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Demeter licentiehouder te worden. In Duitsland vechten bedrijven in de rechtszaal onder hoge druk om het recht op het Demeter-merk. Sommige landen hebben net als
bij ons “natuurvoedingswinkels” die veel
Demeter-producten verkopen. Die zien Demeter liever niet in de supermarkt. Maar in
Denemarken of Finland zou het enige kanaal
naar een groot publiek de supermarkt zijn.
Zo zijn de situaties, de belangen en de ontwikkelingssnelheden zeer uiteenlopend. Als
bestuurslid van Demeter Internationaal heb
ik vaak het gevoel “dat het net zo moeilijk
verenigbaar is als in de Europese Unie”. Het
“Europa van verschillende snelheden” heeft
zijn analogie in Demeter Internationaal.
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