglas A. Frazer, stuurt brieven naar het
Amerikaanse HuisvanAfgevaardigden met het verzoek de militaire
hulp aan het regiem inGuatemala stop te zetten.
Derepressie in de Embotelladora gaat onverdroten door.Op 20juni
wordt eenvakbondslid, Edgar René Aldana,voor deogenvande
politie diehet fabrieksterrein moet bewaken, doodgeschoten. Op21
juni worden Ismael Vazquez en Florentino Gomez, twee
vakbondsmensen uit deEmbotelladora, samen met nog23 andere
vakbondsleiders uit Guatemala, ontvoerd. Tot nu toe zijn deze
mensen niet opgedoken. Ze zijn dood verklaard. In de
Embotelladora begint op 23juni een stakinguit protest tegen de
ontvoeringen. Op 23 juni dient de IUF een klacht in bij de
Internationale Labour Organisatie (ILO) en informeert de leden
overdegebeurtenissen inGuatemala. Op 28juni schiet de politie
vanuit een auto met machinepistolen op de arbeiders Alfredo
Cardon en Albert Dominquez.Zerakengewond.Op 1 juliroept de
bedrijdsleiding 80 zwaarbewapende politiemannen op om de
staking, die op 23juni is begonnen, te breken. Marcelino Santos
Chajon en een ander niet bij naam genoemd vakbondslid worden
weggevoerd. Beide mannen zijn niet meergesignaleerd engelden als
dood. De ondernemingsleiding koördineert de akties. Dan Gallin
zendt een telex naar Atlanta met de volgende boodschap: 'The
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present indecisiveness and delays by the Coca Cola company are
costing more lives and could be construed as deliberate stalling'.
Hijdringt aan op direkte aankoopvande Embotelladora door het
CocaCola-concern.
In juli bereiden de Duitse en Canadese bonden akties voor, die
gepland zijn voor augustus. Tijdens de voorbereidingen wordt
intensief kontakt gehouden met deCocaCola-vertegenwoordigers in
de beide landen. Gedurende deze voorbereidingen neemt het
hoofdkantoor inAtlanta kontakt op met het kantoor van deIUF
in Genève. Ze verzoekt om een bijeenkomst om een regeling te
treffen. Zeuit grote bezorgheid overdegeplande aktiesin Duitsland
enCanada.
Het Coca Cola-concern neemt de verantwoordelijkheidopzich
DanGallin endevoorzitter van deIUF,Sigvard Nyström ontvangen
op 8juli een delegatievan deCocaCola-direktieophet kantoor
van deIUFinGenève.CocaColaiszeerin deoplossingvan het
probleem geïnteresseerd. De akties kosten geld en haar imago is
verstoord. Het concern komt met meerdere voorstellen waarvan er
maar één bespreekbaar isvoor deIUF.Erkomt een akkoord, dat er
alsvolgt uitziet:
• het CocaCola-concern financiert een consortium, waarin zezelf
beslaglegt op 35 procentvan deaandelen, om deEmbotelladora op
te kopen.
• het Coca Cola-concern benoemt het nieuwe direktieteam en
houdt gedurendevijfjaar toezicht.
• het Coca Cola-concern garandeert de vakbondsrechten in de
Embotelladora.
Verder zegt het concern toe stappen te ondernemen om te
voorkomen dat door nieuwe gewelddadigheden de
arbeidsverhoudingen in de fabriek wederom worden verstoord.
Tevens stemt ze in met de oprichting van een fonds voor de
nabestaanden van devermoorde arbeiders.DeIUFstemt inmet het
verzoek van de delegatie om zich niet met elk konflikt tussen
direktie enarbeiders,bijCocaCola dan welbij delicentiehouders,
te bemoeien. Tenslotte komt men overeen de kommunikatie te
verbeteren zodat bij ernstige konflikten de zaak eerder bijgelegd
kan worden.
Op9juli informeert deIUF debonden overhet resultaat vande
besprekingen. Op 9, 10 en 11juli vinden er in de Coca Colavestigingen in Venezuela korte werkonderbrekingen plaats waaraan
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1500 arbeiders deelnemen. Op 30 juli wordt in een uitvoerig
schrijven de overeenkomst van 8 juli uit de doeken gadaan.
Opgeroepen wordt niet overtegaan tot aanvullende akties.Injuli
en augustus lopen de informatiekampagnes in België, Frankrijk,
alsmede Nederland nog door. De Voedingsbond FNV zit met de
heer Menken aan tafel die zich beklaagt over de 'negatieve
publiciteit' in het vakbondsblad Bondig. De bond maakt de heer
Menken duidelijk de akties slechts voor één maand te willen
opschorten.
Op 28 augustus wordt de Embotelladora verkocht aan een
consortium gefinancierd door het Coca Cola-concern. Op 7
september ontvangt het IUF-sekretariaat een kopie vanhet verdrag
alsmedeeen aanvullend schrijven vandedirektie inAtlanta dat de
vakbondsrechten in deEmbotelladora gerespekteerd zullen worden.
In Mexico vindt er een treffen plaats tussen Dan Gallin, Laurent
Enckell, device-president vanhet CocaCola-concern en denieuwe
eigenaren van de Embotelladora. Gesprekspunt: 'Hoe weer tot
goede arbeidsverhoudingen in de Embotelladora te geraken'.
Intussen stuurt deIUFeen brief naar de bonden. Duidelijk wordt
gemaakt dat deaktie nogniet isafgelopen, omdat denieuwe leiding
vandeEmbotelladora deonderhandelingen met devakbond inde
fabriek nogsteedsmoet beginnen.Pas20december sluit denieuwe
leiding een overeenkomst met de vakbond in de Embotelladora.
Daarmee zijn de eisen van deze bond en de IUF eindelijk
ingewilligd.HetCocaCola-concern weet zichverantwoordelijk voor
de arbeidsverhoudingen in de Embotelladora. Het geweld wordt
stopgezet. Devakbond iserkend. In het kontrakt komt verder te
staan dat de politie en Provokateurs uit de fabriek worden
teruggetrokken. Erzaleen fonds komen voor de familieleden vande
kameraden dieomkwamen in de strijd.
Op20januari 1981ontvangt deIUFinGenèveeenkopie van het
kontrakt. Door middel van een persverklaring wordt de aktie
afgeblazen. Op 1 april 1981worden debonden aangesloten bijde
IUF uitgebreid geïnformeerd over de laatste gebeurtenissen in de
Embotelladora. Alle mensen die met Trotter samenwerkten zijn
vertrokken. Deontslagen mensen zijn weeraangenomen. Delonen
voor delaagst betaalde arbeiderszullen in drie fasesmet 56 procent
worden verhoogd. De positie van de bond in het bedrijf wordt
verankerd door bepalingen over:
• deinningvankontributie ophet bedrijf.
• rechterlijke beschermingvan vakbondsbestuurders.
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• een kantoor voor debond ophet bedrijf.
• hetverrichten vanvakbondsaktiviteiten tijdens werktijd.
Verder voert de bond het beheer over het fonds voor de
nabestaanden,een fonds waardeonderneming geldinstort. Dedoor
Trotter opgerichte vakbond wordt opgeheven.
Een terugblik
Het succes van de aktie moet in eerste instantie worden
toegeschreven aan de moed en het doorzettingsvermogen van de
arbeidersin deEmbotelladora Guatemalteca. Ondanks derepressie
lieten zij hun organisatie niet kapot maken. Het washun strijd die
op den duur internationaal werd ondersteund. Die internationale
ondersteuning droegbeslissend bij tot het succesvanhet verzet in
de Embotelladora. De morele en financiële ondersteuning
betekenden een steun in de rug voor de arbeiders in de
Embotelladora. Debrute moorden in defabriek kwamen inhet felle
licht van deinternationale schijnwerpers te staan. Hierdoor werd de
druk op deCocaCola-top verhoogd. Ook indecentra van de macht
diede transnationalsvertegenwoordigen, leeft degedachte dat men
belangrijk bijdraagt tot devooruitgang van demensheid. Devrijheid
diedetransnationals claimen inhet veroveren van de wereldmarkt
paart zich echter niet aan de vrijheid van de arbeiders zich te
organiseren. De zeer gedegen wijze waarop de IUF deze
gespletenheid van het CocaCola-imperium naar buiten bracht, miste
haaruitwerking niet.
Morele overwegingen gaven niet de doorslag zoals blijkt uit het
gemarchandeer met de verlangens vanuit de kerken. Om de Coca
Cola-direktie aan de tafel te krijgen moest de IUF het concern
schade berokkenen. Winst- enverliescijfersbepalen de koersvan het
concern.Ondankshardnekkige ontkenningen van de hoofddirektie
zag de IUF kans die schade toe te brengen. De direkteur van de
Zweedse licentiehouder geeft dat in Business Week van 24
november 1980ook toe.Tijdens de boykotweek in Zweden daalden
deverkopen. Het isdan ook nietvoorniets dat deverzoeken om de
aktiesop te schorten steedsintenser worden. In het overlegop8
juligeeft CocaCola ruiterlijk toe dat deaktie haargeld kost.De
kracht van deaktie wasniet alleengelegen in degrote bereidheid
van veel bonden in aktie te komen, maar ook in de goede
koördinatie.Aktiesinhet ene land werden opgevolgd door aktiesof
voorbereidingen voor akties in het andere land. Het concern kon
nietvoorzien waarhet eindelag.
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Aanvankelijk dacht deCocaCola-direktiedat het IUF-sekretariaat
slechts blufte. Wat zouden 12 mensen met beperkte financiële
middelen kunnen uitrichten? Toen de akties in grote regelmaat
elkaar opvolgden werd de direktie echter naar de
onderhandelingstafel gedwongen. In dit opzicht waren de
aankondigingen van ophanden zijnde aktiesinCanada en Duitsland
beslissend om dedirektie overdestreep te halen.
Dat deaktie opwereldschaal zolang kon worden volgehouden vindt
zijn oorzaak in de voortdurende informatiestroom vanuit het
sekretariaat van deIUFin Genève.In uitvoerige berichten werden
debonden kontinu op dehoogte gehouden vanhet gebeuren inde
Embotelladora en aan het onderhandelingsfront. Deze berichten
vormden de basis voor talrijke artikelen in vakbondsbladen en
pamfletten. Hierdoor bleek het mogelijk zowelin de bottelarijen,
alsook in restauranten en superwinkels mensen in beweging te
krijgen. Uiteindelijk warenzijhet diedeCocaCola-direktie overstag
deden gaan. Met name de bonden in de Scandinavische landen
trokken erhard aan.Door dezeinformatiestroom en de mobilisatie
diedebonden eraan koppelden kwam eropzeerveelplaatsen een
gevoelvan solidariteit tussen de arbeiders in de Embotelladora en
hun kollega's inandere plaatsen op de wereld.
De samenwerking met kerkelijke groeperingen en Amnesty
International was voor de mobilisatie en publiciteit eveneens van
groot belang. Op eigen kracht had de IUF de aktie nooit een
dergelijke uitstraling kunnen geven.Amnesty International zorgde
o.a. voor een serie kritische rapporten over het gebeuren in
Guatemala,uitgebracht inverschillende talen. DeIUFverspreidde
dezerapporten vervolgensweerdirekt onderhaarleden.
Het concern zelf leende zich goed voor de aktie. 'Coke' is de
belangrijkste inkomstenbron voorhet gehele concern. Omvangrijke
reklamekampagnes hebben ertoe bijgedragen dat het een zeer
bekend produkt is.Dat maakte deaktie gemakkelijker. In Zweden
probeerde het concern deaktie met een extra rekiamekampagne te
neutraliseren. Zeplaatste extra borden met deCocaCola-reklame
erop. Op die borden kwamen al snel stikkers te hangen met het
opschrift 'no thanks'.Deextra reklame werkteaverechts.
Ondankshet succesvan deaktie bleek het kommunikatienet vande
CocaCola-direktieechter beter te funktioneren dat dat van deIUF.
De direktie in Atlanta liet begin 1981 reeds aan een aantal
licentiebedrijven weten dat het bedrijf inGuatemala verkochtwas.
Verder maakte Coca Cola-vertegenwoordigers in verschillende
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landen druk gebruik van hun persoonlijke kontakten om de akties
teverijdelen. In Denemarken lukte dat aanvankelijk even.Hetpleit
voorde inzet vandiverse bondendat het inandere landen nietmeer
lukte. Deaktiesinde diverse landen werden redelijk gekoördineerd,
maar toen de aktieseenmaal liepenvielhet niet mee zete verdagen
of te verscherpen, afhankelijk van de resultaten aan de
onderhandelingstafel. Begin april gaf het concern reedste kennen
het bedrijf in Guatemala te willen verkopen. In juli leek ze
definitief zaken te willen doen. Dedirektie probeerde dusmet hele
enhalve toezeggingen deaktie dewind uit dezeilen tenemen.Ze
stelde daarmee de aktieleiding voor aanzienlijke problemen. Die
moestruggespraak houden met deachterban. Deaktieleiding loste
dat opdoor permanent door te seinen dat degesprekken met de
CocaCola-direktiegeen aanleidingvormde de akties af te blazen.
Het opbouwen van akties op nationaal nivo werd er niet
gemakkelijker op. Na enkele gesprekken met de Coca Colavertegenwoordiging in Nederland gingdeVoedingsbond FNVinjuli
over tot het op de korrel nemen van Menken Landbouw in haar
bondsblad 'Bondig'.In augustus werden voorbereidingen getroffen
vooraktiesin het bedrijf, maar toen werd vanuit Genèveverzocht de
aktieseen maand op te schorten. Het laat opgangkomen vande
aktie inNederland hield ongetwijfeld verband met deaktiestegen
deinvoervan deloonwet diein het voorjaar van 1980alle energie
opslorpten.
Niet meer dan ruim een derdevan debij deIUFaangesloten bonden
heeft aan de aktie meegedaan. Dat is meer dan bij vorige akties,
maar toch te weinig.
Naast Coca Cola bleken ook andere grote ondernemingen
geïnteresseerd in deafloop vanhet konflikt. IBMvroegbij deCoca
Cola alle bijzonderheden op over de aktie. Veel Amerikaanse
transnationals met dochterondernemingen in Guatemala gaven de
Coca Cola-direktie blijk van hun bezorgdheid. Ze vreesden een
voorbeeldwerkingvanhet kontrakt dat in de Embotelladora tot
standkwam naarhundochterondernemingenindatland.
Akademici, gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen, analyseerden
eveneenshet gebeuren.Zevergeleken deaktie tegen het CocaColaconcern met akties diein het verleden gevoerd werden tegen het
Unilever-concern en veelal schipbreuk leden. Unilever werd ten
voorbeeld gesteld aan andere concerns. De top van dat concern
hield haar vestigingen voortdurend op de hoogte o.a. over het
gebeuren in Zuid-Afrika. Dedirektiesin deverschillende vestigingen
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zijn daardoor vaak beter geïnformeerd over bepaalde mistoestanden
dan devakbondsleden indezelfde vestiging.Konklusie: CocaCola
moet een paar specialisten in dienst nemen, geschoold in
internationale arbeidsverhoudingen. Diemoeten een lokaal konflikt
beperkt houden zodat internationale beroepssekretariaten het
konflikt niet kunnen uitbuiten om internationaal status en prestige
teverwerven.Volgensdeheren Northrup en Rowan, direkteur en
mede-direkteurvande Industrial Research Unit van de universiteit
van Pennsylvania, ging het daar namelijk om. In het tijdschrift
'Labour Relations'vanjuni 1981gevenzete kennen dat deCoca
Cola-direktie doorhaar optreden deIUFeen onderhandelingsbasis
heeft verleend, die de internationale tot dan toe bij geen enkele
transnationale onderneming heeft weten te verwerven.
Op 12december geeft DanGallin inzijn toegezegde brief aan de
CocaCola-direktie te kennen niet in deplaats te willen tredenvan
plaatselijke bonden, maar wel bereid en in staat te zijn hen te
ondersteunen alsdaarom wordt gevraagd.Hijgeeft verder te kennen
prijs te stellen opgoede kontakten om ernstige konflikten sneller op
tekunnen lossen.In deogenvan deheren Northrup en Rowan het
bewijs dat de IUF de succesvolle Coca Cola-aktie zou kunnen
gebruiken als presedent om haar onderhandelingspositie op
wereldschaalverder uit te bouwen.Watdeze akademicivergeten en
waarschijnlijk ook niet begrijpen isdeaanleidingvande aktie: de
strijd van dearbeidersin de Embotelladora voor een beter leven.
Deze strijd meende de IUF te moeten ondersteunen. Er was dus
sprakevaneen substantieel konflikt waarde IUFniet buiten kon en
wildeblijven staan.Overdeinzetvan de strijd spreken deherenzich
niet uit. Ze kiezen geen partij. Ze koncentreren zich op de
neveneffekten. Iets anders laat hun discipline 'labour relations'
blijkbaar niet toe.Daarmeeontgaathenhet wezen van dezaak. Het
rechtop eenmenswaardig bestaan.
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Hetvoedingssysteem vanPeru
AndreslunaVargas, Manuelloja,
Harrievan Oppenoorth
In het eerste deel van dit artikel presenteren we de voornaamste
kenmerken en tendensen van het landbouw-voedingssysteem van
Peru,dat wilzeggen deagro-industriëleenlandbouwstruktuur ende
voornaamste oorzaken van de problemen, zowel in de
voedingsmiddelenproduktie als -konsumptie, in het algemeen en
voor een serie specifieke Produkten.
De vier voornaamste groepen van basisvoedings-produkten, die
behandeld worden, zijn:
1 brood,macaroni enhun grondstoffen zoalstarwe, tarwemeelen
andere granen;
2 melk,zowelversalsverwerkt;
3 olie,margarine en vetten;
4 kippen, eieren, krachtvoer voor de kippenproduktie en
voedermais.
Inhet tweede deelvan dit artikellaten wezien hoe devoornaamste
problemen op het vlak van produktie en konsumptie van
voedingsmiddelen inPeru opgelost kunnen worden. In het bijzonder
zullen we aandacht besteden aan de strategie die de militaire
regering inhaareerste periodevolgde (1968-1975),vervolgensaan
destrategie vandehuidige regeringvan Belaunde en ten slotte dan
destrategie,die devolksbeweging zou kiezen wanneer dieaan de
regeringzou komen.

x) Dit artikel isgebaseerd op een seriegesprekken tussen Manuel Lajo en Andres
Luna, respektievelijk koördinator en voorzitter van de Confederation
Campesina del Peru, de grootste en rode boerenbond van Peru, en Harri
Oppenoorth, medewerker ILO te Lima. Daar waar de wij-vorm in dit artikel
gebruikt wordt, doelt dit op de twee eerstgenoemden. De Spaanseversievan
dit artikel isdoor Andres Luna en Manuel Lajo goedgekeurd.
DeCCPvormt samen met CGTPen andere rodevakbonden de voornaamste
massabasisvan deUnidad Popular, deeenheid van revolutionair linksin Peru.
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Dekenmerken vanhet landbouw-voedingssysteem
In Peru isdeafgelopen decennia dekonsumptievan onverwerkte
voedingsmiddelen sterk afgenomen. Er wordt bijvoorbeeld steeds
meer brood en steeds meer verwerkte melk gekonsumeerd. De
verwerkte Produkten hebben een steeds groeiende geïmporteerde
komponent.
Allereerst zullen we drie kenmerken van het voedingssysteem
bespreken.
/ Stagnatievan delandbouw
De Peruaanse bevolking groeit jaarlijks met een half miljoen
mensen, maar de voedselproduktie heeft een sterk dalend
groeiritme. In dejaren vijftig steeg deproduktie nogmet gemiddeld
4,2 procent perjaar, in dejaren zestigmet nogslechts 2procent per
jaar en in dejaren zeventigishet gemiddeld groeiritme perjaar nul
procent! Debevolkinggroeitjaarlijks met 2,9 procent d.w.z. dat bij
een stijgende konsumptiebehoefte de produktie per hoofd
achterblijft. Daarom worden we steeds afhankelijker van het
buitenland om te kunnen blijven eten. Onze landbouw is
voortdurend minder in staat de bevolkingvanvoedsel tevoorzien.
Later komen wenogop de oorzaken hiervan terug.
De agrarische beroepsbevolking van Peru beslaat ongeveer 40
procent van de totale beroepsbevolking. Toch moeten we op dit
moment zo'n 40procent vandekalorieën en eiwitten, die nodig
zijn importeren.
II Afhankelijkheid van importen
Het tweede kenmerk isdeafhankelijkheid vanvoedselimporten.In
dejaren dertig werd nogvrijwel geenvoedsel geïmporteerd. Op dit
moment importeren wejaarlijks 1miljoen ton tarwe van de 1.1
miljoen diegekonsumeerd wordt. Tussen 1930en 1940werd nog
vrijwel geen konsumptieolie geïmporteerd. De hele olie- en
margarinekonsumptie werd gedekt op basisvan deolie, afkomstig
uit katoenpitten en dierlijke vetten. Opdit moment wordt meer dan
35procent van dekonsumptieolie, of oliehoudende gewassen die
jaarlijks verbruikt worden, geïmporteerd (voornamelijk sojabonen
en sojaolie). In de dertigerjaren importeerden wegeenvoedermais.
Opdit moment importeren we tussen de60 en 70procent vande
voedermais dieverbruikt wordt omvleesen eieren te produceren.
Voor 1940werd ervrijwel geen melk geïmporteerd, heel weinigin
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verhouding tot de produktie van verse melk. Op dit moment is
ongeveer 70procent van deverwerkte melk geïmporteerd.
Jaarlijks wordt er zo'n 650 miljoen US$ voor voedselimporten
uitgegeven. We importeren niet alleen tarwe, soja, voedermais en
melk, maar ook gerst voor de bierproduktie (70 procent), we
importeren rijst: in 1980en 1981zo'n 30procent, weimporteren
grote hoeveelheden vlees,vooral nu deimport daarvan vrijgegeven
is. Verder importeren we verwerkte produkten (niet alléén
grondstoffen voor de voedselindustrie) en sinds kort ook allerlei
luxe voedselkonsumptie-goederen.
Jaarlijks liggen de exportopbrengsten van Peru ongeveer op 3
miljard dollar, d.w.z. dat we dus meer dan 20 procent van de
exporten uitgeven aan het importeren vanvoedsel. Dat iste meer
een probleem omdat het koper, het zilver en de olie die we
exporteren opraken, terwijl devoedingsprodukten nodig blijven. De
honger van de bevolking raakt niet 'op', maar hernieuwd zich
dagelijks. Bovendien kanje de importen vanvoedsel dieje betaalt
met de opbrengst vangrondstoffen niet vergelijken met een situatie
waarin ze betaald worden met de opbrengst van verwerkte
produkten, van produkten dieje kunt blijven produceren, zoals
industriële produkten. Bovendien, zolang we voedsel blijven
importeren, zijn weaan degenadevan delanden diehet verkopen
overgeleverd. En omdat het basisvoedselprodukten zijn, dus
strategische produkten, moeten we ons ook vaak schikken in
politieke eisen,dienogaleensnadelig zijn.
III Hogemate van monopolisering
Het derde kenmerk van het Peruaanse voedingsstelsel is de hoge
matevan monopolisering. Voornamelijk in desektor van verwerkte
produkten treedt er een steeds toenemende koncentratie van
produktie op.
Erzijn ongeveer 1.5miljoen boeren inPeru,groten, middelgroten
en kleintjes, die de verse produkten in het hele land verbouwen,
maar erzijn acht grote bedrijven, die samen meer dan 85 procent
van de verwerkingvan deprodukten diewegenoemd hebben,in
handen hebben.
In Peru zijn er zo'n 400.000 aardappelproducenten, die dus
onderling konkurreren. Ophet nivovan dekommercialisatie treedt
een zekere monopolisering op,maar dat isniet tevergelijken met
wat erdelaatstejaren met deverwerkte produkten gebeurt. Een
handjevol bedrijven, zowel nationale alsmultinationals kontroleren
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de basisvoedselprodukten.
/. Tarwemeel
Meer dan 50 procent van het tarwemeel wordt door de Nicolinigroep geproduceerd, met grote malarijen in Lima, Arequipa,
Trujillo en andere steden. Een tweedegrote groepin de tarwemaalproduktie isMolinera Santa Rosa,een dochtervan de Amerikaanse
multinational BungeCorporation, die tevenseigenaarisvan Fabril
enCopsa,dielater nogaan de orde komen,beidegrote bedrijven uit
de voedingsmiddelen sektor. Het derde bedrijf is Cogorno, en
produceert ongeveer 13procent vande meelprodukten.
Het brood wordt dus via het tarwemeel gekontroleerd door een
oligopolie van drie bedrijven, en van hen zijn duizenden en
duizenden bakkerijen afhankelijk. Het zijn ook dezebedrijven die
het grootste deelvan degeïmporteerde tarwe absorberen.
2. Melk
Ophet terrein vandegeëvaporeerde engemengde melk zijn ervier
bedrijven die bijna de hele produktie in handen hebben. De
geëvaporeerde melk wordt voor 85procent door LecheGloriaof
eigenlijk door demultinational Carnation geproduceerd. Deandere
tien tot vijftien procent wordt door Perulacverwerkt, een dochter
vanNestlé.Dit segmentvandemarkt isheel belangrijk, want zo'n
60procent van demelkkonsumptie isgeëvaporeerde melk. Derest,
die voornamelijk in Lima gekonsumeerd wordt, betreft
gepasteuriseerde engemengde (recombinada) melk. Dit wordt door
twee bedrijven geproduceerd: Upa en Egasa, die van Peruaanse
originemaar nugetransnationaliseerd zijn: dat wilzeggen zehebben
zichverbonden met buitenlandse kapitaalgroepen.
3. Olie en vetten
Desamengestelde olie,plantaardige olieenmargarine worden door
drie grote bedrijven geproduceerd: twee multinationals en één
nationaal bedrijf. Degrootste isCopsa, diezoalswegezegd hebben
bij de Bunge Corp.-groep hoort. Copsa produceert meer dan 40
procent vandeolieën envetten.Het tweede bedrijfis Pacocha, enis
verbonden aan Unilever. Het derde bedrijf is Romero & Peru
Pacifico en iseigendom van devoornaamste aandeelhoudervande
Banco de Crédito (Peru's grootste kommerciële bank). Tevens is
Romero éénvandemachtigste ekonomische groepen vanhet land.
Dezedrie bedrijven samenhebben meerdan 70procent van deoliën
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envetten dieinPeru geproduceerd worden in handen.
4. Kippen en eieren
Tot slot deslachtkuikens en eieren,die een belangrijke komponent
van het voedselpakket zijn,vooral in desteden.Ook hierzijn vele
producenten van slachtkuikens en eieren, maar er zitten drie
machtige groepen bedrijven achter. Nicolini kontroleert ongeveer
40procent van demengvoerproduktievoorpluimvee,Santa Rosa
ongeveer 10 procent, niet alleen voor pluimvee, maar ook
mengvoeders voor rundvee en varkens. Tenslotte Ralston Purina,
een grote multinational van Noord-amerikaanse origine, die
ongeveer 20procent voor haar rekening neemt.
Samenvattend: niet meer dan acht bedrijven kontroleren verreweg
het grootste deel van de produktie, verwerking en handel van de
hier behandelde voedselprodukten. Er zijn natuurlijk nog andere
basisvoedingsprodukten, maar volgens onderzoekingen geeft de
armste 60procent van debevolkinggemiddeld 30procent van haar
inkomen aan dehiergenoemde Produkten uit.
Goed, het probleem van de afhankelijkheid van geïmporteerd
voedsel ende stagnatie van delandbouw zijn tot opgrotehoogte
terug te voeren op de hogegraadvan monopolisering in de
basisvoedselverwerkingstakken van deindustrie.
De afgelopen drie decennia heeft Peru ontzettend veel tarwe
geïmporteerd uit de Verenigde Staten en Argentinië. Tarwe,
waarvoor weleningen kregen met eenlooptijd van 20jaar of meer,
metvaak een aantal dodejaren en een hele lagerente.Watiserdus
gebeurd? Allevroegere regeringen zijn op de eenof andere manier
door de knieën gegaan en hebben de verleiding niet kunnen
weerstaan deeigen landbouw maareven te vergeten en goedkoop
voedsel te importeren.Henmaakte het niet veeluit of de landbouw
stagneerdeof niet en dat deboeren geen enkele steun kregen, want
het ismakkelijk goedkoop voedsel telaten komen, waar bovendien
nogderegeringen nahenvoormoesten betalen.Veelmoeilijker is
het deeigen landbouw effektief te steunen. De kortetermijnpolitiek
van onze regeringen korrespondeert hier precies met de belangen
van de ontwikkelde landen, namelijk om hun
landbouwoverschotten te verkopen. Dit heeft onder andere tot
gevolg gehad dat wij hier onze voedingsgewoontes hebben
veranderd,dat weonze eigenprodukten niet eensmeereten. Steeds
meerraken wegewend aan brood van noordamerikaansgraan,melk
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uit Europa of Nieuw Zeeland, sojaolie uit Brazilië en aan kippen en
eieren, die voornamelijk met noordamerikaanse mais zijn
voortgebracht.
Laten weonseensin desituatievan bijvoorbeeld dedirekteurvan
Nicoliniverplaatsen. Nicolini heeft twee alternatieven. Maiskopen
vande boeren inTarapoto,ofuit deValledeSanta ofuit Canete,
of mais importeren uit de Verenigde Staten. Dit laatste isvaak
goedkoper en gebeurt meestal op krediet, terwijl de nationale
producenten kontant betaald moeten worden. De direkteur van
Nicoliniisdoorgaansbeter af wanneer hij maisimporteert. In het
gevalvan demelk ishet nogsterker. Op dit moment moet Leche
Gloria om inPeru een liter melk te kopen 210Solesbetalen, terwijl
een liter in de vorm van poedermelk en melkvet geïmporteerde
melk ongeveer 110Soleskost.Alshet aanhen lagzouden zealleen
nogmaar melk importeren. Het beroerde in Peru is,dat niemand de
belangen van de producent verdedigt. Van de acht groepen
bedrijven kunnen weniet verlangen dat zeniet hun winst of hun
specifieke belangnajagen, maarvan deregeringkunnen weweleisen
dat zeonze belangen verdedigt, want het isnatuurlijk te gekdat er
met basisvoedselprodukten op deze manierzaken worden gedaan.
Het feit dat deverwerkingvan basisvoedselprodukten inhandenvan
eenkleinegroep isheeft direkt gevolgenvoor delokale producent,
maar ookvoor dekonsument. Delokale producent wordt er door
getroffen, niet alleen vanwege debuitenlandse konkurrentie, maar
ook omdat, wanneer erbijvoorbeeld maar één opkopervanmelkis
in het zuiden, die de eisenkan stellen. De bedrijven Gloria en
Perulac hebben bijvoorbeeld niet toegestaan dat de melkveehouders
hun eigen laboratorium opzetten om het vetgehalte en dezuurgraad
vast te stellen,waarvan deprijs die hen betaald wordt afhangt. Na
een week of drie,vierkrijgen zeeen envelopje waarin staat hoeveel
zehebben geleverd envanwelke kwaliteit, en dat moetje dan maar
aksepteren. Dekonsument wordt ook getroffen, omdat zezelfs de
regering de wet voor kunnen schrijven en de prijzen kunnen
vaststellen.Overhet algemeen zijn deprijzen voor de konsument
veelhogerdan wat redelijk genoemd zou kunnen worden.
Het resultaat van deze hele struktuur is de stagnatie van de
landbouw. We willen niet beweren dat de monopolies op
voedselgebied de enige oorzaak achter de stagnatie zijn, maar op
zijn minst dat zeereen belangrijke rol inspelen.Het soort agroindustrie waar wehet overgehad hebben isin hoge mate ongewenst
vooronsland.Dezeperverse agro-industriële ontwikkeling leidt tot
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stagnatie indelandbouw enhonger onder debevolking.In dejaren
zeventigisdeondervoeding aantoonbaar toegenomen. Wijmoeten
een ander soort agro-industrièleontwikkeling op gangbrengen, die
in plaats van belemmerend juist stimulerend is voor de
landbouwontwikkeling hier.
De verschillende hervormingsstrategieën aangaande het landbouwvoedingssysteem
In het hiernavolgende zullen we drie modellen of strategieën van
landbouwontwikkeling en voeding bespreken. In de eerste plaats
hoe demilitaire regeringvanVelasco deproblemen op dit terrein
wildeaanpakken,vervolgenshoe dehuidige regeringvanBelaunde
dat doet en tenslotte hoe wijvoorstellen dat dat moet gebeuren.
Velasco
Delandbouwpolitiek vanVelasco wasvoornamelijk gebaseerd opde
wet op delandhervorming enop depolitiek vanhet Ministerievan
Voeding.Velascokreëerde debedrijven ENCIen EPSA. Dat waren
de bedrijven die het alleenrecht op voedselimporten hadden, die
weer bestemd waren voor de voedingsindustrie van het land. De
import van alle basisvoedselprodukten kwam exklusief aan de staat
en verder werden de prijzen vastgesteld van een hele serie
basisvoedselprodukten. Bovendien kwam ook een deel van de
interne handel in voedselprodukten in staatshanden. Op deze
manier wildederegeringvanVelasco dewinstmargesvan deagroindustrie bevriezen en buitensporige winsten van de monopolies
voorkomen en deprijzen reguleren om een hollende inflatie zoals
we die nu kennen tegen te gaan. Op deze manier dacht Velasco
Nicolini, Gloria,Perulac enz.in dehand te kunnen houden.
Maar zo simpel bleek het niet te zijn, want dit systeem trof de
binnenlandse landbouw direkt. Hoewerden namelijk deprijzen in
die tijd vastgesteld? EPSAof ENCI importeerden graan of melk uit
het buitenland, Produkten die al gesubsidieerd werden door de
regeringenvan delanden vanherkomst. Dit graan of die melk werd
dan aan één van de voedselverwerkende monopolies verkocht,
gedurende een aantal jaren eveneens met subsidies, om te
voorkomen dat deprijzen van brood of melk zouden stijgen. ENCI
verkocht hetgraangoedkoper dan zij het ingekocht had, goedkoper
dan deprijs op deinternationale markt. Het werd zoveel goedkoper
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verkocht als de graanverwerkende bedrijven via een accountantsverklaring beweerden dat nodig was. Hoewel het moeilijk te
bewijzen valt,leidde dit er toe dat dekosten dieopgegeven werden
vaak hoger waren dan de werkelijke kosten om meer subsidie te
vangen. Eengroot deel vande subsidieskwam dus niet bij de
konsument terecht,maar verhoogdede winstvan deverwerkende
bedrijven.Het Ministerie van Voedsel had niet dekapaciteit, noch
de macht en soms niet eens de wil om de winsten van de
monopolies te kontroleren. Vanwegedemacht diedeze bedrijven
hadden washet ergmoeilijk om erachter te komen hoeveel subsidie
zewerkelijk nodighadden,enhoeveel winst ergemaakt werd.Tot
op dedagvanvandaag weet niemand ietsoverdewinstenvande
monopolies hier inPeru.
De vastgestelde prijzen, de importen en de subsidies vormden de
kern van de hervormingspolitiek en de staatsinterventie tijdens
Velasco.Dezepolitiek waswathaar doelstellingen betreft misschien
best goed bedoeld, maar omdat het niet vergenoeggingwerd hij
juist door demonopolies gebruikt enleverdeprecies tegengestelde
resultaten op dan de bedoelde. Brood, melk en olie werden veel
goedkoper, want vanwege desubsidies werd erelkjaar ook meer
geïmporteerd en werden er minder binnenlandse Produkten
afgenomen. Resultaat: de landbouw stagneerde verder omdat ze
moest konkurreren met dubbel gesubsidieerde Produkten. Eigenlijk
profiteerden voornamelijk demonopolies,enzij konden zelfs hun
markt noguitbreiden. Dekonsumptie per hoofd van brood enmelk
enandere gesubsidieerde Produkten wasaan het begin vandejaren
zeventigaanzienlijk lager dan nu. Ertrad eenverschuiving op in het
konsumptiepatroon: minder nationale gewassen, meer
geïmporteerde Produkten. Let wel: mengingniet zozeerméér eten,
doch anders.
Het wasniet zodat demilitairen niet op dehoogte waren vande
hoge mate van koncentratie in de voedingsmiddelenverwerkende
industrie.Integendeel, wehebben dokumenten vanGeneraal Oyos
die indertijd Minister van Voeding was, waarin heel duidelijk
beschreven werd wat wijhier beweren overgraan,mais,soja, melk,
gerst en zelfs katoen. Maar omdat zij voornamelijk op de
landhervorming gekoncentreerd waren (vanwege deeraan gepaarde
arbeidsuitstoot leidde de landhervorming niet tot
produktieverhoging) dachten ze dat zij demultinationals in dehand
konden houden als ze de importen kontroleerden en de prijzen
vaststelden. Datleidde erwel toe dat destaat deze bedrijven nog
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eensgingsteunen en totaal geen aandacht meeraan de binnenlandse
produktie besteedde.
Bekunde
Belaundeheeft een nieuwe wetop debevordering en ontwikkeling
van landbouw en veeteelt afgekondigd, die beoogt geleidelijk aan
alledirekte inmengingvandestaat in deimporten te ontmantelen
en devastgestelde prijzen af te schaffen. Erzijn nu nogmaar enkele
Produkten met eenvanstaatswegevastgestelde prijs. Ook wordt er
een eind gemaakt aan depogingen van demilitairen om de produktie
vanbasisvoedsel te plannen. ENCImoet welblijven bestaan, maar
gewoon alseen bedrijf naast andere,dat moet konkurreren met de
partikuliere sektor en alleen een 'regulerende' funktie overhoudt.
Dehiervoor beschreven situatie,dat delokale producent niet kan
konkurreren met geïmporteerde produkten verandert dus niet.
Integendeel! Deze liberalisering is een voorwendsel om de hele
voedselmarkt, zowel import en export als binnenlandse handel,
weeraan demonopolies toe te spelen.
Hierzijn ook deeisen diehetIMFheeft gesteld, wildezeeenlening
van 1 miljard dollar geven, van invloed: liberalisering van de
internationalehandel, verlaging vaninvoerrechtenen afschaffing
van subsidies en verminderen vangesubsidieerdeleningenvoor
lokaleproduktie.
Hetprogrammatischalternatiefvan de CCP
Het geheelvanbevolkingsorganisaties;zoalsboerenorganisaties, de
vakbonden, krottenwijkbewoners, heeft voorstellen en alternatieven
ontwikkeld voor alszeaan deregeringkomt. Het interessante van
dehuidige bewegingen isdat erniet alleen materiële eisen worden
gesteld, maar dat ze langzamerhand de verantwoorlijkheidheid
aanvaardt om te gaan regeren.
Onsalternatief isheel konkreet, maarveronderstelt weleen regering
waarin de meerderheid vertegenwoordigd is, veronderstelt een
wijziging in demachtssituatie. Dekorte-termijn voorstellen kunnen
alleen gerealiseerd worden wanneer de meerderheid van
producenten enkonsumenten aan demacht zijn.
Wehebben een voorstel op korte termijn, dat vanuit de huidige
situatievaststelt wat erbijvoorbeeld moet gebeuren met deprijsvan
de dollar, de invoerheffingen, het krediet, de prijzen, de
interestvoet, de overheidsbegroting, de importen, etc. Op
middellange termijn hebben weeenvoorstel voorveranderingen in
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delandbouw envoedingvoor elk produkt, bijvoorbeeld wat er moet
gebeuren met de granen, met de oliehoudende gewassen, met de
melk,etc.Envoor delange termijn hebben weeenvoorstel over
strukturele veranderingen in delandbouw en devoeding.Wezullen
enkelevan dievoorstellen toelichten.
De afgelopen drie tot vierjaar hebben we hier een inflatievan
gemiddeld 70 procent perjaar gehad. Eén van de belangrijkste
dingen isdus,hoe brengen wedeinflatie terug, en met namede
prijsstijgingen in de voedingssektor. Hierover hebben we een
voorstel dat alalswetsvoorstel isingediend.Wijvan deCCPenvan
andere vakverenigingen (CGTP) stellen voor een nationale
kommissie voor kosten en prijzen in te stellen voor basisvoedselprodukten en landbouwprodukten. Dat wilzeggen,in plaatsvande
liberalisering vérder door te voeren en het prijskontrolesysteem
vérderaf te bouwen en in plaatsvan terug te keren naar de aanpak
van demilitairen, die deprijzen bürokratisch wilden kontroleren,
stellen wijvoor deze kommissie of raad tevormen, samengesteld uit
vertegenwoordigers vanproducenten (uit de landbouworganisaties),
van konsumenten (die op het nivovangemeenten of krottenwijken
gekozen zouden kunnen worden), van de arbeiders uit de agroindustrie,van destaat envande werkgevers. Deze Raad zou het
obskuur manipuleren van prijzen onmogelijk moeten maken.
In Peru weet niemand hoeveel het kost om een kilo tarwemeel te
produceren. Dat is nogal een kwalijke zaak, omdat meer dan de
helft door één bedrijf geproduceerd wordt: Nicolini. In de
genoemde Raad moet er onderhandeld worden over een prijs, en
wel zodanig dat er een prijs uit komt die monopoliewinsten
onmogelijk maakt, in tegendeel, een minimale winst, of zelfs
helemaalgeen winst, want deze bedrijven hebben deafgelopen jaren
wel genoeg verdiend. Wij willen het vaststellenvande prijzen
demokratiseren.Dat ishard nodig, want op dit moment moetje er
viadekrant achter komen dat deprijzen gestegen zijn, en niemand
neemt demoeite zelfs maar om deverhogingen te beargumenteren.
Bijvoorbeeld de kostenstruktuur wordt nooit gepubliceerd. Dat
leidt natuurlijk ook tot een enorme korruptie en het afstaan van
grote vermogensvan deene dagop deandere.
Hetzelfde stellen we voor wat de invoerheffingen betreft. Neem
bijvoorbeeld het gevalvan devoedermais.Wijimporteren voor 70
miljoen dollar voedermais per jaar. Tot vorig jaar waren de
invoerrechten daarover ongeveer 40 procent, ofwel 28 miljoen
dollar. Ditjaar zijn de invoerrechten verlaagd tot 15procent. De
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Staatderft duseeninkomen vanmeer dan 15miljoen dollar.Op
grond waarvan dit besloten isweet niemand. Enzogaat het met
veelProdukten. Daarom vinden wijdat er overde invoerheffingen
net zogoed onderhandeld moet worden.
Watdesubsidiepolitiekbetreft moeten wenog een hoop uitleggen.
Het is namelijk zo simpel, ook voor de bevolkingsbeweging, om
gewoon te eisen dat er weer subsidies ingesteld worden op de
basisvoedselprodukten. Danzullen weCarnation, Bunge Corp. en
alle belangrijke multinaitonals hand in hand met de CCP en de
CGTP tegenkomen. Want wie het meeste belang bij het opnieuw
instellen van desubsidieshebben, iniedergevalzoalshet vroeger
gedaan werd, zijn zoals we gezien hebben de multinationals. Met
subsidiesdalen deprijzen en wordt ermeerverkocht. Alshet brood
weer 10 Soles gaat kosten (nu 20), gaan de mensen minder
aardappels (uit Peru) eten en eten ze meer brood (gebaseerd op
tarwemeel uit de VS). Bunge en Cargill en de Verenigde Staten
verkopen dan niet 1 miljoen ton, maar misschien wel 1.5 miljoen.
Dat zal ze wel uitkomen want dat is een extra omzet van 100
miljoen dollar!
Op de korte termijn, moeten de subsidies voor delandbouwproducenten zijn. In het begin zouden we de binnenlandse
Produkten kunnen subsidiëren in plaats van de geïmporteerde
Produkten goedkoper te maken.Alswede boeren hier subisdiëren
zullen zijhun produktie kunnen verhogen.Wekunnen bijvoorbeeld
dekunstmest subsidiëren, of kredieten, pesticiden, brandstof, etc.
Laten wedoen wat deNoord-amerikanen en de Europeanen met
hun landbouw doen: Wemoeten onze nationale marktafschermen
tegen de wereldmarkt en de daar geldende macht van de grote
multinationals. Het is toch te gek, dat de centrumlandbouw wèl,
deperifere landbouw absoluut niet beschermd is.Zowel Europa als
deVSsubsidiëren hun landbouw enorm, maarzeklagen enzijn het
erniet mee eensalswijdat ook doen, endat terwijlonzelandbouw
veelarmer enveelminderontwikkeld isdandievan hen.
Het probleem isdat wijop korte termijn niet kunnen zeggen dat
alle importen van voedsel nu maar afgelopen moeten zijn. In de
eerste plaatszouden wedan de bevolkingniet kunnen voeden.Wat
weook zouden kunnen zeggen ishet volgende: goed,we importeren
het noodzakelijke, maar weschaffen dehuidige subsidiesaf. Dan
zouden deprijzen van een aantal voedingsprodukten met sprongen
omhoog gaan. Ondanks dat er veel afgeschaft is, bedragen de
subsidieshet afgelopen jaar toch nogtussen de 150en 200 miljoen
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dollar. Belaunde zeidat hij desubsidieszou afschaffen, maar datis
hem niet gelukt. Rijst, tarwe, mais en melk worden nog steeds
gesubsidieerd. Maisniet zoveelopdit moment omdat deprijsvan
maisop dewereldmarkt erglaagis. Eenvolksregeringzou dan ook
politieke zelfmoord plegen alszedesubsidiesvan deene dagopde
andere zou afschaffen. Wijstellenvoor om een kompensatiefonds in
te stellen. Dat kompensatiefonds, zoalshet woord alzegt moet een
fondszijn dat het mogelijk maaktjuist gebruik temaken vande
subsidiesdie deontwikkelde landen aanhun landbouwoverschotten
geven,niet om met debinnenlandse produktie tekonkurreren, maar
om diejuist te stimuleren. Bijvoorbeeld een kilo geïmporteerde
melk kost in Peru 110 Soles. De produktiekosten van Peruaanse
melk liggen rond de 210 Soles. Met dit verschil van 100 Soles
zouden wehet volgende kunnen doen: weimporteren demelkvoor
110Solesenweverkopen haarvoor 160.Methet verschil kunnen
wedelokale produktie stimuleren. Maardat moet natuurlijk niet
door één of andere burokraat gedaan worden zonder kontrolevan
producenten en konsumenten. Dat moet via de Raadvoor Kosten
enPrijzen gebeuren.
Wat kredieten betreft vinden we dat er preferentiële rentevoeten
ingesteld moeten worden voor een aantal fundamentele Produkten
dieweprioriteit willen geven.Bijvoorbeeld 30,of 20procent (nu
tussen de 50en 55procent). Fundamenteel voor wat de kredieten
betreft ishet opzetten van een boerenbank, want zelfs alswede
Banco Agrario zouden kontroleren, goed, dan zou er wel iets
veranderen in de zin dat meer producenten kredieten zouden
kunnen krijgen, maar deboerenbank zou niet alleengeld lenenvoor
agrarische aktiviteiten,maar ookvoordeproduktie van eenvoudige
waren, voor agro-industriële aktiviteiten op kleine schaal en zelfs
voor seizoensmigratie.
Een andere belangrijke zaak is de politiek ten aanzien van de
konsumptie. We moeten de konsumptiestruktuur van het land
veranderen. Het grote aandeel van geïmporteerd voedsel moet
vervangen worden door een groter aandeel van binnenlands
geproduceerd voedsel in het dieet. Wezouden ons bijvoorbeeld
moeten koncentreren op programma's voor het stimuleren van
Quinoa, Tarwi, tarwe en gerst, zodanig dat langzamerhand de
effekten van de politiek diejarenlang het geïmporteerde voedsel
heeft bevorderd teniet gedaan worden.
Dan de staatskommercialisatie. Wij stellen hier voor dat het
exklusieve importapparaat dat vooral ten tijde van Velasco
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opgebouwd werd, niet afgebouwd, maargedemokratiseerd wordt.
Bijvoorbeeld het bestuur van ENCI-katoenafdeling moet de
meerderheid van dekatoenarbeiders vertegenwoordigen, en ermoet
niet zomaar een willekeurige persoon in gezet worden, maar die
moet demokratisch verkozen worden door de katoenproducenten.
En ook deafnemers moeten hiervertegenwoordigd zijn, enz.Precies
zomoeten in ENCI-maisdemaisproducenten een stem hebben en
dekonsumenten vanmais.
Goed, tot nu toe hebben we ons alternatief voornamelijk op
programmatisch nivobehandeld. Opdit moment zitten weineen
procesvanhet verzamelen van krachten. Helaasisin dit land,in
deze demokratie de meerderheid niet in de regeringsinstanties
vertegenwoordigd.Maar wegaanlangzaam vooruit; depolitieke en
socialevoorwaarden om eenmacht te kunnen vormen beginnenzich
voor te doen. Deliberale politiek van deafgelopen tweeeneen half
jaar levert wat dat betreft resultaten op!
Eerst waren het alleen deCCPendeCNA(een tweede,kleinere en
politiek gesproken meerreformistische boerenbond) diezich tegen
de regering keerden, maar nu zijn het ongeveer alle landbouworganisaties,inklusief debourgeoisie,die deoppositie bedrijven.We
voeren uiteraard welopverschillende manieren aktie.Wijzijn van
mening dat onze alliantiepolitiek met de bonden van agrarische
ondernemers op dit moment juist is. We hebben een centraal
aktiekomité gevormd en nu zijn weeen groot nationaal landbouwkongresaanhet organiseren waarallebonden aan deelnemen.Het
centrale aktiekomité heeft als eerste resultaat de tweedaagse
nationale landbouwstaking gehad.Voor het eerst inde geschiedenis
vanPeru dat erzoietsgebeurt. Vanhet nationale landbouwkongres
verwachten we een klein aantal, maar hele duidelijke
overeenkomsten, opbasisvaneenkonsensusvan dehele landbouw.
Met name verwachten we dat de landbouwproducenten meer
kunnen gaan deelnemen in de formulering, uitwerking en uitvoering
vandelandbouwpoliteik. Wijwillen dat deboerenorganisatiesinde
vorm vanraadgeversgrote invloed inhet Ministerievan Landbouw
krijgen. Datzalniet zomaar lukken met dezeregering,maar wegaan
ook inderichtingvan een nieuwe regering.
Initiatievenop het nivovan de basis
Wijzijn van meningdat onspolitieke werk enerzijds op nationaal
nivoen anderzijds op nivovandebasismoet plaatsvinden. Er zijn
ook allerlei konkrete initiatieven op het nivo van de basis.
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Bijvoorbeeld in het gevalvan dekatoen zijn erdekameraden uit het
Noorden (Catacaos), die proberen niet alleen maar ruwe katoen,
maar vooral ontpitte katoen te verkopen, waarbij ze dan ook de
beschikking krijgen over de pitten, waar weer olie uit gemaakt
wordt. Bovendien bestaat nu de mogelijkheid niet alleen te
verwerken, maar ook de kommercialisatie in handen te nemen.
Een ander voorbeeld. De kameraden die de Barbasco
kommercialiseren, een worteluit deoerwoudzone, diealsgrondstof
dient voor het produceren vaninsekticiden. Toen dehandel nogin
handen van de tussenhandelaars waswerd er 18Solper kilo betaald.
Gestimuleerd door de CCPen een aantal mensen van de basis
Federatie ter plekke is het nu gelukt voor 120 Sol per kilo te
verkopen.
Een andere ervaring is die van de suiker. Vroeger werden alle
suikerrietprodukten viaCECOAP,decentrale van suikerkoöperaties
gekommercialiseerd. Die centrale was niet samengesteld door de
suikerarbeiders,maar werd gerund door een direktie van de staat,
funktionarissen van de toenmalige militaire regering. Door de
struktuur van dekoöperaties en decentrale washet niet mogelijk
een kontrole ophun handel enwandeluit te oefenen energingdan
ook veel verkeerd en er verdween veel geld. De regering van
Belaunde stelde voor dit kommercialisatiekanaal op te heffen, in
plaatsvan wat dekoöperatie-arbeiders voorstelden, namelijk om de
fouten te verbeteren. Maarerwerd doorgedrukt dat elkekoöperatie
zijn eigen Produkten ging kommercialiseren; zelfs werd de
mogelijkheid weergeopend dat multinationals zich met de binnenenbuitenlandse handelgaan bezighouden. Kort geleden kwamen we
er achter dat de Peruaanse regering een verdrag met de Engelse
regeringhad getekend voorhet opzetten van suikerfabrieken inde
oerwoudzones, waar dan een Engels bedrijf zou gaan werken.
Desuikerproducenten zijn georganiseerd in koöperaties en hebben
alervaringmet direkt aan dekonsument verkopen, nu opnieuw,zijn
zebezigeen exklusief kommercialisatiekanaal voor desuikerop te
zetten,zowelintern alsvoor de export.
Er zijn ook allerlei ervaringen met de boeren comunidades, de
boerengemeenschappen, waarop kleine schaalgeprobeerd wordt de
verkopen van de comunidades te centraliseren om zo sterker te
staan opderegionale markten. Hieren daarlukt dat,maar wat dat
betreft is er nog een hoop te doen. Wij steunen dat soort
aktiviteiten wel, maar hebben een heel beperkte kapaciteit.
Eigenlijk zouden weeen team voor technische assistentievoor deze
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dingen moeten hebben,maar dat staat nogin de kinderschoenen.
Maarophet nivovan dedepartementale federaties wordt welveel
aandeze aktiviteiten gewerkt.
Ook ophet gebied van dekoffie zijn erinteressante ervaringen.De
huidige regering probeert de nationale federatie van koffiekoöperatieste breken.Diefederatie maakte het mogelijk watmeer
te bereiken bij onderhandelingen dan elke koöperatie afzonderlijk.
Bijna waren zedekontrole overhet fonds dat zegevormd hadden
kwijtgeraakt. Hierisduseen helestrijd aandegangom hun systeem
van gecentraliseerde kommercialisatie te behouden en te
perfektioneren.
Verder hebben wedeervaringen van demelkproducenten uit het
Zuiden,waarnogwelniet eenmassale participatie van boeren uit
alle lagen van de grond is gekomen, maar waar tenminste de
middelgrote boeren het voor elkaar gekregen hebben een
melkfabriek te plaatsen, om een fabriek van de producenten te
hebben,diehun eigenmelk koopt. Diefabriek zou kunnen draaien
alsertweevoorwaarden vervuld worden: in deeersteplaatsmoet er
eennationale politiek zijn diehet bedrijf ekonomisch steunt enin
detweedeplaatsmoet dezaakzich niet beperken tot een gesloten
geheelvanagrarische ondernemers,maarhet zou een bedrijf moeten
zijn dat een groot deelvan deproducenten verenigt (erzijn meer
dan 10.000 melkveehouders in de streek). We zijn er achter
gekomen dat het bedrijf LecheGloria nu met 16tankwagens door
dehelevalleirijdt om te proberen dit initiatief degrond inte boren
ennieuwe leden aanhaarimperium toe tevoegen.
InPeru isernooit een goedeevaluatie gehoudenvandegrond die
we hebben, die bebouwd wordt, een globale evaluatie van de
agrarische bronnen, van de produktiviteit van de grond, van de
ekologische omstandigheden, etc. Ook is er nooit een evaluatie
uitgevoerd van het voedselkonsumptiepakket, dat het gunstigst is
voorPeru.Uiteindelijk ishet systeem vanproduktie en konsumptie
dushelemaal het resultaat vanhet vrij funktioneren vande markt.
En van het 'vrije' funktioneren van de markt weten we dat de
belangen op de internationale markt er een stempel op drukken.
Hierkunnen weook nogaardigwat werkverzetten: vaststellen welk
produktiepatroon prioriteit heeft enhoe devoedselkonsumptie er
het beste uit zou kunnen zien,welk dieet het gunstigst isvoor het
land.
In Peru komje wat dat betreft dewildste dingen tegen.Wehebben
bijvoorbeeld de beste eiwitbron die we hadden verkocht.
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Ontzettend veel vis hebben we in de vorm van vismeel verkocht
voordeveeteelt vandeontwikkelde landen.Vijftien jaar lang,en
het gaat nog steeds door. Niemand heeft ooit de produktie en
konsumptiestruktuur gepland. Wij willen ook weer geen volledig
gekontroleerde of verburokratiseerde landbouw, ver van elke
producent en konsument,maar wewillen welprioriteiten stellen en
die met allekracht van destaat en deekonomische politiek steunen.
Ditjaar gaan weook devoedselhulp evalueren. Denadelen diede
voedselhulp met zichmeebrengt zijn behoorlijk groot.Het leidt er
toe dat debevolking aan een konsumptiepakket went dat niet inhet
belangvanhet land is.Zo kwam demelk binnen en ook detarwe.
In dejaren zestig,met dealliantie voor devooruitgang, die grote
hoeveelheden voedselhulp het land binnenbracht, is de bevolking
gewend geraakt aan een bepaald konsumptiepatroon, omdat het
goedkoop was. Maar dit gegeven voedsel konkurreert in allerlei
zones direkt met de lokale produktie. Breng maar eens tarwe of
melk naar één of andere comunidad. Onmiddellijk hebben delokale
producenten hiergeenmarkt meer, diemoeten dusnaar buiten met
hun Produkten, en daar worden zejuist vaak uitgebuit. Op die
Maarbelangrijker nogdan een evaluatie van devoeselhulp vinden
weeenevaluatie van de effekten van de importen van voedselen
eenprioriteitsbepaling vande produktie. Als we er in slagen een
regering van het volk te vormen en we denken dat dat in de
komendejaren zalgebeuren,dan kunnen weop basisdaarvan een
ekonomisch en landbouwontwikkelingsprogramma vaststellen.
Eénvan de dingen diehierinPeru moeten gebeuren isdevorming
vande boeren.AlsdeCCPbijvoorbeeld eengroot vormingsinstituut
voor de landbouw zou hebben, met regionale dependences, dan
zouden we daar onze boeren op kunnen leiden, niet alleen in
technische zaken, maar ook ekonomisch en wat betreft sociale
vraagstukken van algemenere aard. Opdemiddellange termijn isdat
zeker niet onmogelijk om te verwezenlijken; ook nu vormen we
landbouw-en boerenleiders,maarhet wordt erniet makkelijker op
omdat deregeringallekommunikatiekanalen zoongeveerin handen
heeft.
Elke steun voor ons landbouwontwikkelingsprogramma is niet
alleen welkom, maariseigenlijkook eenplicht van progressieve
mensen in het westen. Er zou een geweldige uitwisseling kunnen
plaatsvinden opdit terrein.
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Het IFDP, Institute for Food and
Development Policy
JanSchakel enArie vandenBrand
Een flink stuk SOMO, een deel Boerengroep, wat CON en een snuifje
Milieudefensie. Met die ingrediënten is een Nederlands equivalent te
maken vanhet Amerikaanse Institute for Food and Development Policy.
Dit relatief kleine,inSan Fransisco gevestigdeinstituut houdt zichbezig
met het thema 'voedselen derde wereld'enheeft een enorme invloed op
de Amerikaanse publieke opinie. Maar ook buiten de VS strekt haar
invloed, al geniet niet het instituut zelf als wel haar publikaties
internationale faam. Boeken en tijdschriften vanhet IFDPzijn verschenen
inmeerdan 20talen enuitgegeven inzo'n 75landen overdehele wereld.
Dat isnogalwat,zeker wanneer daarbij vermeld wordt dat alhet werk
verzet wordt door slechts een handje vol mensen enje weet dat het
instituut nogmaarzo'njaar of acht aan deweg timmert.
In Nederland is het instituut niet zo bekend, maar wel de studies en
werkenvanJoseph CollinsenFrancisMoore-Lappé,beiden werkzaam bij
het IFDP.Debekendste boeken hierzijn 'Food First', 'World Hunger, ten
myth' en 'Circle of poisson', waarvan de tweede ook inhet Nederlandsis
vertaald. In haar officiële stukken omschrijft het instituut zich als 'een
non-profit onderzoeks-, dokumentatie- en scholingsinstituut, gericht op
voedsel enlandbouw, met alscentralevraagstelling 'wat kunnen wedoen
omzodanige sociale,politieke en ekonomsiche strukturen te ontwikkelen,
datvoedselvooriedereen,nueninde toekomst gegarandeerd kan worden".
HetIFDP
Het instituut isin 1975opgericht door Joe Collinsen FransisLappé met
geldenuit deverkoop vande door Francisgeschreven bestseller 'Diet fora
Small Planet'. Dein dit boek aangegeven politieke strategie,nl. dievande
bewuste, individuele konsumptie voor een betere, leefbaardere aarde
wordt losgelaten enmeergericht ophet informeren en beïnvloeden van
allerlei politieke organisaties.Uit die kringen isook een deelvan het geld
afkomstig waarhet instituut op draait. Zo'n 50procent vande middelen
komt van foundations, kerken, scholen en universiteiten. Al het werk
wordt verzet door een relatief kleine stafvanzeven medewerkers,waarvan
slechtsenkelen onderzoek doen. Een klein deelvan het onderzoek wordt
uitbesteed, met name aan de universiteit van Berkeley in California.
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Ondanksdezelagebezetting ligt deproduktie vanhet instituut hoog:in
zeven jaar tijd, sinds de oprichting van het IFDP, zijn zo'n 20 werken
verschenen,variërend van tijdschriften enpolitieke strips tot standaardwerken alsFood First enrecentelijk Development Debacle (zie bijlage).
Dit laatste boek ishet resultaat van een omvangrijke studie naar deinvloed
vanhet IMFen deWereldbank in de Filippijnen. Daarnaast zijn erfilms,
diaseries, affiches en ander materiaal verschenen, alle vanuit de
vraagstelling 'Waarom honger in een wereld van overvloed?',en alle gericht
opmobilisatie van mensen. Uit hetjaarverslag: 'Het instituut werkt vanuit
devooronderstelling, dat voedsel zo belangrijk isvoor demensheid, dat
het mensen kan scholen en mobiliseren om veranderingen tot stand te
brengen.Maar tegelijk raken mensenverlamd door deenorme honger op
de wereld, omdat het probleem met mist en mythen omgeven wordt.
Het ontrafelen ervan kan mensen in aktie brengen.Deondemokratische
kontrole overvoedselisde werkelijkevoeselkrisis'. •
Net alsdeNederlandse derde wereldbeweging probeert het IFDPrelaties
te leggen tussen ontwikkelingen inhet westen enin de derde wereld. Het
IFDPdoet dit vanuit het standpunt dat ergeen arme enrijke wereld is,
maar dat het dezelfde krachten zijn die doorwerken in de VS en
bijvoorbeeld Bangladesh.In het in devorigeMarquetalia besproken boek
'Circle of Poisson' wordt dit het duidelijkst uitgewerkt, maar ook in
recentere studiesnaar de import-exportafhankelijkheid van deVSwordt
vanuit deze optiek gedacht. In het binnenkort te verschijnen boek
'Trading the Future' wordt de import-(energie) en export-(graan)
afhankelijkheid van het Amerikaanse landbouwmodel geproblematiseerd
om in Amerika zelf een diskussie opgang te brengen. Daarbij probeert het
instituut voorzichtig aan te sluiten bij groeperingen binnen de landbouw
enop het Amerikaanse platteland, die aktief zijn rond thema's alsenergie,
voedsel, milieu en derde wereld. Deze beginnende oriëntatie op de
Amerikaanse politiek wijkt afvan de strategie uit debeginjaren vanhet
instituut; het politieke alternatief werd niet verbonden aan de
Amerikaanse traditie en bewegingen,maar ontwikkeld aan dehand van
socialistische derde wereldlanden alsCuba,China,Mozambique, Tanzania
en Vietnam. Joe Collins is bijvoorbeeld nog sterk betrokken bij de
opbouw vanNicaragua alsadviseurvoor delandbouw-en voedselpolitiek.
'Nicaragua alsproeftuin voor het alternatief van Food First', aldusGretta
Goldman,medewerkstervan het IFDP.Methaar enmet Eleanor LeCaen,
ex-medewerkster vanhet instituut en nu werkzaam in de vredesbeweging
in Californie, hadden we een gesprek. Ondanks de grote verschillen in
intern-politieke verhoudingen tussen Nederland en de Verenigde Staten
blijken erveelovereenkomsten tussen het instiuut en Nederlandse derde
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wereldgroepen.
Interview
GrettaGoldman:'Het instituut isin 1975opgericht doorJoe Collinsen
FrancisMoore Lappé. Beiden waren,onafhankelijk vanelkaar, bezigmet
onderzoek naar voedsel; Joe ten behoeve van het Institute for Policy
StudiesinWashington,waarhij toentertijd werkte,en Francisvoor haar
boek 'Diet for asmall Planet'. Er bleken enorm veelgroepen indeVS
aktief tezijn rond thema's alsvoedsel,landbouw, milieu, zoalsboerenorganisaties,kleinschaligheidsgroepen, maarook kerken en konsumenten.
Ondanks deze bewegingen bleek er nergens systematisch en kritisch
onderzoek gedaan te worden. Francis enJoe besloten om samen tegaan
werken; én om onderzoek te doen — dat uitmonde in het in '77
verschenen standaardwerk Food First - , én om een struktuur te
ontwikkelen waarbinnen de kontinuiteit vandat onderzoek gegarandeerd
kon worden.Dat werd het IFDP.Naast donatiesdraaide het instituut in
debeginjaren vooral op deinkomsten uit het boekvan Francis,dat een
bestseller werd. Tijdens het onderzoek t.b.v. Food First kwam men in
kontakt met honderden en honderden onderzoekers en aktivisten, die
nooit gehoord worden in de publieke opinie. Ook bleek er weinig
koördinatie tussen deze mensen en er bleek geen enkel onafhankelijk
onderzoeks-of scholingsinstituut in deVSop dit terrein te zijn, evenmin
als onafhankelijke publikaties. Dat versterkte de noodzaak van een
instituut alshet IFDP.'
Hoe verhoudt het instituut zich ten opzichte van al die politieke
bewegingen;koördineertzij eennetwerk vanaktiegroepen, of stemt ze het
onderzoek afopakties vanaldiegroepen?
Gretta:'Nee.Het IFDPisprimair een onderzoeksinstituut; wij organiseren
niet, evenmin als wij bewegingen zouden koördineren of mensen voor
politieke aktie zouden mobiliseren. Wij onderzoeken komplexe,
ekonomische thema's en strukturen en stellen de resultaten van dat
onderzoek ter beschikking aan derden; in die zin zijn we dus
onafhankelijk.
Het thema voedsel iseen bewuste,politieke keusgeweest. Voedsel isiets
wat iedereen aangaat en zo fundamenteel is dat niemand om de ermee
verbonden problemen heen kan.Voedsel iseen ingangom mensen politiek
bewust temaken.Onsdoel isom Amerikanen telaten zien welke krachten
erachtervoedsel werkzaam zijn en te laten zien hoe demechanismesvan
onsekonomische systeem werken.Ook alisAmerika débepalende faktor
in het wereldgebeuren, de Amerikanen zelf denken nauwelijks
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internationaal. Omhetsimpeltezeggen:Wewillen Amerikanen laten zien
dat het Amerikaanse systeem niet het beste isvanwatmogelijk is; we
moeten dekeerzijde laten zien enaangeven daterbetere systemen zijn.
Daarom ook maken we studie van derde wereldlanden, die een andere
koerszijn gaanvaren,zoalsCuba,NicaraguaenMozambique.Maarook
gaan webinnenkort naar Europa, omachterhetsocialisme enkapitalisme
te kijken en studie te maken van nieuwe bewegingen zoals de
koöperatieve.'
Waarop wordt de keuze vooreenbepaaldsoort onderzoek gebaseerd?
Waaromlandenstudies,pesticidenonderzoek en waarom niet andere
thema's;hebbenanderegroeperingen daar invloedop, enzo nee,watzijn
dandepolitieke pretenties van hetIFDPnaarallerleibewegingen toe?
Gretta:'Het instituut bepaalt zelf welke zaken onderzocht worden;we
gaan een dialoog met groepen pas aan na het verschijnen vanhet
onderzoek.Wewillen nietdepretentie hebben ombepaalde bewegingen te
koördineren;zelfs niet omonsonderzoeksprogramma ophunbeleid afte
stemmen.Alsdiegroepen metvragen zitten, danzijn daaronderzoekscentra voor. Weliser een bepaalde betrokkenheid of solidariteit met
linkse groepen, maar wijhebben daarbinnen eeneigen, onafhankelijke
positie.Tijdenshetonderzoek t.b.v. Food First dienden zich automatisch
nieuwe onderzoeksprogramma's aan;er bleek zo weinig systematisch
onderzoek tezijn gebeurd naarallemogelijke facetten vanhetvoedselvraagstuk op wereldnivo, dat wevoor de komende jaren volop werk
hebben. Zozijn wetijdens Food First o.a. gestoten op derolvande
Wereldbank enhetIMF.Hetboek Development Debacle ishetresultaat
van dezestudie,waarvoor gebruik isgemaakt vanmeerdan6000 pagina's
uit materiaal van de Wereldbank zelf; het onderzoek laat pijnlijk
nauwkeurigderolvandewereldbank enhetIMFindeFilippijnen zien.
Ook de studies dieJoein Nicaragua verricht vloeien voort uit eerdere
studies; het hele onderzoek naar alternatieve Strategien is eigenlijk
geïnitieerd door Food First.JoeCollinsismomenteel vrijwillig adviseur
voorderegeringinNicaragua,engaat erzo'nvijf maalperjaar naar toe.In
Nicaragua speelt het in Food First geschetste probleem: Het dilemma
tussen export vanhandelsgewassen voordebroodnodige deviezen en de
produktie van deeerste levensbehoeftes voor deNicaraguaanse bevolking
zelf. De ervaringen, die daar zijn opgedaan, zijn en worden weer
bestanddelen voor nieuwepublikatiesenonderzoek, zoalshetboek 'What
difference canarevolution make?'
Maar hoekunje nupolitiek opererenalsje zo geïsoleerdoptreedt? In
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Nederlandwordenkritischeonderzoekerszich ersteedsmeervan bewust
dat zowel de onderzoeksmethode alsde invullingvanhet terrein van
onderzoek vergaandgedemokratiseerdmoet wordenenergestreefd moet
wordennaar eensoortorganischebandmet politieke bewegingen willen
deresultatenervan zinvolzijn ineenbepaaldepolitieke konstellatie. Wat
heeft bijvoorbeeld een Amerikaanse boerenorganisatieaan hetIFDP? Wil
jepolitieke veranderingen bewerkstelligen, danzulje nietom dergelijke
organisatiesheen kunnen!
Gretta: 'De Amerikaanse boeren geloven in dit export-beleid. De
organisatieszijn sterk konservatief en deboeren ergindividualistische;veel
aansluiting kan er dus niet eens zijn. Toch is er wel een politieke
verandering opgetreden in destrategie vanhet instituut. Het Nicaraguaonderzoek enhet onderzoek t.b.v. 'Circle of Piosson'heeft enorm veel tijd
gevergd enheeft langonsdoen enlaten bepaald. Delaatstejaren zijn we
onsechter meer op deAmerikaanse situatie aanhet richten. Deextremeexportgerichtheid van de Amerikaanse landbouw willen we als kapstok
gebruiken om dediskussie overhet Amerikaanse landbouwbeleid aan op
te hangen. Zo hopen we op langere termijn de publieke opinie te
beïnvloeden rond voedsel-enlandbouwvraagstukken. Maardaarbij richten
we ons dus niet enkel op de Amerikaanse boeren en hun organisaties;
invloed hebben wij vooral op kerkelijke organisaties, universiteiten,
scholen en allerlei alternatieve groeperingen. Ook met verschillende
politici en leidende figuren hebben we goed kontakt; maar voor de
duidelijkheid: wewillengeencentrum worden viawelke aldeze personen
engroepen met elkaar in kontakt komen en blijven. Wijzouden danveel
te veel tijd verliezen aan overleg en vergaderingen; voor ons instituut
neigen we er toe om het model van het demokratisch centralisme te
hanteren, alwashet alleen maarom tijd voor onderzoek over te kunnen
houden.'
Op welke manier willen jullie de diskussie over het Amerikaanse
landbouwmodelvoeren; welkedelengajeonderzoeken enhoebepaalje
de politieke prioriteit ervan? Want als je de pretentie hebt de publieke
opinie tebeïnvloeden,danzuljedaarvoor toch buitenje instituut moeten
treden?
Gretta:'Wezijn inderdaad vanplan om ophet gebiedvanlandbouw-en
voedselpolitiek speciaal iemand aan te stellen die de kontakten met
verschillende groeperingen onderhoudt. In die zin is er van een zekere
afstemming van onderzoek en politieke bewegingen sprake. Maar
omgekeerd kunnen wij door onze relatief onafhankelijke positie weer
nieuwe inzichten en resultaten toevoegen aan debestaande diskussie. Eén
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van demythesisdat wevoedselmoeten exporteren om dehonger inde
wereld te bestrijden. Een anderemythe isdat wedevoedselexport zelf
nodighebben om onze olie-importen te kunnen financieren. Een recente
studie laat zien dat de Amerikaanse landbouw tweemaal zoveel energie
verbruikt alsaltijd gedacht is.Voor elke dollargeëxporteerde landbouwprodukten moet 25 dollarcent aan olie worden geïmporteerd om die
produktie mogelijk temaken. Deverwachting is,dat dat percentage de
komende vijf jaar gaat verschuiven naar 40 procent. En dat is nog
exklusief allerleiverspillingen exklusief devernietigingvan deproduktievoorwaarden oplange termijn! In grote delenvanhet mid-westen vindt
pure roofbouw plaats, met verstuiving en verlies aan bodemvruchtbaarheid alsgrootste problemen. In destaat Ohioverdwijnt er bij
elkeoogst tweemaalzoveelgrond alseraangewasgeoogst wordt!
Omgekeerd zijn erdiskussiesgaandein delandbouw, waarweop denken
aan te kunnen sluiten. De Amerikaanse boeren hebben met enorme
problemen tekampen;in sommigestreken dreigt meerdan 30procentvan
deboeren failliet te gaan. Derente overdeschulden (300miljard dollar)
wasgroter danhet totaal in delandbouw verdiende inkomen! Erisdan
ook een diskussie gaande in delandbouw overeen basis-minimuminkomen
i.p.v. een inkomen uit de markt. In ons komende boek Trading the
future' komt die diskussie aan bod.Maarvoor deduidelijkheid: wezitten
niet op de'boerenlijn'. Natuurlijk vinden wedat boeren voorhun werk
redelijk betaald moeten worden;eriseengrootverschil tussen dat wat de
boeren krijgen en dat wat dekonsumenten moeten betalen. Tweederde
vande stijging van devoedselprijs isniet naar deboeren gegaan.Maarwij
gaan niet op het boerenstandpunt staan. Ons instituut houdt zich met
voedsel bezig,omdatalle Amerikanen hiermee bewust temaken zijn. Het
is in feite een dramatisch thema; daar kun je de Amerikanen nog mee
raken!'
Alsjejerichtop 'depublieke opinie', eengroot,anoniempubliek, kunje
dannogwelbepalen watde invloedvanje werkisenof het zinvol is? Wat
isbijvoorbeeldhet effekt vaneenbestsellerals'Dietfor asmallplanet'
geweest?
Gretta:'Wijhebben geen wetenschappelijke maatstaf om het suksesof de
invloed te meten. Feitelijk isdie invloed ook niet te bepalen. Het duurt
somsjaren voorje reaktieskrijgt. Natuurlijk krijgen weeenindikatie door
diskussies na lezingen of door brieven van verschillende groeperingen.
Maareen maatlat hebje niet.Je kunt welonderzoeken wat de argumenten
inbepaalde debatten zijn enaan dehand daarvanje invloed meten ende
juistheid ervan. Zo hebben wij de tweede versie van 'Diet for a small
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planet', tergelegenheid vanhet tienjarig bestaan,ervanveranderd. Inde
eersteversiezit noghet gevaarvaneen verindividualisering vande politiek
door eenveranderingvanhet individuele koopgedrag.Een veranderddieet
helpt dehongerechternietdewerelduit! Daarvoor moet er struktureler
gewerkt worden, zoals ook in Food First wordt uitgewerkt. Maar
omgekeerd blijven weophet standpunt dat erook een individuele stap
gedaan moet worden', aldusGretta Goldman.
Eleanor LeCaen, die werkzaam is geweest op het Institute for Policy
Studiesenbij het IFDP,staatveel kritischer ten opzichte vanhet IFDP,
maar wel vanuit 'een solidariteitspositie', zoals zij het noemt. Na een
aantaljaren zichbeziggehouden te hebben met 'voedsel'iszij nu aktief in
devredesbeweging.In haar worden: 'Je kuntje welinzetten voorvoedsel
vooreen ieder,maar watheeft dat voorzin alsje tegelijk dewereld aan
eenmogelijke kernoorlog ten onder laat gaan?'
Eleanor: 'De verhouding van het instituut tot basisgroepen en andere
progressieve onderzoekersishelaasslecht;feitelijk isernauwelijks vaneen
verbinding sprake. De laatste jaren wordt dit wel geprobeerd, o.a. om
iemand voor dediskussie rond 'Trading the future' aan te trekken, maar
veel zal het nooit worden. Boeren en hun organisaties kunnen daarom
geeninvloed op deonderzoeksonderwerpen endeaard vanhet onderzoek
uitoefenen. Enjuist omdat het IFDPhet enigeinstituut op dit terrein is,is
dat deste problematischer. Nuisdit ook geenmakkelijke zaak.In deVS
is slechts 2 procent boer en stelt ze politiek daarom niet zoveel voor.
Tegelijk zijn deboerenbonden sterk konservatief. Zoveelprogressiefs iser
uit diehoek dusniet teverwachten. Maartoch, indelenvandeVSzijn
weldegelijk bewegingen waarhet instituut zichopzou kunnen oriënteren.
In staten alsOhio,Wisconsin enMinesota isdeUSFarmers Association
aktief, een organisatievanvoornamelijk oudere boeren, die in de vijftiger
jaren — ten tijde van de Korea-oorlog — politiek erg aktief waren.
Opvallend is dat deze organisatie niet zozeer het exportmodel of het
boerenbelang centraal stelt,maar politiek aktief isrond de thema'svoedsel
envrede!Altijdens deKorea-oorlogverzetten zijzich tegenhet uitzenden
vanAmerikaanse soldaten.Nu zijn ze,sindsenkelejaren, opnieuw aktief.
Enerzijds is het de enige boerenorganisatie, die aktief opereert in de
Amerikaanse vredesbeweging vanuit hun 'Peace-and Parity'-beginsel.
Anderzijds iszijzeer nauw betrokken bijhet organiseren van 'Foreclosure
Action Committees', die trachten om, middels bezettingen gedwongen
openbare verkopingen ten gevolgevan faillisement, tegen tehouden.Op
dedagvanverkoop wordt door een grotegroep boeren uit deomgevingde
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betreffende boerderij afgegrendeld tegen potentiële kopers.De boerderij
wordt dan,tijdens zo'n 'penny-auction' (tevergelijken met aktievormen
zoalsdie ook in Nederland in de dertigerjaren ophet Groningse en Friese
platteland voorkwamen, red.) toch geveild en door deaanwezige kollega's,
voor 1 dollargekocht en daarna teruggegeven aan deboer.Trouwens, het
Center for Rural Affairs in Minesota is nauw verbonden met deze US
Farmers Association en doet veel direkte aktie- en bewegingsgericht
onderzoek.
Voorhet IFDPzijn er toch wel mogelijkheden om zich te oriënteren op
wat je kunt omschrijven als 'ekologische bewegingen'. Ook dat gebeurt
niet of nauwelijks. Vooral in de zestiger jaren zijn deze groepen sterk
opgekomen vanuit een meer spiritueel denken om een beter kontakt met
de aarde te krijgen. Politiek gezien zijn deze groepen echter sterker
geworden enhouden zich nu ook bezig met vraagstukken als bewapening
en kernenergie. Misschien zijn ze wel te vergelijken met de Europese
Groenen.
In Californie is een groot netwerk van alternatieve groepen, een soort
'organisch cirquit' binnen het kapitalistisch systeem.Maarook daarliggen
mogelijke politieke lijnen. Het is immers belangrijk dat mensen ook
individueel weten en bewust zijn én het isbelangrijk dat er alternatieven
zijn die nu albestaansrecht hebben. Binnen aldezegroepen, of zezichnu
met vrede, overleven, voedsel of koöperaties bezig houden, is een
verschuiving tezien sinds Reagan aan demacht is.Doorhet verschuiven
vangeldenvoor socialeuitgaven naar bewapening zijn veel aktiegroepen
zichmeergaan koncentreren op het probleem van bewapening.Ook het
IFDPwilhet vraagstuk vanvoedsel,vrede en bewapening in de toekomst
gaanuitdiepen! Maaromgekeerd werkt het beleid van Reagan en meerin
het algemeen de krisisook deandere kant uit;het McCarthyisme komt
weer op en mensen worden bang om zich uit te spreken. Ook dat is
Amerika anno 1983!'
Hoeschatjijde tegenkrachtenop hetAmerikaanseplattelandinenwelke
roldenkje dathet IFDPdaarin kanvervullen?Iserbijvoorbeeldsprake
vanakties tegendeagribusiness vanuitverschillendestromingen?
Eleanor:'Deeerder genoemde USFarmersAssociation iszich alsenige
boerenorganisatie bewust van derolvan de agribusiness inhet hele wereldvoedselgebeuren. Zij waren ook aktief ten tijde van deaktiesrond Nestlé
endeCampbell-soup-boycot.Maarverder iserniet of nauwelijks sprake
van akties tegen deagribusiness. Het IFDPgaat in Food First en in andere
werken welinop derolvanmultinaitonale ondernemingen, maar nergens
wordt dit centraal uitgewerkt.
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Hiervoor hebik het IFDPbekritiseerd om haarisolement,maar begrijp mij
goed; ik doe dit uit solidariteit met het instituut en de verschillende
bewegingen. Het IFDP is daarbij pas recentelijk begonnen met het
aansnijden van Amerikaanse problemen en wordt daarom nu pas
gekonfronteerd met het vraagstuk rond haarpositie ten opzichte van die
bewegingen.Zoiserkort geleden aleen bijeenkomst geweest met kritici
van het IFDPwaarinjuist dat soort vragen op deagenda stonden. Dus
vooreen deelgeef ikzehet voordeel van de twijfel, alzou het ook wel
leuk zijn alseensiemand uit het IFDPeen boek zou schrijven overde
interne gangvanzaken binnen het instituut.
Over de koppeling van derde wereldproblemen met de Amerikaanse
situatie,zoalshet IFDP dat doet, ben ik enthousiast, dusook overhet feit
dat dit in detoekomst nogmeer destrategievanhet IFDPgaat bepalen.
Het boek overpesticiden wasdé ingangnaar Amerikaanse groepen;het
boek heet ook niet voor niets de Circleof poison. Dein Amerika
verboden bestrijdingsmiddelen komen weer terugindeVSviade import
vanvoedseluit de derde wereld,welke alsdumpplaatsdient voor onze
overtollige bestrijdingsmiddelen! Ook het onderzoeksprogramma rond de
import/export-afhankelijkheid van de Amerikaanse landbouw biedt de
mogelijkheid om derelatie tussen dederde wereld enhier te leggen.En
daarin ligt dekracht van het instituut!'

Bijlage: Publikaties,onderzoek en andere aktiviteiten vanhet IFDP
Publikaties
Food First;beyond the myth of scarcity
Circle of piosson
Diet for asmall planet;tenth anniversary edition
World hunger;ten myth
Mocambique and Tanzania;asking the big questions
The population fix
Aid asobstacle;twenty questions about our Foreign Aid and the hungry
Depo-Provera;a critical analysis
Aid to Bangladesh;for better of worse?
Needlesshunger;voicesfrom aBangladesh Village
Agrarian reform and counter-reform in Chili
What difference could arevolution make? Food and farming in the new Nicaragua
Now wecan speak;ajourney through the new Nicaragua
Food First Action alert on Nicaragua
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Castin new molds;first stepstoward worker control in democambique steel factory
Development debacle
Food First resource guide,Food First Comic,Food First Curriculum
Removingthe obstacle guide
What can wedo? Food and hunger: how you can make a difference
Films,dia-series, affiches
Seedsof revolution (film over de strijd van een koöperatieve bananenplantage in
Honduras)
Food First slideshow
US-Foodindustry;profile and concentration
World hunger;fact and fantasy
Newsand notes from the IFDP (kwartaalperiodiek)
Onderzoeksprogramma's
Costsof USagriculture's increasing export/import dependency (materiaal voor het
binnenkort te verschijnen boek Trading the future)
Food security;critical lessonsseries(landenstudies naar agrarische veranderingen in
derdewereldlanden: Zuid Korea,Taiwan,Cuba,Venezuela,Vietnam en Nicaragua)
Onderzoek naar deexport van in Amerikaverboden middelen, waaronder bestrijdingsmiddelen (Circle of piosson) en anti-conceptie (Depo-provera)
Kampagnes
Politieke druk om de groeiende export vanverboden pesticiden van industrielanden
naar de derde wereld te stoppen
Politieke diskussie met kerken, campussen, basisgroepen en politiciover ontwikkelingshulp n.a.v.het boek Aid asobstacle
Diskussie met Amerikaanse groeperingen op het platteland n.a.v. de studie naar degevolgen van het Amerikaanse landbouwbeleid rond de export/import-afhankelrjkheid
Scholings-,trainings-en advieswerk in Nicaragua om Food First-principes in praktijk te
brengen
Institute for Food andDevelopment Policy,
1885Mission,SanFransisco,CA 94103 USA
09-l-(415) 864-8555
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Eerderverschenen in dereeksMarquetalia, tijdschrift voor landbouw
en politiek:
Nummer 5.Arbeid en technologie inde Veenkoloniën
In dit nummer een aantal achtergrondsartikelen over de fabrieksaardappelteelt
in deVeenkoloniën: een boer over de AVEBE;een historisch overzicht van de
fabrieksaardappelproduktie ;de ontwikkelingen op de wereldzetmeelmarkt; alternatieven voor de aardappel en een theoretische beschouwing.
Voorts een kommentaar op Ulrich Hampicke 'Naar een natuurvriendelijke landbouw'(Marquetalia 3);een kommentaar op 'Het gebruiksplan van boeren in
Noordwest Overijssel' (Marquetalia 3)en een besprekingvan 'Circle of poisson'
uitgegeven door het IFDP.
ISBN 90 6260 405 6, f 17,50

Nummer4.Technologieen ontwikkeling
Dit nummer behandelt diverse aspekten van de relatie tussen technologische ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling, in delandbouw. Dit om 'ons'westerselandbouwwetenschappers-besef van de maatschappelijke achtergronden van
technologische problemen te verruimen.
ISBN90 6260404 8,f 18,50

Nummer 3.Landbouw of natuur
Dit nummer gaat overhet verband tussen landbouw en natuur, uitgaande van de
noodzaak begrip te bewerkstelligen tussen boeren enerzijds en natuurbeschermersanderzyds.Hierbij wordt begonnen by de natuurervaringen, en niet - zoals
gebruikelijk - by verwetenschappelijkte 'natuurwaarden'.
ISBN 90 6260 403 X, f 19,00

Nummer 2.Demoeilijke wegvoorwaarts
In dit nummer een bundeling artikelen over de transformatie problematiek: de
ontwikkeling van kolonie,via bevrijdingsstryd naar socialisme.Met bijdragen
overMozambique,Guiné Bissau,KaapVerde en Algerije.
ISBN90 6260 402, f 15,00

Nummer 1.Aktieonderzoek
In dit nummer gaat het om de rol en positie van intellektuelen ('Subjekten') met
betrekking tot de beweging, organisatie en aktievan boeren en landbouwpolitiek
('objekten') enerzijds, en degebruikswaarde van ideeën die ontwikkeld worden
binnen of in samenhang met de boerenbeweging hier inWest-Europa en in de
derde wereld anderzijds.
ISBN 906260401 3, f 13,00

Bovenstaande boeken zijn verkrijgbaar in de(goede) boekhandel, of
door stortingvan deaangegeven prijs plusf4,00verzendkosten op
postgiro 3021756 ten namevan Uitgeverij DeUitbuyt Wageningen,
graagmet vermeldingvanhet gewenste.Een en ander wordt dan per
ommegaande opgestuurd. (Let op of deadresseringvanuw girokaart
korrekt is.)
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Eveneensversehenen bij Uitgeverij De Uitbuyt
Konsumptienaarbehoefte. Overdepositie vande konsument.Gerda
Casimir.
Technologisch hoog ontwikkelde Produkten dievoor de leek nauwelijks te beoordelen
zijn;reklameboodschappen die beweren geluk en gezelligheid te verkopen, terwijl ze
tandpasta en koffie bedoelen;verpakkingen die meer suggereren dan ze in werkelijkheid bevatten;stijgende prijzen terwijl de koopkracht daalt.
Dit boek behandelt de plaatsvan de konsument in de ekonomie: wat komen konsumenten tegen wanneer zrj zich op demarkt begeven en met de daar aangeboden Produkten inhun behoeften willen voorzien. Daaraan voorafgaande wordt devraaggesteld: wat zijn die behoeften, hoe komen ze tot stand en waar worden ze door beïnvloed. Aan het slot wordt devraaggesteld: wat doen konsumenten en wat kunnen ze
doen om hun zwakke positie te versterken.
'Konsumptie naar behoefte' iseen geheel herschreven en vollediggewijzigde versievan
'Produktie naar behoefte' (De Uitbuyt, 1977)waarin dekonsument centraal staat.
Wageningen 1982, 126 pp., ISBN 90 6260 104 9,f 15,00

Hetliedboek vandestrijd.Onder redaktie van RogierFokke,Jellede
Gruytere.a.
Dit boek bevat eenverzamelingvan ruim 120liederen en bedjes diein de afgelopen
jaren doorvele linkse koren en muziekgroepen ten gehore zijn gebracht op talloze demonstraties, manifestaties, stakingen, bezettingen, solidariteitsavonden of verkiezingsbijeenkomsten.
Van vrijwel alleliederen isdehoofdmelodie in noten opgenomen, alsmede akkoorden
voor piano of gitaar.
Bij deliederen isdevolledige tekst opgenomen.
Het liedboek ismooivormgegeven envoorzien van vele foto's, wat het maakt tot niet
alleen een zangbundel, maar ook een prachtig kijk-album.
Wageningen 1980, 225 pp.,geïllustreerd.ISBN 906260 801 9,f 18,50

Hetfeest datWiegelwilde,30april 1980.(fotoboek). PaulBabeliowski,
Dick Breebaarte.a.
30 april 1980isniet onopgemerkt gebleven. Nauwgezet ishet feest, dat Wiegelwilde,
voorbereid. Weinig werd aan het toeval overgelaten. De politie leek op allesvoorbereid.
Toch ginghet mis.De plechtigheid gingdoor, net alshet feest, terwijl elders in Amsterdam stoeptegels en traangasgranaten door delucht vlogen.Het feest dat Wiegel wilde
had een paradoxaal karakter, gelijk het paradoxale karakter van Neêrlands constitutionele monarchie.
Radio, t.v., dag-en weekbladen, alsmede dePro Juventute kalender 1981 belichten de
ene kant van het feest. Dit fotoboek de andere kant. Ruim 25 fotografen werkten mee
aan dit tijdsdokument.
Wageningen 1980, 72 pp.,groot formaat, ISBN 90 6260 802 7, f 17,00

Coöperatiesenboerenstrijd inGuatemala.Guatemala KomiteeNederland.
In tweejaar tijd is de boerenbeweging CUCer in geslaagd de belangrijkste faktor te
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worden in het georganiseerde verzet van de bevolkingvan Guatemala.
Daarmee ishet noodzakelijk geworden om in Nederland meer informatie te geven over
de strijd die het CUCvoert, in plaatsvan uitsluitend de aandacht te richten op de cooperatieve bewegingin Guatemala.
In dit boek wordt de rol van beide bewegingen belicht in relatie tot de ontwikkeling
van delandbouw. De basisvan het boek wordt gevormd door uit Guatemala afkomstig
materiaal: vertaalde teksten uit wetenschappelijke publikaties, krantenartikelen, het
boerenblad Sol aSol,en verschillende verklaringen en manifesten van zowel coöperaties alshet CUC.
Wageningen 1980,230 pp.,geïllustreerd, ISBN 90 6260 309 2,f 15,00

Beroephuisvrouw.Negenentwintig gesprekken met huisvrouwen.Marja
vanHoutenenGerdaSpaander.
Het isopvallend met welkevanzelfsprekendheid vrouwen door opvoeding en opleiding
voorbereid zijn op hun huisvrouwenberoep. Het isook dezevanzelfsprekendheid die
hen nu belemmert, wanneer zij hun leven anders willen inrichten. Dit boek, gebaseerd
op gesprekken met negenentwintig Nederlandse huisvrouwen gaat over het dagelijks
werk en leven van huisvrouwen, hun belevingdaarvan en hun behoefte aanverandering.
Dit boek zalvrouwen kunnen ondersteunen in hun streven naar verandering, omdat zij
er argumenten invinden van anderen, die opvergelijkbare manier bezig zijn. Vrouwen
(en mannen) die met vrouwen werken zullen door het lezen van dit boek meer inzicht
krijgen in het leven van hun doelgroep.
Wageningen 1980, 180pp.,ISBN 90 6260 1030, f 15,00
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Er wordt strijd gevoerd door boeren en boerinnen van het Peruviaanse
Alto Piura. Voor water, werk en rechtvaardigheid. Erzijn wegblokkades,
stakingen en onderhandelingen geweest. Demensen zitten indeknel.Hun
bestaan wordt bedreigd.
Alto Piura iseen dichtbevolkt gebied inhet noorden van Peru. In 1973
neemt debevolking het niet langer. Zebezetten het land enverdelen het
onder delandlozen en kleine boeren. Er worden coöperaties opgericht.De
coöperaties zijn een sukses:eenvoorbeeld voorandere boeren. Daar waar
degrootgrondbezitters 50arbeiders lieten werken kunnen nu 500mensen
aan deslag.
In de regering zitten grootgrondbezitters: kredieten worden tegruggedraaid, deprijzen verlaagd. Daar komt bij dat Alto Piura een droge streek
is. Deboeren van Alto Piura willen water aftappen van een rivier.Maarde
regeringwilhet water laten wegvloeien naar een stuk woestijn, waarzich
nieuwe grootgrondbezitters vestigen.
Deboeren en boerinnen van AltoPiura hebben een beroep gedaan op
kollega'sinNederland. DeVoedingsbond FNVendeWerkgroepVeenkoloniën hebben alaan die oproep gehoor gegeven.Erisgeld nodigvoor affichesen een stencilmachine. Voor bovenstaande kleuren-poster wordt daarom tien gulden gevraagd. Dat iseen solidariteitsprijs. Méérmagook. Storten op gironummer 3.715.596van deVoedingsbond FNV ondervermeldingvan Aktie Peru.
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marquetalia
CeesSchelling:
'Ik denk dat multinationals goed in staat zijn gebruik te maken van
de moeilijke omstandigheden waar mensen in verkeren. Ze hebben
een uitstekend inzicht in c'e arbeidsomstandigheden op wereldschaal
en informeren daar elkaar ongetwijfeld over. Zeker de multinationals in de voedselverwerkende industrie hebben duizend en één mogelijkheden om mensen tegen elkaar uit te spelen. De grondstof van
de agribusiness is niet zo duidelijk gebonden aan bepaalde regio's.
Dat geeft natuurlijk ongekenue mogelijkheden om de produktie te
verplaatsen en de macht van vakbonden ; n te perken.'
DanGallin:
'Waarom heeft Delmonte geen fiuitplantages in West Europa?W
om verbouwt en verwerkt ze wel ananas, maar geen appels? Omdat
het eerste produkt meer winst oplevert en dat heeft direkt te maken
met de omstandigheden waaronder in de derde wereld gewerkt k^n
woeden. Daarvoor moet wel eerst de hele 'sociale fabriek' vernietigd worden op het tropische platteland. Proletarisering is daar;o< T
nodig. Dan moeten er mensen van hun grond afgezet worden, dan
moet de jungle van de Amazone vernietigd worden, dan moet e;
^/prHnngnpjn geschapen worden, want vcor die mensen die van
platteland naar de steder. verdwijnen iser natuurlijk geen werk.'
Enkele citaten uit Marquetalia, tijds
nummer 6.
Het "hema is agribusiness, opgeva
over de agrarische produktie van z
taalgrocptr

ISBN 90 6260 406 4
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