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‘Terug naar basis’
Fefac viert 50-jarig bestaan in Atomium

Reportage

[Jacqueline Wijbenga]

De Europese federatie voor de diervoederindustrie, Fefac, bestaat 50 jaar. De
organisatie vierde dit op hoog niveau, in het Atomium in Brussel. Maar Fefac
loopt allerminst in de wolken, benadrukt voorzitter Pedro Correa de Barros.
,,In tijden van crisis moeten we het hoofd koel houden en terug naar de basis
waarin voedsel en voer van groot belang zijn voor de economie.”

Fefac-voorzitter Pedro Correa de Barros
memoreerde in zijn toespraak ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
Europese brancheorganisatie dat nu een
goed moment is om een nieuwe balans
op te maken voor duurzaamheid. ,,We
moeten de competitiviteit voor de land-

Ierse stelt dat de sector veel heeft
geleerd van goed en kwaad uit het verleden. Met de Fefac-voorzitter is ze van
mening dat de toekomst moet zijn
gericht op duurzaamheid. ,,Het ‘environmental report’ van Fefac is wat mij
betreft een cadeau aan jullie zelf.

bouw terugbrengen. Daaraan draagt de
diervoederindustrie al vele jaren bij.’’
Correa de Barros stelt dat nieuwe technieken die rekening houden met milieu
onmisbaar zijn om duurzaamheid te
realiseren.
Europarlementariër Mairead
McGuinness is van mening dat de
Europese diervoederindustrie trots mag
zijn op het werk dat ze doet. ,,Dankzij
jullie hebben we gezond voedsel.’’ De

Daarmee draagt Fefac bij aan de veranderingen die nodig zijn in het streven
naar een duurzame productieketen.”
McGuinness wijst er wel op dat de focus
niet moet doorslaan naar milieu.
,,Landbouw moet leidend zijn, ook al is
dit onlosmakelijk verbonden met
milieu.’’ Europees beleid zal er volgens
McGuinness op gericht zijn de voedselproductie te stimuleren.
,,Voedselzekerheid is geen mensenrecht
waaraan we wereldwijd tegemoet kunnen komen’’, aldus David Cieslak, voorzitter van IFIF. ,,Diervoederproductie is
een lokale of regionale activiteit. Van
belang is te kijken hoe we van daaruit
kunnen bijdragen aan de wereldwijde
voedselvoorziening. De grote uitdaging
is om 9 miljard mensen te voeden. Maar
de dierlijke productieketen en de diervoederindustrie hebben altijd flexibiliteit en innovatie getoond om nieuwe
uitdagingen aan te gaan en doelen te
bereiken.’’
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De receptie werd gehouden
in het Atomium te Brussel.
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Europarlementariër Mairead McGuinness:
,,Before you make op your mind, open it.’’

,,Nu is een goed moment om een nieuwe
balans op te maken voor duurzaamheid’’,
aldus Pedro Correa de Barros.

Giordano Veronesi werd tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van Fefac benoemd tot erelid. Hij is het zesde
erelid van de federatie.
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