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Samenvatting
Van globalisering wordt vaak verteld dat het een onvermijdbaar ‘natuurverschijnsel’ is waar
burgers weinig invloed op hebben. In deze brochure hoopt Vóór de Verandering te verduidelijken dat het anders moet én kan. De nadelen van het neoliberale beleid voor de voorziening in
basisbehoeften en natuur en milieu in Noord en Zuid, zijn door diverse onderzoeken uitgebreid
beschreven. Die nadelen zijn echter nog relatief onbekend voor het grote publiek, mede door
een gebrekkige aandacht van de media en de politiek.
De volgende problemen worden deels of geheel door neoliberale globalisering – en het westerse ontwikkelingsmodel dat door deze globalisering verspreid wordt – veroorzaakt.
Allereerst zijn dit milieuproblemen als klimaatverandering en het versnelde uitsterven van
dieren- en plantensoorten. Deze worden mede veroorzaakt door de vernietiging van natuurgebieden door houtkap, olie- en gaswinning, mijnbouw en/of de aanleg van plantages voor luxe
consumptie zoals veevoer en biobrandstoffen. Hieraan gerelateerd zijn oprakende oliebronnen
zich uitend in Peak Oil 1, en (dreigende) oorlogen om steeds schaarser wordende natuurlijke
hulpbronnen zoals olie, water en vruchtbare grond.
Op sociaal gebied zien we dat vooral in ontwikkelingslanden de groep die niet in haar basisvoorzieningen (als voedsel en water) kan voorzien groeit. Verder groeit wereldwijd de ongelijkheid tussen arm en rijk en worden ouderen, zieken en laagopgeleiden steeds meer gemarginaliseerd, ook in de westerse maatschappij. Een deel van de gemarginaliseerden vlucht in de
gemakkelijke antwoorden van religieus fundamentalisme of rechts extremisme in plaats van te
strijden voor een structurele aanpak van de achterliggende economische en politieke
structuren.
Op economisch gebied vallen vooral de stijgende winsten van multinationals op, terwijl het
midden- en kleinbedrijf (zoals de informele handel in ontwikkelingslanden) en kleine boeren
en gezinsbedrijven in de landbouw in grote getale afhaken. Ook heeft de liberalisering van het
kapitaalverkeer en van goederenstromen er toe geleid dat economieën sterk afhankelijk van
elkaar zijn geworden. Zo heeft een steeds waarschijnlijker wordende recessie in de VS en/of de
ineenstortende dollar direct gevolgen voor de werkgelegenheid in Europa.
Toch overheerst binnen de politiek en het publieke debat de gedachte dat het westerse ontwikkelingsmodel, liberalisering, privatisering en deregulering, ook in ontwikkelingslanden tot
sociaal-economische verbeteringen voor alle inwoners zal leiden. We hebben het in het Westen
tenslotte toch beter dan onze grootouders? De gedachte leeft dat de koek gewoon groter moet
en kan worden en dat milieuproblemen vooral via technologische vooruitgang opgelost kunnen
worden. De aanpak van de overconsumptie in het Westen – en dus vermindering van ons
beslag op schaarse natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden – wordt vaak niet eens
overwogen. Daarbij denkt men dat ontwikkelingslanden armoede en milieuproblemen het
beste kunnen bestrijden via export naar de wereldmarkt.
Vóór de Verandering vindt dat de tijd voor ontzenuwing van deze mythes, en voor een drastische verandering, nu is gekomen. Regionalisering is dan een mogelijk alternatief.
Regionalisering betekent een meer lokaal, nationaal en regionaal georiënteerde economie en
samenleving. Een regio is op te vatten als een deel van een land, maar ook als een groep van
landen zoals de EU. Dit laatste is belangrijk omdat Nederland voor een deel van zijn beleid
gebonden is aan EU-wetgeving. Binnen zo’n regio zal de voorziening in basisbehoeften zoals
voedsel, energie, veevoer en hout hoofdzakelijk moeten plaatsvinden door eigen boeren en
door het midden- en kleinbedrijf (MKB) op basis van regionaal aanwezige natuurlijke hulpbronnen,. Maar ook een groot deel van de industriële productie en de dienstverlening zal het
beste regionaal kunnen plaatsvinden. We concentreren ons in deze brochure vooral op basisbehoeften, zoals voedsel (inclusief veevoer), energie, hout, onderwijs, bewerking en handel. We
gaan minder in op industriële producten en diensten als telecommunicatie en IT.
1

Peak Oil betekent dat de komende jaren de maximale mondiale olieproductie behaald zal worden. Vanaf dat punt zal de
olieproductie dalen, terwijl de vraag naar olie nog zo’n 75 procent zal stijgen. Zie www.peakoil.nl
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Om een meer regionale productie en consumptie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het
WTO-beleid2 en bilaterale en regionale vrijhandelsverdragen drastisch hervormd worden. Via
meer marktregulering binnen de landbouw, zoals (verhoogde) importheffingen, productiebeheersing en quotering (op EU-niveau), en afschaffing van alle handelsverstorende subsidies,
kan een einde worden gemaakt aan de race to the bottom op een geliberaliseerde wereldmarkt. Het door de internationale boerenbeweging Via Campesina geïntroduceerde concept
voedselsoevereiniteit zou maatgevend moeten zijn binnen internationaal landbouwbeleid.
Boeren in het Westen zijn dan weer in staat een kostendekkende prijs te ontvangen voor producten die op een milieu- en sociaalvriendelijke manier tot stand zijn gekomen. Het vrijkomende EU-geld kan veel effectiever worden ingezet voor groene diensten op gebied van natuur,
landschap en milieuvriendelijke landbouw.
Tegelijkertijd wordt hierdoor het veel te grote, en nog steeds groeiende, immorele beslag op
hulpbronnen in het Zuiden drastisch verminderd. Denk hierbij aan de import van soja, palmolie, biomassa en hout. Dit betekent een omslag omdat dit beslag nu alleen maar toeneemt,
wat ten koste gaat van landrechten van kleine boeren en inheemse volkeren, voedselzekerheid,
werkgelegenheid en natuur. Producenten daar krijgen door genoemde hervorming de kans om
(weer) in hun eigen basisbehoeften te voorzien via eerlijke prijzen op hun markt. De meeste
ontwikkelingslanden – en zeker de allerarmsten in die landen – zijn niet in staat op te boksen
tegen de concurrentie van westerse landen en van grootmachten als Brazilië en China. Ook
heeft men dan geen last meer van dumping van westerse landbouwoverschotten. Deze landen
worden verder geholpen door de onhoudbare schulden kwijt te schelden, waardoor de noodzaak verdwijnt hun ontwikkeling vooral via export(deviezen) vorm te geven. Ook kunnen zij zo
onder het juk van Wereldbank en IMF, die deze exportgerichte ontwikkeling decennialang hebben opgelegd of gestimuleerd, vandaan komen.
De huidige hogere prijzen voor bepaalde landbouwproducten zijn geen reden om door te
gaan met liberalisering en met het afschaffen van marktregulering. Het vergt juist meer regulering om te zorgen dat de productie van biobrandstoffen en veevoer voor de rijksten, niet ten
koste gaat van voedselzekerheid van de armsten.
Regionalisering betekent overigens geen volledige zelfvoorziening. Tropische producten als
koffie, bananen, thee en cacao blijven we importeren, maar voortaan wel als bewerkt product
en voor een eerlijke prijs. Dit betekent bijvoorbeeld de herinvoering van grondstoffenovereenkomsten en een fairtrade-plus-principe, waarbij export naar het Westen ook niet ten koste mag
gaan van eigen voedselzekerheid, landrechten, werkgelegenheid en natuurgebieden. Daarnaast
zullen bepaalde industriële producten ook slechts op grotere schaal buiten de regio (en de EU)
geproduceerd kunnen worden.
Naast hervorming van handelsverdragen is er in Nederland en de EU een verschuiving nodig
van belasting op arbeid naar belasting op uitputting en vervuiling van natuur en milieu. Die zal
er ook voor zorgen dat de technologieën in de juiste richting worden ingezet en innovatieve
milieuvriendelijke bedrijven eindelijk een kans krijgen. Deze mogelijkheden worden verder vergroot omdat - door de eerder genoemde hervorming van handelsverdragen – de concurrentie
met niet-duurzame geïmporteerde producten verdwijnt. Ook past cradle to cradle, wanneer dat
werkelijk betekent dat kringlopen van grondstoffen, mineralen en water worden gesloten, perfect binnen regionalisering.
Subsidies en overheidsfinanciën dienen veel minder naar die grote infrastructurele projecten
te gaan die een lokale duurzame economie juist schade toebrengen omdat deze de op export
gerichte bedrijven bevoordelen. Dus minder overheidsgeld naar vliegvelden, havens en snelwegen, en meer naar bedrijven die duurzame energie- en voedselvoorziening, energie- en grondstoffenbesparing, recycling én werkgelegenheid bevorderen. Daarbij moet vooral het MKB kansen krijgen. Het huidige Nederlandse kabinet stimuleert bijvoorbeeld nog te veel de grote
bedrijven.
2
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WTO: World Trade Organization ofwel Wereldhandelsorganisatie is een intergouvernementele organisatie met supranationale
eigenschappen waarbij 151 landen zijn aangesloten. Zij is opgericht in 1995 en komt voort uit de General Agreement on Tariffs
and Trade (GATT). De taken van de WTO zijn de bevordering van internationale handel, de beslechting van handelsconflicten
en de opheffing van handelsbarrières. De basisfilosofie van de organisatie is dat vrije internationale handel de beste en
snelste manier is om de wereld welvarender te maken en dat daarom alle obstakels voor die internationale vrijhandel uit de
weg geruimd moeten worden. (Zie nl.wikipedia.org/wiki/Wereldhandelsorganisatie.)

Uiteindelijk is ook een kritische heroverweging van het westerse ontwikkelingsmodel, dat zich
als een wervelwind over de aarde verspreid, noodzakelijk. Volkeren en gemeenschappen met
een lage milieudruk, relatief goede sociale omstandigheden en rijke culturele tradities zijn en
worden door externe factoren onder druk gezet om zich aan te sluiten bij dit westers ontwikkelingsmodel. Zij krijgen hierdoor ook te maken met grotere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een economie gebaseerd op geldkapitaal (dat op zoek is naar het grootste rendement), concurrentie, consumentisme en individualisme. In plaats van hun dit model op te leggen, zou het Westen juist van deze volkeren kunnen leren, bijvoorbeeld om basisbehoeften te
leren afstemmen op lokaal en regionaal aanwezige natuurlijke hulpbronnen. Dan blijkt dat er
maatregelen nodig zijn om te komen tot consuminderen, de lokale democratie en zeggenschap
over de eigen regio te bevorderen, en geld in de regio te houden. Volgens Vandana Shiva moet
de markteconomie weer ondergeschikt worden aan de natuurlijke economie en de zelfvoorzienende economie.
Om genoemde beleidsomslag te bereiken is het nodig dat boeren en burgers in Noord en Zuid,
ontwikkelings-, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties, vakbonden en het midden- en kleinbedrijf, elkaar meer als bondgenoten gaan zien. Gezamenlijk zou men kunnen pleiten voor een
drastische verandering van nationaal en internationaal beleid. Dit beleid komt namelijk nu nog
ten goede aan een kleine minderheid en aan multinationals in het bijzonder. Er zullen antwoorden moeten worden gevonden op hun grote lobbycapaciteit ten opzichte van nationale en
internationale overheden. Deze lobby uit zich bijvoorbeeld in de Europese Lissabon-agenda,
Global Europe en de afgesloten vrijhandels- en investeringsverdragen.
Daarnaast is het nodig dat er nu eindelijk eens een publieke en politieke discussie over de
voor- en nadelen van de huidige neoliberale globalisering wordt gevoerd. We moeten af van de
TINA-gedachte, There Is No Alternative, en de vanzelfsprekendheid van het neoliberale gedachtegoed binnen het (inter)nationaal beleid.
Een hulpmiddel zou een maatschappelijke oproep tot een parlementair onderzoek of een
enquête over de WTO en andere afgesloten vrijhandelsverdragen kunnen zijn. Uit diverse
onderzoeken – die in deze brochure aan de orde komen – blijkt namelijk dat deze verdragen
leiden tot schendingen van afgesloten mensenrechtenverdragen, en sociale- en
milieuverdragen.
Naast verandering van beleid en leren van het Zuiden, zijn inspirerende initiatieven door
burgers en bedrijven in Nederland en Europa essentieel om te komen tot regionalisering. U
vindt in deze brochure een uitgebreid overzicht hiervan. Dat om recht te doen aan de gedachte
Think global, act local. Dus: wat kunt u als burger, consument, maatschappelijke organisatie,
boer, midden- en kleinbedrijf, of (lokaal) politicus zelf doen? En hoe kunnen we bruggen slaan
tussen degenen die pleiten voor een drastisch ander beleid, en de praktische idealisten?
Tenslotte een overzicht van de voordelen van een (meer) regionaal georiënteerde economie
waarbij voorziening van basisbehoeften op basis van regionaal aanwezige hulpbronnen
plaatsvindt:
1. Bijdrage aan preventie van klimaatverandering. Reductie van het vervoer, en daarmee ook
minder infrastructuur en CO2-uitstoot, en dus minder klimaatverandering. Juist het transport
in het algemeen, en over zee en in de lucht in het bijzonder, blijkt een belangrijke bijdrage
aan het broeikaseffect te leveren. Bij verdergaande globalisering zal de uitstoot van de zeevaart het komende decennium met 30 procent stijgen. ‘Als het beleid niet wordt aangescherpt, zal het verkeer in 2050 de volledige Europese ruimte voor CO2-uitstoot opsouperen.’3
2. Energiezekerheid en vermindering van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Binnen
een regionale economie is energiezekerheid te bereiken via duurzame decentrale energieopwekking en drastische energiebesparing. Men is dan minder afhankelijk van centrale energieproductie en fossiele brandstoffen die van ver of uit politiek instabiele regio’s komen.
3. Voedselzekerheid in Noord en Zuid. Als het voedsel uit verre streken komt, is er een grotere
kans op calamiteiten die de aanvoer kunnen stagneren of stoppen.
3 ‘Schepen grote bronnen van broeikasgas’, de Volkskrant, 14-2-2008;
‘CO2-uitstoot verkeer rijst de pan uit’,de Volkskrant, 29-1-2008
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Door het westerse beslag op hulpbronnen in ontwikkelingslanden te verminderen, kan men
daar hulpbronnen beter inzetten voor eigen voedselvoorziening. Kleine boeren en inheemse
volkeren in ontwikkelingslanden krijgen dan meer kans dat hun – vaak wettelijk vastgelegde –
claim op landrechten wordt gehonoreerd en niet wordt gefrustreerd door gewelddadige acties
van leger, politie en/of privémilities.
4. Verpakkingen. Die kunnen voor korte afstanden stukken minder zijn. Dit betekent een extra
reductie van energie- en grondstoffengebruik.
5. Sociaal contact en transparantie in de productieketen, door meer feedback-mogelijkheden
tussen producent en consument.
6. Ontspanning en onthaasting als regionalisering samengaat met consuminderen. Dit heeft
naast milieuvoordelen ook positieve gevolgen voor de menselijke gezondheid.
7. De kringlopen van zoet water en mineralen/voedingsstoffen worden gesloten. Dit voorkomt
milieu-uitputting in ontwikkelingslanden en milieuvervuiling in westerse gebieden, bijvoorbeeld door mest.
8. Meer biodiversiteit. Natuurgebieden, planten- en diersoorten (vooral in ontwikkelingslanden) vallen niet meer ten prooi aan productie voor de export.
Door een hervormd Europees landbouwbeleid komt er geld – dat nu nog wordt ingezet om
export te bevorderen en de voedingsmiddelenindustrie onder de kostprijs te laten inkopen –
beschikbaar om natuurgebieden te beschermen en boeren kostendekkend voor landschapsen natuurbeheer te betalen.
9. Een aantrekkelijker landschap, voor de bewoners en ook voor toeristen, onder andere door
meer variatie van gewassen en behoud van de koe in de wei (zie ook punt 8).
10. Gezondheid. Door minder verkeer en zeevaart en dus minder fossiele energie te verspillen,
zal er minder uitstoot plaatsvinden van schadelijke stoffen, zoals het zeer kankerverwekkende fijnstof. Ook qua geestelijke gezondheid zijn er goede effecten te verwachten.
11. Mensenrechten. Met de reductie van onze mondiale voetafdruk verkleinen we tevens de
grote verschillen in de claims op de beperkte mondiale gebruiksruimte, ofwel we werken
mondiaal aan fair sharing van de aanwezige natuurlijke hulpbronnen.
Arbeidsrechten en het recht op bestaanszekerheid van boeren en kleine handelaren zullen
ook verbeteren wanneer men niet meer hoeft te concurreren op de wereldmarkt. (Zie ook het
recht op voedsel, punt 3.)
12. Versterking regionale economie. De bestedingen vinden meer in de eigen regio plaats en
het geld gaat naar regionale bedrijven. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid. Kinderen hoeven dus niet langer het spaargeld van hun ouders achterna te reizen, dat normaal gesproken
uit de regio verdwijnt op zoek naar het hoogste rendement.4
Dit betekent ook dat de druk om het platteland te verlaten op zoek naar een baan in de stad
of in het buitenland vermindert.
13. Betere beschikbaarheid van voorzieningen. Winkels en sociale voorzieningen blijven langer
beschikbaar (voor ouderen) in een florerende regio (zie ook het vorige punt).
14. Vermindering van afhankelijkheid van, en politieke invloed door multinationals. Op een
regionale zelfvoorzienende markt kunnen zij niets verkopen, en zij kunnen ook niet langer
op zoek gaan naar de goedkoopste grondstoffen en producten voor de laagste prijs.
15. Minder vatbaarheid voor conjunctuurschommelingen, doordat de economie meer gebaseerd is op eigen basisvoorzieningen en markten en minder op de wereldmarkt, is men veel
minder vatbaar voor economische recessessies.
16. Minder kans op oorlogen en conflicten om schaars wordende natuurlijke hulpbronnen als
fossiele brandstoffen, water en land.
17. Effectievere inzet van overheidsgeld. Er is minder geld nodig voor legers om de olietoevoer
veilig te stellen, voor oorlogen om schaarse hulpbronnen, en voor infrastructuur om export
mogelijk te maken. Er zou dan veel geld beschikbaar komen voor energiebesparing, duurzame energie en openbaar vervoer. De door ons voorgestelde hervorming van het Europese
landbouwbeleid levert miljarden op voor duurzame landbouw, natuur en landschap, omdat
wordt gestopt met (indirecte) subsidiëring van de Europese voedingsmiddelenindustrie en
gesubsidieerde export naar de wereldmarkt.
4 Citaat van de Ierse econoom Richard Douthwaite in Hoogendijk (2007)
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Inleiding
We staan economisch, sociaal en ecologisch voor een grote uitdaging. Steeds meer en voor een
steeds groter publiek wordt zichtbaar dat de mondiaal georganiseerde economie gebaseerd op
oneindige groei en het exportmodel geen oplossing biedt voor sociale en ecologische problemen. Sterker nog, ze lijkt een grote veroorzaker van veel ellende.
Bij velen begint door te dringen dat de tijd van problemen benoemen, hernoemen en van in
herhaling vallen voorbij is. Kortom, het is tijd voor veranderingen en oplossingen die verder
zullen moeten gaan dan kleine aanpassingen van Business as Usual.
Voor u ligt de brochure van Vóór de Verandering over dit alternatief: regionalisering. Deze brochure is tot stand gekomen na enkele expertmeetings en debatten en een literatuurstudie,
behorende bij het project Regionalisering dat in 2007 van start is gegaan. In deze brochure
trachten we u bekend te maken met regionalisering, wat het inhoudt, hoe het een antwoord
kan bieden op de huidige problematiek en waarom het huidige systeem geen antwoorden
heeft. Het geheel illustreren we met foto’s, de woorden van visionairs als Gandhi, inspirerende
voorbeelden uit de praktijk, een overzicht van de voordelen en de eventuele uitdagingen van
regionalisering.
Vóór de Verandering nodigt u uit om kritisch te lezen en uw commentaar met ons te delen.
Het begrip ‘regio’ is afhankelijk van de context uit te leggen als (deel van) een continent zoals
de EU, (West-)Afrika, Centraal-Amerika, Zuidoost-Azië, of als een veel kleiner grondgebied.
Regionalisering betekent een meer lokaal, nationaal en regionaal georiënteerde economie en
samenleving. Het betekent dat regio’s, landen en/of continenten de mogelijkheid behouden of
krijgen om hun economische sectoren (landbouw, industrie en diensten) te ontwikkelen en te
beschermen. Als producten binnen zo’n regio geproduceerd kunnen worden, moeten zij voorrang krijgen boven producten van ver. Hierdoor kan werkgelegenheid en sociale zekerheid ontwikkeld en beschermd worden. Dit biedt ook op milieu- en natuurgebied veel voordelen. Regionalisering betekent namelijk dat productie en consumptie zoveel mogelijk op basis van aanwezige natuurlijke hulpbronnen plaatsvinden. Dit biedt de beste garantie op goed beheer van
deze hulpbronnen en het voorkomt afwentelgedrag. Regionalisering betekent ook het toepassen van het subsidiariteitsbeginsel, dus de beslissingsbevoegdheid (door overheden) zo dicht
mogelijk bij de burger leggen.
In deze brochure richten we ons vooral op basisbehoeften als voedsel (inclusief veevoer),
energie, hout en onderwijs, en bewerking en handel om deze basisbehoeften bij de consument
te krijgen. We schenken minder aandacht aan industriële producten en commerciële
dienstverlening.
Regionalisering als alternatief biedt zowel een kritische blik op de huidige globalisering als een
mogelijk antwoord op de grote (te verwachten) crises van de 21ste eeuw, namelijk problemen
op gebied van uitputting van energie- en andere natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering,
problemen in de voedsel- en watervoorziening en de dramatische achteruitgang van natuurlijke biodiversiteit en culturele diversiteit. Door regionalisering binnen een continent als de EU
toe te passen, zijn we min of meer gedwongen onze consumptie op de aanwezige hulpbronnen
aan te passen. Dit betekent een vermindering qua materiële welvaart, maar biedt naast eerder
genoemde voordelen (zie samenvatting) ook kansen voor bedrijven die binnen milieugrenzen
innovatief te werk gaan. Het voordeel is namelijk dat men geen last meer heeft van de race to
the bottom op een geliberaliseerde wereldmarkt.
Regionalisering biedt ook een antwoord op sociale problemen die ontstaan door de neoliberale globalisering. Zo vlucht een deel van de mensen in religieus fundamentalisme of de
gemakkelijke antwoorden van extreem rechts. De oorzaken worden dan bij andere bevolkingsgroepen of andere religies gezocht in plaats van bij de economische structuren die mensen
tegen elkaar opzetten.5
5 Zie o.a. Vandana Shiva, ‘The Two facisms’, in The Ecologist, mei/juni 1999
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Vissers komen
aan land met
hun vangst,
hun vrouwen
verkopen de
vis ter plekke.
Mui Ne - Vietnam, 2003

Wij hebben een ander uitgangspunt en zoeken naar structurele oorzaken, om zo deze uitdagingen en problemen bij de bron aan te pakken. Op beleidsniveau zullen deze problemen in
samenhang moeten worden gezien en structureel en coherent moeten worden aangepakt. Dan
blijkt dat welzijn, klimaat, energie en voedselzekerheid alles te maken hebben met de WTOonderhandelingen6 die momenteel buiten het zicht van de burger en de nationale politici
gevoerd worden. Maar ook met het beleid van de nationale en Europese overheden, en van de
Wereldbank en het IMF, dat er voor zorgt dat landen en bedrijven zich steeds meer richten op
een ‘geliberaliseerde’ wereldmarkt in plaats van de nationale en lokale markt.
Eigenlijk zijn de huidige economische verhoudingen een voortzetting van de eeuwen van
verovering en kolonialisme. Nu wordt het echter anders genoemd. De VS noemen het: verspreiden van vrijheid en democratie. In de EU wordt gesproken over ontwikkelingshulp of -samenwerking. In beide gevallen betekent dit dat de huidige situatie in zuidelijke landen op zijn
minst ‘verbetering’ behoeft. Het wordt tijd om hier grote vraagtekens bij te zetten. Zeker zolang
succes vooral wordt uitgedrukt als een gemiddeld BNP per inwoner en er niet wordt gekeken
naar de voorziening in de basisbehoeften van alle inwoners. Juist de voorziening van basisbehoeften komt onder druk door deze ontwikkelingsagenda.
Eerder in de geschiedenis kwamen er soms positievere ideeën over lokale gemeenschappen
naar buiten, zoals in 1830 vanuit India door de Britse gouverneur Charles Metcalfe: ‘De dorpsgemeenschappen zijn kleine staatjes die bijna alles wat men nodig heeft zelf produceren, en die
bijna onafhankelijk zijn van buitenlandse relaties. Ze zijn in grote mate bepalend voor het
geluk, het genot, de vrijheid en onafhankelijkheid van de dorpsbewoners.’7
Relatief onderbelicht is, dat de zogenaamde vrije markt een mythe is. Zo ondersteunen overheden wereldwijd (in)direct de op export gerichte grootschalige bedrijven via subsidiëring van
grootschalige infrastructuur, onderzoek en technologische ontwikkeling. Daarnaast krijgen deze
bedrijven dikwijls belastingvoordelen of subsidies als ze zich vestigen of dreigen te vertrekken.
Dit bevordert een ontwikkeling die vooral gericht is op aansluiting bij een van kapitaal en fossiele brandstoffen afhankelijke economie, die gericht is op groei. Het is echter ook door deze
infrastructuur dat natuurlijke hulpbronnen in het Zuiden worden blootgelegd voor export naar
het Westen, en lokale markten kunnen worden binnengedrongen met westerse producten. Wat
6 Zie voetnoot 2 voor uitleg over de WTO
7 M.K. Gandhi, VillageSwaraj, Navajivan Trust, Ahmedabad, India, 1962 (pagina xiii)
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goed lijkt voor de economie van de ontwikkelingslanden, is vooral goed voor exporterende
bedrijven, en heeft vaak desastreuze gevolgen voor de plaatselijke bevolking.
En zo zetten wij vraagtekens bij veel zaken die tot voor kort als ‘positief’ voor mensen uit
zuidelijke landen werden beschouwd. Naast infrastructuur is hierbij te denken aan onderwijs,
als dat vooral leidt tot aansluiting bij het westerse consumptie- en ontwikkelingsmodel in
plaats van dat het kinderen leert hoe de voorziening in hun basisbehoeften op de lange termijn
veilig gesteld kan worden.
Om deze problemen integraal aan te pakken zijn we gekomen tot dit mogelijke alternatief van
regionalisering, dat zowel recht doet aan de voorziening in basisbehoeften en behoud van
werkgelegenheid in Zuid en Noord, als aan het voorkomen van de milieucrisis.
Hiervoor is het niet genoeg om alternatieven te ontwikkelen voor de huidige neoliberale globalisering. Ons hele westerse industriële ontwikkelingsmodel (op basis van fossiele brandstoffen) en de reductionistische gerichtheid (op economische groei) binnen onze samenleving, blijken ter discussie te moeten worden gesteld.
Er is ook sprake van een psychologische en sociale crisis. Dit laatste wordt vooral duidelijk als
we zogenaamde ‘onderontwikkelde’ culturen vergelijken met onze westerse cultuur (zie hoofdstuk 2.3.1). In veel dorpen in ontwikkelingslanden is er nog een duurzame balans tussen basisbehoeften en de aanwezige natuurlijke hulpbronnen. In plaats van als Westen hiervan te leren,
worden deze gemeenschappen mede door internationaal beleid onder druk gezet om zich aan
te sluiten bij de globaliserende – en vaak ook op kapitaal- en fossiele brandstoffen gebaseerde
– economie. Zij worden pas serieus genomen in (de statistieken van) de economie, als zij voor
de markt produceren en geld genereren. Ook als dit ten koste gaat van het voortbestaan op
langere termijn omdat natuurlijke hulpbronnen uitgeput of vervuild raken. In mindere mate
vindt ditzelfde proces plaats in Oost-Europese landen sinds deze toetraden tot de EU.
Intussen heeft ook Nederland te maken met de gevolgen van neoliberale ontwikkelingen, die
veelal als autonoom en onontkoombaar worden gezien. Zo werden basisvoorzieningen als zorg,
energie, openbaar vervoer, post en telefonie reeds geprivatiseerd. Dit leidde in veel gevallen
niet tot de beloofde lagere prijzen. Burgers zitten ook helemaal niet te wachten op keuzevrijheid tussen enkele overgebleven grote bedrijven. Van een ‘staatsmonopolie’ zijn we beland in
een oligopolie, waarbij een deel van het geld van de burgers opgaat aan reclamegelden en
hoge lonen voor managers en topbestuurders.
Mede door de Lissabon-agenda van de EU krijgen arbeiders, werklozen, arbeidsongeschikten
en bijstandsgerechtigden nu te maken met een drastische hervorming van sociale stelsels en de
afbraak van arbeidersrechten. Dit zou nodig zijn om klaar te zijn voor de mondiale concurrentie. Dit is een politieke keuze, die echter als onvermijdelijk aan de burgers wordt verkocht. Het
wordt met een mooie naam ook wel ‘modernisering’ genoemd. Nederlandse vestigingen van
multinationals die winst maken, sluiten ondertussen de poorten, omdat bij vestiging in lagere
lonenlanden nog hogere aandelenkoersen in het verschiet liggen. Hun grote invloed op het
nationale en EU-beleid is groot, wat weer blijkt uit de nieuwe strategie van de EU (Global
Europe) om markttoegang tot andere landen te vergroten.8 Anderzijds maakt de Nederlandse
overheid het hun gemakkelijk om zo min mogelijk belasting te betalen.9
Mede door de liberalisering in de landbouw ontvolkt het platteland waardoor basisvoorzieningen verdwijnen. Gezinsbedrijven in de landbouw krijgen het steeds moeilijker door liberalisering via de WTO en door hervormde EU-verdragen. Het Europese landbouwbeleid dwingt hen
– zeker sinds de hervormingen vanaf 1992 – hun kostprijs te verlagen om te kunnen concurreren op de wereldmarkt. Daardoor wordt het steeds moeilijker te voldoen aan de hogere eisen
van de maatschappij op gebied van milieu, natuur en dierenwelzijn en wordt het karakteristieke cultuurlandschap bedreigd. Hoewel binnen bepaalde landbouwsectoren de prijzen sinds
kort hoger zijn, is dit geen reden om marktreguleringinstrumenten af te schaffen. In paragraaf1.3 zullen we hier verder op ingaan.

8 www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/026-21474-049-02-08-903-20080215IPR21453-18-02-2008-2008false/default_en.htm
9 Zie NRC, 21 februari 2008: www.nrc.nl/economie/article944741.ece/Multinationals_betalen_vrijwel_geen_belasting
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Maar ook is er steeds minder plaats voor ouderen en laagopgeleiden in onze samenleving. De
opvoeding van kinderen en de zorg voor zieken en ouderen wordt steeds meer uitbesteed aan
anderen. De burger raakt vervreemd van de natuur en van de productie van zijn voedsel. En de
milieuproblemen die samenhangen met onze overconsumptie, door ons grote beslag op
natuurlijke hulpbronnen in zuidelijke landen, zijn nagenoeg onzichtbaar bij de consument.
Dit model van vervreemding van natuurlijke hulpbronnen en gemeenschappen verspreidt zich
snel over de aarde, mede door een westers superioriteitsgevoel bestaande uit technologisch
optimisme, een reductionistisch wereldbeeld, het geloof in oneindige economische groei, concurrentie, individualisme, schaalvergroting en efficiëntie. Het Bruto Binnenlands Product (per
hoofd van de bevolking) is hierbij nog steeds de belangrijkste graadmeter voor succes. Maar
zoals Vóór de Verandering in zijn project ‘Anders rekenen’10 al benadrukt, discrimineert deze
prioriteitsstelling mens- en natuurwaarden. Het Bruto Binnenlands Product houdt geen rekening met milieuvervuiling en -uitputting, natuurvernietiging, zelfvoorzienende gemeenschappen, reciprociteit en burenhulp, zorg voor zieken, kinderen en ouderen door huishoudens, het
geluksgevoel als mensen zich verbonden voelen met gemeenschap en omgeving, culturele
diversiteit en toekomstige generaties. Dit alles wordt opgeofferd voor economisch gewin op
korte termijn. En de cruciale vraag is: worden we gelukkig binnen dit ontwikkelingsmodel? Of
heeft men in Bhutan een betere keuze gemaakt door zich te richten op bruto nationaal geluk?
In deze brochure analyseren we in hoofdstuk 1 de sociale- en milieuproblematiek veroorzaakt
door de huidige neoliberale globalisering. Hierbij besteden we ook aandacht aan de problemen
die ontstaan door toepassing van de achterliggende vrijemarkttheorie.
In hoofdstuk 2 bespreken we eerst een aantal visies op regionalisering, waarbij onder andere
het Swadeshi-concept van Gandhi en het baanbrekende boek van Schumacher voorbij komen.
Daarna schetsen we alternatieven op internationaal en nationaal beleidsniveau. We pleiten
onder andere voor een drastische hervorming van het (inter)nationale, economische, sociale,
milieu- en handelsbeleid.
Globalisering biedt naast veel bedreigingen ook kansen om te komen tot uitwisseling van
kennis en ideeën. In binnen- en buitenland zijn er al (of nog) veel aansprekende voorbeelden
om te komen tot een mens- en natuurvriendelijkere samenleving. Speciale aandacht vragen we
hier voor hetgeen we kunnen leren van het Zuiden. Dit kan bijvoorbeeld inspireren om te
komen tot de noodzakelijke heroriëntatie van het huidige westerse ontwikkelingsmodel, maar
kan ook stimuleren om te komen tot een duurzame regionale economie in de praktijk.
In hoofdstuk 3 tenslotte gaan we in op handelingsperspectieven en mogelijke strategieën om
de alternatieven zoals genoemd in hoofdstuk 2 in de praktijk te brengen. Hiervoor benoemen
we allereerst de belemmeringen en tegenkrachten die een drastisch verandering tot nu toe
tegenhouden en gaan daarna in op dilemma’s en eventuele nadelen van regionalisering. Als
we deze laatste overwinnen, kunnen we komen tot effectievere samenwerkingsverbanden tussen maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en betrokken burgers. We hopen dat uiteindelijk – maar liever vandaag dan morgen – activisten en medewerkers van maatschappelijke
organisaties die pleiten voor beleidsverandering, de handen ineen slaan met de idealisten in
de praktijk, de boeren en boerinnen en het midden- en kleinbedrijf.
Ideeën, vragen en opmerkingen van u zijn hierbij altijd van harte welkom..

10 Zie www.globalternatives.nl en www.economischegroei.net
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Hoofdstuk 1

Analyse van de problematiek
In dit hoofdstuk wordt allereerst in grote lijnen de (inter)nationale problematiek op sociaal
gebied en milieugebied beschreven. In de volgende paragraaf komt het achterliggende neoliberale beleid op theoretisch niveau aan de orde. Tenslotte gaan we nader in op de gevolgen van
dit neoliberale beleid op internationaal niveau.

1.1 Beschrijving sociale- en milieuproblematiek
Internationaal bestaat er een definitie van ‘armoedegrens’. Iemand die twee dollar of minder
per dag te besteden heeft, valt in de categorie ‘arm’. Wereldwijd zijn er volgens het UNDP-rapport van 2007-2008, 2,6 miljard armen (40 procent van de wereldbevolking), waaronder ongeveer 1 miljard mensen die van één dollar of minder per dag moeten leven. Ongeveer 28 procent
van de kinderen in de ontwikkelingslanden heeft een te laag gewicht of is onvolgroeid.11 De 43
miljoen volwassen inwoners van de Verenigde Staten die geen ziektekostenverzekering kunnen
betalen, of de naar schatting 250 duizend Nederlandse huishoudens die onder het in Nederland
gehanteerde bestaansminimum leven, vallen overigens buiten deze definitie.
Deze armoede gaat vergezeld van grote en groeiende inkomensongelijkheid. Volgens een
studie van de NEF12 was in 1993 het totale inkomen van de 1 procent rijkste mensen van deze
wereld 120 keer zo groot als het totale inkomen van de 10 procent armsten van deze wereld. In
2006 is die verhouding gestegen tot 170. De Verenigde Naties spreken van de champagne glass
economy. Hieruit blijkt dat de rijkste 20 procent van de wereldbevolking 83 procent van het
wereldinkomen ontvangt, de armste 20 procent slechts 1,4 procent13.
Maar misschien is het nog beter niet (alleen) naar het aantal dollars per persoon te kijken.
Beter zou het zijn te beoordelen hoe het is gesteld met de voorziening van de basisbehoeften
van alle leden van de bevolking, en daarnaast de belangen van natuur en milieu. Max-Neef
spreekt over de matrix van fundamentele menselijke behoeften: voortbestaan, bescherming,
liefde/genegenheid, begrip, deelname, ledigheid/nietsdoen, iets tot stand brengen, identiteit
en vrijheid.14 Het grootste deel van deze behoeften en belangen zijn binnen het huidige economische beleid echter ondergeschikt aan de economische ontwikkeling uitgedrukt in het Bruto
Binnenlands Product (per hoofd van de bevolking). Zelfvoorzienende boeren en informele handel vallen buiten de berekeningen. Maar juist kleinschalige landbouw en verwerking, en informele handel leveren de meeste werkgelegenheid op. Terwijl de milieu-uitputting en vervuiling
binnen deze informele economie relatief onder controle kunnen blijven, omdat kringlopen van
natuurlijke hulpbronnen beter gesloten kunnen blijven als productie en consumptie dichtbij
elkaar plaats vinden.
Zo kon het gebeuren dat de Wereldbank en IMF ontwikkelingslanden vooral een op de export
gericht beleid oplegde, ook al is dit desastreus voor de eigen voedselzekerheid en voor natuur
en milieu. Tevens werd door de hiermee gepaard gaande liberalisering de op de nationale en
lokale markt gerichte economie ondermijnd, omdat die zich minder kon beschermen tegen
goedkopere producten vanuit de wereldmarkt.
Wat betreft het milieu zijn de recentste cijfers zeer onrustbarend. In het publieke debat in
Nederland wordt terecht veel aandacht besteed aan de opwarming van de aarde en de daarmee samenhangende klimaatverandering. Milieu en sociale problemen komen hierin samen
volgens Kevin Watkins, schrijver van het HDR 2007-2008: ‘De 2,6 miljard armste mensen in de
wereld zullen als een tsunami de gevolgen van klimaatverandering voelen. (…) Als de wereld de
11 Human Development Report 2007-2008, pag. 25, zie hdr.undp.org/en/
12 David Woodward and Andrew Simms: Growth isn’t working: the uneven distribution of benefits and costs from economic
growth, (London, New Economics Foundation, 2005) pag. 12
13 HDR 2005, pag. 37, en www.eco-justice.org/E-040827.asp.
14 Manfred Max-Neef, Human Scale Development, 1991
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Figuur 1
De ecologische voetafdruk (1961-2003)
uitgedrukt in aantal
aardes

komende tien jaar de koers niet wijzigt, zullen zij door watergebrek of juist (overstromingen GG)
geen landbouw meer kunnen bedrijven. Door boskap zullen mensen op geërodeerde vlakten
achterblijven en vissers zullen weinig meer vangen als de overbevissing doorgaat.’15 Volgens
UNDP-topman Dervis zijn het juist degenen ‘die niet verantwoordelijk zijn voor de ecologische
schuld die we nu opbouwen, die de zwaarste rekening gaan krijgen. (…) 1,8 miljard mensen
dreigen tegen 2080 het slachtoffer te worden van ernstige watertekorten.’16
Minder aandacht is er voor het feit dat de wereldwijd sterk gegroeide consumptie van materiële goederen een enorme belasting legt op het ecologische draagvlak van de aarde. Die overbelasting bedraagt op wereldniveau volgens het Living Planet Report 2006 van het Wereld
Natuur Fonds nu al 25 procent op jaarbasis (zie de bovenstaande grafiek).17
De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Nederlander is momenteel ruim 2,5 maal groter
dan hetgeen volgens die ecologische capaciteit verantwoord zou zijn.18 Dit in tegenstelling tot
in de ontwikkelingslanden waar de gemiddelde voetafdruk nog onder het toegestane niveau is.
Zeer verontrustend is dat sinds de jaren zeventig de biodiversiteit van de aarde met zo’n 40
procent is gedaald.19 Een en ander heeft geleid tot een enorme ecologische schuld van vooral
de landen van het Noorden ten opzichte van ontwikkelingslanden.20
Nederland is als grote importeur van tropische producten medeverantwoordelijk voor deze ecologische schuld. 86 procent van de ruimte die we nodig hebben voor onze consumptie bevindt
zich in het buitenland.21 Nederland is, gemeten per inwoner, één van de grootste verbruikers
van tropisch hardhout, daarnaast werd in 2002 30 procent van de mondiale productie van
palmolie geïmporteerd door Nederland. De 13 miljoen varkens, 4 miljoen stuks rundvee en 100
miljoen stuks pluimvee zijn voor hun veevoer deels afhankelijk van soja uit Latijns-Amerika en
Azië. Dit vee zorgt vervolgens weer voor een groot mestoverschot in Nederland. De verwachte
import van biomassa, om aan Europese bijmengverplichtingen te kunnen voldoen, zal dit
beslag op zuidelijke hulpbronnen alleen maar vergroten. IUCN berekende de schade die Nederland veroorzaakte door milieuvervuiling en natuurvernietiging in 2002 op 16 miljard dollar, daar
komt nog 2,6 miljard dollar bij aan uitgaven voor milieubeleid.22 Het RIVM schatte de milieuschade in Nederland in 2000 op 40 miljard gulden. Deze schade vindt men niet terug bij de
berekening van het BBP. Het aandeel in het BBP van de jaarlijkse kosten van genomen milieumaatregelen is volgens het RIVM van 1990 tot 2003 gestegen van 1,7 procent naar 2,8 procent.23
15
16
17
18
19
20

zie voetnoot 11, en ‘Het Westen is in feite al op een ijsberg gelopen’, de Volkskrant, 28-11-2007
Opwarming treft armen, Het Parool 27-11-2007
WWF: Living Planet Report 2006 (Gland, 2006, World Wildlife Fund International) pag. 2
Idem pag. 14/15
Idem pag. 2
Zie onder meer: Andrew Simms: Ecological Debt: the health of the planet and the wealth of nations, London, 2005, Pluto
Books
21 Arnold Tukker van TNO, tijdens symposium Handel en duurzaamheid, 12 november 2007
22 www.iucn.nl/nederlands/programmas/neth_worldecology/neth_we/fsecology+.htm (november 2007)
23 RIVM: Valuing the benefits of environmental policy: The Netherlands, Bilthoven, 2001, RIVM
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Misschien wordt de energiecrisis nog eerder nijpend dan de problemen als gevolg van klimaatverandering en de achteruitgang van biodiversiteit en ecologische draagvlak. Volgens het Internationale Energie Agentschap (IEA) moeten we rekening houden met een acuut energietekort
voor 2015.24 Daarbij zal de energievraag tot 2030, mede door de spectaculaire economische groei
van China en India, toenemen met meer dan 50 procent. Het grootste gedeelte hiervan zal
moeten worden opgevangen door olie en kolen. Dit zal leiden tot een extra uitstoot van broeikasgassen van 60 procent die een temperatuurstijging van 6°C tot gevolg kan hebben.
Het IPCC heeft echter gewaarschuwd dat dramatische klimaatverandering kan optreden als de
temperatuur met meer dan 2°C stijgt. Om dit te voorkomen zou de uitstoot van broeikasgassen
juist spectaculair moeten dalen, wat volgens de IEA in totaal 13.200 miljard dollar kost. Het
cynische feit doet zich ondertussen al voor dat door klimaatverandering olievelden aan de
Noordpool bereikbaar worden die door winning hiervan weer tot verdere klimaatverandering
zullen leiden. Daarbij waarschuwt Fred Pearce dat het IPCC misschien nog veel te optimistisch is
geweest. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het smelten van de ijskap op Groenland veel sneller
gaat dan verwacht. Hij waarschuwt voor versnelde gevolgen in plaats van de algemeen veronderstelde geleidelijke veranderingen.25
Alternatieven als oliewinning uit teerzanden, kolenvergassing en teelt van de meeste soorten
biomassa verergeren de klimaatproblematiek alleen maar, omdat ze meer fossiele brandstoffen
verbruiken dan dat ze energie opleveren. Tevens worden hierdoor vaak grote oppervlakten
natuurgebied vernietigd. Er wordt al gesproken over een derde wereldoorlog als gevolg van de
strijd om de laatste overgebleven rijke olievelden.26 De oorlogen in Irak, Afghanistan en Soedan
zijn nog maar het begin.
Binnen deze discussies over energie en klimaat wordt over het algemeen het behoud van de
westerse levensstijl als uitgangspunt genomen. Dit ter discussie stellen, of een drastisch ander
milieu- en handelsbeleid, zijn opties die vaak niet eens worden overwogen.
Het blijken vooral de armen in ontwikkelingslanden te zijn die het meest direct de gevolgen
ondervinden van de genoemde sociale- en milieucrisis. Zij krijgen de grootste klappen als de
klimaatverandering, die zal zorgen voor droogtes, overstromingen en oprakend gletsjerwater,
zich doorzet. Het UNDP bevestigde dit in 2007 in zijn jaarlijkse Human Development Report.27 In
ontwikkelingslanden ondervinden de armsten ook de meeste schade door oliewinning en
mijnbouw. Voorbeelden zijn de oliewinning in Nigeria en de goud- en kopermijnen in West
Papua, die leiden tot ernstige vervuiling van de bodem en het water en verlies van vruchtbare
grond en aantasting van bossen. Daarnaast worden hun schaarse hulpbronnen, zoals vruchtbaar land en zoet water, veelal ingezet voor meer luxeconsumptiegoederen voor het Westen. De
hogere koopkracht van de burgers in het Westen wint het dan van de basisbehoeften van de
eigen bevolking.
Zo, nu genoeg doemscenario’s, die opvallend prominent de pers halen sinds een aantal jaren.
Gelukkig kan het anders en duurzamer. Het consumptieniveau van de mensen in ontwikkelingslanden zou kunnen stijgen als de consumptie in het Westen daalt. En er is ruimte voor een
daling van de milieudruk zonder dat het welzijnsniveau daalt, zoals werd berekend via de
Happy Planet Index. Deze index berekent per land welzijnsniveau en levensverwachting,
gedeeld door de milieudruk van het betreffende land. Nederland neemt op de ranglijst de 70ste
plaats in. Dit is ver achter eilanden in de Stille Oceaan en Midden-Amerikaanse landen, die
door hun geringe milieudruk, hoog welzijnsniveau en hoge levensverwachting de ranglijst aanvoeren. Bhutan, dat onlangs werd betiteld als één van de armste landen van de wereld28,
neemt de 13de plaats in, de Verenigde Staten staan op de 150ste plaats.29 Een betere indicatie
voor het failliet van het huidige westerse neoliberale ontwikkelingsmodel hebben we niet kunnen vinden. In de volgende paragraaf zullen we de theoretische kenmerken van dit model
bespreken.
24
25
26
27
28
29

Internationale Energie Agentschap, World Energy Outlook, in ‘Wereld stevent af op energiecrisis’, de Volkskrant, 8-11-2007
Fred Pearce, De laatste generatie, Jan van Arkel, 2007, en ‘Bang dat we niet weten’, de Volkskrant, 26-1-2008
Michael Klare in ‘Zucht naar olie brengt Derde Wereldoorlog nabij’ de Volkskrant, 19-11-2007
hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/
Willem Alexander en Maxima in Bhutan, NOS TV, 1-11-2007
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1.2 Neoliberale globalisering en marktwerking
Het neoliberale model gaat uit van vergroting van de marktwerking en daarmee van de speelruimte van de private ondernemingen. Dat vindt zijn weerslag in het liberaliseren van kapitaalstromen en van de handel in goederen en diensten, in de privatisering van overheidsdiensten
en in de verdere terugdringing van overheidsregulatie. Dit laatste leidt ertoe dat het publieke
domein steeds kleiner wordt, en daarmee ook het gebied waarover mensen – binnen democratische stelsels - zeggenschap hebben. Dat wordt het groeiende democratische tekort genoemd,
en speelt het steeds meer in Nederland en de EU. Zo heeft het Nederlandse parlement – laat
staan de burger – vrijwel geen invloed gehad op de Europese onderhandelingen over en binnen de WTO. De WTO-afspraken zijn vooral tot stand gekomen onder invloed van multinationals
die hun export-, investerings- en inkoopbelangen juridisch wilden vastleggen. Toch is de WTO
de enige effectieve ‘wereldregering’, omdat zij landen die zich niet aan haar ‘recht op vrijhandel’ houden, kan bestraffen met economische sancties. In de praktijk zijn mensenrechtenverdragen, arbeids- en milieuverdragen dan ook ondergeschikt aan deze vrijhandelsverdragen.
Daarnaast regeert het mondiale kapitaal volgens Robert Reich: ‘Dat is geen waardeoordeel,
maar een feit. Mondiaal opererende investeerders, ongeacht of ze uit de VS, China, Europa of
het Midden-Oosten komen, willen nu eenmaal een steeds hoger rendement.’30
In ontwikkelingslanden is de democratische situatie vaak nog slechter, omdat de overheid
vooral de elite, grootgrondbezitters, goed betalende buitenlandse bedrijven, stadsbewoners en/
of een bepaalde etnische groep bevoordeelt. Slachtoffer hiervan zijn veelal kleine boeren, de
informele handel, de plattelandsbevolking, inheemse volkeren en de biodiversiteit.
De toepassing en problemen van de vrijemarkttheorie
Het neoliberalisme heeft op het gebied van armoedebestrijding, economische ontwikkeling,
werkgelegenheid en democratie niet gebracht wat het beloofde. Toch zitten er in het achterliggende vrijemarktmodel elementen die getuigen van een zekere logica.
Arbeidsdeling heeft voordelen en het is een voorwaarde om het huidige welvaartsniveau te
behalen. Binnen onze samenleving is het ondenkbaar dat mensen zelf moeten zorgen voor al
hun bestaansmiddelen, dus zelf alle voedsel verbouwen, zelf spinnen, weven en kleren maken,
zich zelf vervoeren zonder door anderen gemaakte hulpmiddelen als fietsen en auto’s en zo
meer. Afhankelijk van het product dient de productie binnen een groter of kleiner gebied
geconcentreerd te worden. Het meeste voedsel en duurzame energie kunnen dichtbij de consument geproduceerd worden; industriële goederen zullen vaak beter geconcentreerd op enkele
plaatsen in een land of zelfs continentaal geproduceerd kunnen worden.
Binnen een lager consumptieniveau en bij minder afhankelijkheid van industriële producten
zouden de ideeën van Gandhi binnen zijn Swadeshi-concept waardevol kunnen zijn. Hij pleitte
voor zoveel mogelijk zelfvoorzienende dorpen, waarbij zowel productie van voedsel en kleding
als kleinschalige bewerkingen op lokale schaal plaatsvinden. Handel tussen dorpen vindt alleen
plaats in die goederen die niet lokaal geproduceerd kunnen worden. In ontwikkelingslanden
zijn hier nog inspirerende voorbeelden van te vinden (zie hoofdstuk 2).
In het Westen lijkt dit echter een stap te ver. Westerse consumenten kunnen – mede door de
beschikbaarheid van goedkope brandstoffen – nu (nog) beschikken over allerlei bestaansmiddelen die hier niet kunnen worden voortgebracht, door de wereldomvattende ‘verre handel’
met andere volkeren. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld koffie drinken en bananen eten. Het is
‘de markt’, dus de betaalde ruil tussen producenten onderling en met consumenten, en met
inschakeling van handelaren, die dat mede mogelijk heeft gemaakt.
Dus is een bepaalde arbeidsdeling nodig. De huidige arbeidsdeling is echter doorgeslagen.
Door ons – mede door handelsafspraken – te richten op de wereldmarkt zijn we beland in een
race to the bottom. Een concurrentieslag waarbij de laagste prijs en het hoogste rendement
maatgevend is, en sociale en ecologische randvoorwaarden weinig prioriteit krijgen.

30 ‘Het autoritaire kapitalisme komt op- Oud-minister VS waarschuwt voor maatschappelijke consequenties van ´superkapitalisme’, de Volkskrant, 19-1-2008
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Toch kan binnen de grenzen die de overheid stelt concurrentie positief uitwerken. Het kan
mensen en bedrijven scherp houden. Het kan de zoektocht naar betere productietechnieken,
producten en diensten stimuleren en leegloop helpen bestrijden. Dus de markteconomie werkt
in een aantal sectoren, als aan bepaalde spelregels wordt voldaan.
De bij het ministerie van Economische Zaken populaire comparatieve-kostentheorie van Ricardo
is slechts ten dele bruikbaar. Deze theorie zegt dat beide landen kunnen profiteren van handel.
Ricardo ging echter uit van de immobiliteit van kapitaal en arbeid. Juist deze voorwaarde gaat
de laatste decennia niet meer op. Kapitaal gaat wereldwijd op zoek naar de hoogste rendementen voor zijn bezitters: internationale banken of beleggers, of het multinationale bedrijfsleven. Dit leidt tot grote nadelige effecten voor het al aanwezige lokale bedrijfsleven, onzekerheid onder arbeiders en vaak verwaarlozing van de belangen van natuur en milieu. Daarnaast
werkt de comparatieve-kostentheorie onvoldoende omdat momenteel niet alle sociale- en
milieukosten in de prijs worden meegenomen.
Het probleem is verder dat de vrijemarkttheorie in een aantal andere essentiële sectoren niet
werkt. Dit geldt met name voor landbouw en publieke diensten zoals zorg, onderwijs, wateren energievoorziening en openbaar vervoer. Dit zijn sectoren waarbij de overheid een rol heeft
in de voorziening in basisbehoeften van alle leden van haar bevolking. Als deze sectoren aan
de markt worden overgelaten, hebben alleen mensen met koopkracht toegang. Toch is ook binnen deze sectoren gekozen voor liberalisering, privatisering en/of deregulering.
Dit neoliberale model heeft geleid tot de dominantie van private belangen, winstmaximalisatie en concurrentie in plaats van publieke belangen.
De vrijemarkttheorie gaat er daarbij vanuit dat alle consumenten nutsoptimalisatoren zijn en
oneindig willen consumeren. In de praktijk blijkt de burger ook immateriële behoeften te hebben die juist bedreigd worden binnen een neoliberale samenleving. Verder schrijft deze theorie
voor dat bedrijven winstmaximalisatoren zijn. Dit lijkt wel op te gaan, zeker binnen de internationale markt en voor beursgenoteerde bedrijven. Daar geldt het primaat van de stockholders
value. De belangen van de stakeholders, zoals van de eigen werknemers, de maatschappij als
geheel en van natuur en milieu, raken steeds verder op de achtergrond. Dat wordt zichtbaar bij
de vele bedrijfsovernames en bedrijfssplitsingen van dit moment.
De vrijemarkttheorie veronderstelt ook volledige mededinging. In hoeverre wordt die veronderstelling in de maatschappelijke praktijk teruggevonden? Hier komen wij op een ander fundamenteel manco van het neoliberalisme. Want de veelgeprezen concurrentie leidt onbetwistbaar tot uitschakeling of onderschikking van concurrenten. Dus tot concentratie in steeds minder ondernemingen. Op dit moment kennen wij nogal wat multinationals die in omzet gemeten
groter zijn dan het bruto binnenlands product van diverse kleine en middelgrote landen.
Slechts enkele multinationals beheersen een bepaalde deelmarkt als van bancaire diensten,
koffie, bananen en computer(systemen).
Het gebruik van het Bruto Binnenlands Product als maatstaf
Aan het gebruik van het Bruto Binnenlands Product (BBP) als indicator voor economisch succes
kleven grote bezwaren.31 Eén daarvan is dat daarin allerlei sociale en ecologische kosten en
opbrengsten niet worden meegenomen. Bijvoorbeeld de kosten voor milieuvervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen, militaire uitgaven en vergoedingen voor huishoudelijke
arbeid. Zouden die kosten en opbrengsten wel worden meegenomen dan ontstaat er een heel
ander beeld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de berekeningen van Brent Bleys als hij de alternatieve
indicator Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW, index voor duurzaam economisch welzijn) voor Nederland berekent. Enerzijds is sprake van voortgaande groei als je de BBP-indicator
gebruikt. Maar als de ISEW wordt gehanteerd, dan blijkt dat er eigenlijk geen sprake is van economische groei.32

31 Lou Keune, Tuur Elzinga, Theo Ruyter, Meta Economische Verkenningen Van MEV naar MEV + - Voorstel voor de ontwikkeling
van een duurzame en solidaire Macro Economische Verkenning (Amsterdam, mei 2006)
32 Brent Bleys, A Simplified Index of Sustainable Economic Welfare for the Netherlands, 1971-2004, Brussel, 2007, Vrije Universiteit Brussel
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Figuur 2
The Simplified Index
of Sustainable Economic Welfare vergeleken met het BBP
(GDP, Gross Domestic
Product) in Nederland (1971-2004)

Deze uitkomst van het onderzoek van Bleys heeft te maken met een fundamenteel kenmerk van
de neoliberale economie. Dat is dat bedrijven de tendens hebben om zoveel als mogelijk allerlei sociale en ecologische kosten die zij veroorzaken te ‘vermaatschappelijken’, dus deze kosten
ten laste van de maatschappij als geheel te laten komen en niet ten laste van het bedrijf zelf.
Dat wordt hun gemakkelijk gemaakt als vanuit de overheden nauwelijks pogingen worden
gedaan om de waarde van allerlei niet-betaalde rekeningen te becijferen, laat staan in rekening te brengen. Vooral internationale bedrijven tenderen ertoe om bij de keuze van vestigingsplaatsen goed te letten op (de afwezigheid van) beperkende en bepalende regelingen op
sociaal en ecologisch gebied. Transnationale bedrijven kunnen zo overheden tegen elkaar
uitspelen.
Naast ontbrekende wetgeving zijn hierbij subsidies en kortingen op belastingverplichtingen
en door de overheid aanlegde infrastructuur - die deze bedrijven bevoordelen boven al aanwezige bedrijven - van belang. Dit zijn allemaal voorbeelden van concurrentievervalsing en het
zeer selectief toepassen van de vrije markt.
Leren van de geschiedenis
Het neoliberale economische model is opgekomen na een periode van succesvolle werking van
meer overheidsgericht beleid – geïnspireerd door economen als Keynes – na de Tweede
Wereldoorlog. Die successen zagen wij, wereldwijd, in enorme verbeteringen van levensstandaarden. Overheidsinterventies hebben in die jaren hun waarde bewezen. En ook beperkingen
aan de vrije handel in de vorm van bijvoorbeeld invoerheffingen en quoteringen, hebben veel
landen en regio’s de mogelijkheid gegeven een goede start te maken en verder door te groeien.
Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van de in de Europese Economische Gemeenschap (nu de
Europese Unie) samenwerkende landen en volkeren. Zie ook de snelle groei van de LatijnsAmerikaanse economieën in de periode 1940-1980 als gevolg van wat toen importsubstitutie
werd genoemd. Kortom, er pleit veel voor overheidsinterventie en voor afscherming van economieën, zonder overigens volledige socialisatie en autarkie na te streven, dat was in beide voorbeelden zeker niet het geval.
Het neoliberale model – dat sinds de jaren tachtig onder invloed van Reagan en Thatcher leidend werd in het internationale economisch beleid - daarentegen is een ver doorgeschoten
vorm van markteconomie. Het wordt gevoed door een anti-overheid-ideologie en de lobby van
het multinationale bedrijfsleven. Opvallend daarbij is dat de grote protagonisten van dat
model, namelijk de Verenigde Staten en West-Europa, veel van hun welvaart hebben zien
groeien in een periode van veel overheidsinterventie en afscherming. Chang33 wijst op dit his33 Chang, Ha- Joon: ‘What is wrong with the “Official History of Capitalism”? With special reference to the debates on globalisation and economic development’, in: Edward Fullbrook, ed., A guide to what’s wrong with economics (London, 2004,
Anthem Press) pag. 279 e.v.
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torische verschijnsel: landen die zelf rijk en machtig zijn geworden mede dankzij afscherming,
publieke ondernemingen en regulering, proberen vervolgens aan anderen vrijhandel en privatisering op te leggen.
De voorstanders van dat neoliberale model, de overgrote meerderheid van economen en van
internationale instellingen als de WTO, het IMF en de Wereldbank, stellen dat juist privatisering
en vrijhandel tot grote economische groei hebben geleid. Zij menen dat ook cijfermatig te kunnen onderbouwen. Evenwel is daar veel op af te dingen. Zo zijn die ontwikkelingslanden die
volgens de standaardgegevens een snelle economische groei doormaken dikwijls ook landen
die zich kenmerken door sterke overheden, die kozen voor afscherming van markten in de
beginstadia van hun ontwikkeling. Denk aan China, Taiwan, Zuid-Korea en Maleisië, om maar
de bekendste voorbeelden te noemen. Het zijn inderdaad landen die profiteren van de wereldmarkt maar niet bepaald sprekende voorbeelden van neoliberale economieën. Toch is het
neoliberale beleid sinds eind jaren zeventig ook dominant in het ontwikkelingsbeleid (zie paragraaf 1.3).
Tot slot nog een laatste kenmerk van het neoliberale model, namelijk dat het dwangmatig
gericht is op economische groei. Bedrijven moeten groeien om hun kostprijs zo laag mogelijk te
houden, anders verliezen zij de concurrentieslag. Zeker wanneer die concurrentieslag op de
wereldmarkt plaatsvindt. Daarmee is ook het economisch denken van bedrijven èn overheden
gericht op economische groei. En dat terwijl op allerlei manieren duidelijk is geworden dat er
grenzen aan de groei zijn en dat mensen en natuur en milieu overbelast raken. Een extra reden
om te zoeken naar alternatieven. Regionalisering is daar één van.

1.3 Analyse van concreet internationaal beleid
In deze paragraaf zal worden ingegaan op concreet internationaal beleid, tot welke problemen
dat leidt bij de voorziening in basisvoorzieningen in Noord en Zuid en op het gebied van natuur
en milieu. Hierbij wordt eerst ingegaan op het liberaliseringsbeleid van met name WTO, Wereldbank, IMF en EU. Daarna wordt ingegaan op ‘duurzame import’ uit ontwikkelingslanden van
bijvoorbeeld soja, palmolie, hardhout, groente en fruit. Is dit mogelijk, en wat vinden mensen
uit het Zuiden hiervan?
Neoliberaal beleid in ontwikkelingslanden
Volgens Edward Goldsmith34 zijn ontwikkelingslanden in feite kolonies van het Westen geworden, doordat ze – in de jaren zeventig onder schijnbaar gunstige voorwaarden – leningen van
het Westen hebben aangenomen. De dominantie is voor een deel verklaarbaar door de schuldencrisis waarmee de ontwikkelingslanden sinds de jaren tachtig kampen. Via de Wereldbank
en het IMF konden ontwikkelingslanden in aanmerking komen voor een schuldenregeling. Dan
moesten zij zich wel onderwerpen aan structurele aanpassingsprogramma’s die neer kwamen
op het terugdringen van de overheid en op liberalisering van de economie. De maatregelen die
aan verschillende landen werden opgelegd, waren vrijwel altijd identiek: importheffingen verlagen, begroting kloppend maken, inflatie bestrijden, overtollige ambtenaren ontslaan, privatiseren en subsidies afschaffen.
Kind van de rekening was de lokale voedsellandbouw omdat de importtarieven op landbouwproducten moesten worden verlaagd en boeren te maken kregen met concurrentie van
(gesubsidieerde) producten op hun lokale markt. Verder moesten landen zich vooral op de
export richten om zo hun schulden te kunnen afbetalen. De Wereldbank stimuleerde de exportlandbouw via de aanleg van infrastructuur en grote plantages. Dit ging ten koste van het landbezit van kleine boeren en de beschikbaarheid van voldoende water voor hun gewassen. Door
de bezuinigingsverplichtingen werden de subsidies aan kleine boeren afgeschaft of sterk
verminderd.
Daarbij komt nog dat er in ontwikkelingslanden vanuit de stad vaak neergekeken wordt op
kleine boeren. Ze worden vaak als primitief en achterlijk beschouwd. Zeker als dit etnische
34 Edward Goldsmith, ‘Empires without armies’, in The Ecologist, mei/juni 1999
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Liberalisering binnen de Filippijnen
Met het oog op de WTO-onderhandelingen verlaagde de Filippijnen hun importtarieven
gemiddeld met 30 procent in 1999, hoewel men van de WTO maar 24 procent hoefde te verminderen in 2004. Dit deed men in de hoop op betere toegang tot de ontwikkelde landen.
De freetraders in de Filippijnse regering hoopten op een toename van 20 procent in de
export, 60 miljard peso’s toename in agrarisch BNP en 500 duizend nieuwe banen. Vandaar
dat men ondanks protesten van boeren en arbeiders toestemde met toetreding tot de WTO.
De WTO versterkte echter het effect van de structurele aanpassingsprogramma’s van de
Wereldbank en het IMF. Dit gebeurde vooral door de extra gestegen importen van gedumpte
maïs en tarwe uit de VS (via oneigenlijk gebruik van voedselhulpprogramma’s) die boeren
wegconcurreerden. De productie van rijst daalde met 24 procent tussen 1996 en 1998 (terwijl
de import 40 procent van de eigen geproduceerde hoeveelheid was in 1998). De productie
van maïs daalde met 20 procent tussen 1993 en 1998 (de import was 25 procent van de
eigen productie in 1998).
Het gebrek aan subsidies voor irrigatie en infrastructuur speelde ook een rol hierbij. Het
resultaat was een toegenomen handelstekort op landbouw van 1 miljard dollar in de jaren
zeventig en tachtig, naar 7 miljard dollar in de jaren negentig.
Door de historische en structurele onbalans in de internationale handel is een ontwikkelingsland als de Filippijnen door export van ruwe materialen en import van industriële producten altijd al in het nadeel. Dit leidt tot de zogenaamde ruilvoetproblemen. Sinds 1994
importeert de Filippijnen zelfs meer agrarische producten dan het exporteert, met ook in
deze sector toenemende handelsbalanstekorten tot gevolg.1
1

Natividad Yabut-Bernardino, www.isgnweb.org Impact of Agricultural Trade Liberalization on the Agrarian and PreIndustrial Economy of the Philippines, zie www.isgnweb.org/impact/chap2.htm en www.isgnweb.org/pub/02-002.htm,
in Liberalisering in de landbouw, een heilloze weg! (2002) van Guus Geurts

minderheden betreft – zoals inheemse volkeren – die een historische en culturele band met
hun grondgebied hebben die bepalend is voor hun hele zijn. Het contrast tussen hun wereldbeeld en het wereldbeeld van de Wereldbank kan niet groter zijn.
De gevolgen van deze ontwikkelingen waren het verwaarlozen van de eigen voedselproductie
en de overproductie op een aantal markten voor tropische grondstoffen. (Zie de cases over de
Filippijnen en de geliberaliseerde koffiemarkt.)
Sinds de jaren negentig werd de invloed van het Westen op ontwikkelingslanden nog eens versterkt door de in 1994 opgerichte WTO. De opvolger van de GATT ging zich ook bezighouden met
de liberalisering van de handel in landbouwproducten. Ook wilde de WTO verdere stappen zetten in de bescherming van investeringen van multinationals, er voor zorgen dat overheden hun
nationale bedrijven niet meer mochten bevoordelen tijdens aanbestedingen, en mededingwetgeving versterken. Hoewel in de media vooral gepraat wordt over liberalisering van de handel
in goederen en diensten, blijkt dat het vooral ook een middel is om zo hoog mogelijke rendementen te behalen op investeringen in het buitenland. Volgens Renato Ruggiero – oud directeur-generaal van de WTO – hoeft over de bedoelingen van de WTO geen twijfel te bestaan:
‘We are writing the constitution of a single global economy…The question is where – not
whether – work or trade and investment would take place’. Dit zei hij in 1996 voor de UNCTAD.35
Vanaf die tijd blijkt dat de WTO en de Verenigde Naties min of meer dezelfde neoliberale agenda
nastreven en lijkt de tijd van de Nieuwe Economische Orde uit de jaren zestig en zeventig ver
weg.
Onderzoeksrapporten over liberalisering en kritiek vanuit ontwikkelingslanden
De achterliggende neoliberale ideologie domineert nog steeds de huidige politiek. Zo is er in
brede kringen overeenstemming over de voordelen van vrijhandel. Dat geldt bijvoorbeeld voor
alle Nederlandse kabinetten van de laatste decennia, de meeste politieke partijen, de OESO, de
35 UNCTAD and WTO: A common goal in a global economy, zie www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=3607&intItemID=
2298&lang=1
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Onbewerkte koffie: een voorbeeld van een geliberaliseerde markt
Vaak wordt ontwikkelingslanden voorgehouden dat ze zullen profiteren van vergrote markttoegang tot het Westen. De handel in onbewerkte koffie laat echter zien dat hier meer voor
nodig is.
Koffie is één van de tropische producten die vooral door kleine boeren worden geproduceerd, mede omdat er veel handwerk nodig is. Volgens de vrijemarkttheorie zouden zij dan
direct kunnen profiteren van liberalisering. In de praktijk leidde liberalisering er juist toe
dat ze in een crisis belandden. Dit kwam vooral omdat de redelijk goedwerkende internationale koffieovereenkomst, onder druk van multinationals en de VS, werd beëindigd in de
jaren tachtig.1 Daarna werd Vietnam mede door Wereldbankprogramma’s gestimuleerd zijn
koffieproductie fors uit te breiden. Dit gebeurde vooral in de Central Highlands, een gebied
vooral bestaande uit tropische bossen dat voorheen bewoond werd door inheemse volkeren. Deze volkeren hadden met de VS samengewerkt tijdens de oorlog tussen 1965 en 1975.
Om dit gebied onder controle te krijgen, werden in de jaren tachtig en negentig een miljoen
Vietnamezen, die vooral werkzaam werden in exportlandbouw, van elders naar dit gebied
gemigreerd. Vietnam werd zo in korte tijd de tweede koffieproducent, na Brazilië.
Het resultaat was de laagste koffieprijs ooit in 2004, die leidde tot een crisis onder kleine
koffieboeren in alle continenten. De winsten voor de multinationals in koffie-industrie stegen naar ongekende hoogte.
De wereldmarkt voor onverwerkte koffiebonen is (nagenoeg) geliberaliseerd, dus landen
heffen lage of geen importheffingen. Daarentegen worden er hoge tarieven voor bewerkte
koffie gehanteerd, de zogenaamde tariefescalatie. Maar deze tariefescalatie staat te weinig
onder druk binnen vrijhandelsonderhandelingen, en dus blijft de verwerking vooral plaatsvinden in westerse landen als Nederland.
Hetzelfde geldt voor onbewerkte cacao: Nederland is ‘s werelds grootste importeur van
onbewerkte cacao en grootste exporteur van bewerkte cacaoproducten. Juist het verlagen
van importheffingen op deze bewerkte tropische producten zou veel werkgelegenheid opleveren in ontwikkelingslanden. Dus in het geval van verwerkte tropische producten zou minder importbescherming wel effectief zijn.
1

Vietnam and the world coffee crisis: Local coffee riots in a global context, Gerard Greenfield, 2002,
zie www.urban-renaissance.org/urbanren/index.cfm?DSP=content&ContentID=10057. Zie ook Geurts (2002)

EU en de nog steeds breed gerespecteerde Wereldbank. Het resultaat is een eenzijdig beeld in
de media, en dus bij de bevolking. Vreemd, want er is de laatste jaren een aantal onderzoeksrapporten verschenen waaruit vooral nadelen van liberalisering zijn te benoemen.36
Zo laat Kraev37 zien dat de vrijhandel ernstige gevolgen heeft. Hij komt tot de conclusie dat
voor 32 onderzochte landen het verlies aan Bruto Nationaal Product over de periode 1975-2001
bijna 900 miljard US dollar38 bedraagt, meer dan de ontvangen ontwikkelingshulp in die periode. Hij kijkt namelijk niet alleen naar de positieve gevolgen van vrijhandel voor een bepaald
land, zoals daling van de consumptieprijzen, maar houdt ook rekening met de gevolgen van de
vraaguitval. Want die uitval vindt plaats als een economie wordt opengegooid omdat de internationale concurrentie veel lokale producenten en dienstverleners uit de markt prijst. Denk aan
de vele honderden miljoenen boeren en boerinnen, ambachtslieden en kleine handelaren die
het veld hebben moeten ruimen. Hierbij komen nog de ontslagen ambtenaren, docenten en
gezondheidswerkers als gevolg van structurele aanpassingsprogramma’s.
Ackerman39 toont aan dat veel onderzoek het positieve effect van vrijhandel benadrukt en
daarbij uitgaat van onjuiste aannames als de ceteris paribus-conditie van gelijkblijvende werkgelegenheid. Bovendien laat hij zien dat de positieve effecten van prijsdalingen vooral aan
36 Oxfam (2006), Christian Aid (2005), Carnegie Endowment for International Peace (2006), Friends of the Earth (2005), Manchester Universiteit in opdracht van de Europese Commissie (2006)
37 Kraev, Egor (2005), Estimating GDP effects of trade liberalisation for developing countries, London, Christian Aid
38 Gemeten in US dollars met de waarde in 2000
39 Ackerman, Frank: The Shrinking Gains from Trade: A Critical Assessment of Doha Round Projections, Medford, October 2005,
Tufts University, Global Development and Environment Institute, working paper 05-01
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inwoners van de rijke landen toevallen. Verliezers zijn de lage inkomenslanden en dan met
name de producenten in die landen.
Volgens Yash Tandon van South Centre zijn de nadelen van een exportgeleide groei voor
Afrika: een verstoring van ontwikkeling; het leidt de hulpbronnen weg van de basisbehoeften
van de eigen bevolking; het creëert de verkeerde vaardigheden van de bevolking en het maakt
de economie kwetsbaar voor de grillige internationale handels- en kapitaalstromen. Afrika kan
volgens hem ook niet concurreren met het kapitaalintensieve Westen en het arbeidsintensieve
China en India. Hij kiest als alternatief voor de productie voor een geregionaliseerde Zuidelijk
Afrikaanse markt, mogelijk gemaakt door importbescherming aan de buitengrenzen. Deze productie moet vooral arbeidsintensief zijn, op basis van goedkope (afgedankte) machines uit het
Westen en China. Voorwaarde is ook dat de natuurlijke hulpbronnen weer uit handen van buitenlandse multinationals komen en beschikbaar komen voor de voorziening in basisbehoeften
van de eigen bevolking. De huidige globalisering is volgens Tandon een kapitaalgedreven beleid
van multinationals, gericht op maximale winst. Dit beleid wordt mede mogelijk gemaakt door
westerse regeringen en multilaterale organisaties die de stromen van goederen, diensten en
kapitaal beheersen.40
In discussies over de voordelen van liberalisering wordt vaak buiten beschouwing gelaten dat
deze liberalisering in ontwikkelingslanden tot een forse daling van het overheidsbudget leidt,
omdat men minder geld binnenkrijgt aan importheffingen. Meestal is dit één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de overheden.
In 2005 heeft de Wereldbank de potentiële winst van liberalisering voor ontwikkelingslanden
fors naar beneden moeten bijstellen: van 539 miljard dollar naar 90 miljard dollar.41 De winst
van vrijhandel zal vooral door een minderheid worden behaald: westerse landen en rijkere
ontwikkelingslanden, meer in het bijzonder door multinationals en grootgrondbezitters.
Verliezers zijn vooral de voormalige Europese koloniën in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan (de ACP-landen). Zij hadden via eerdere afspraken voordelen via preferentiële toegang voor bijvoorbeeld suiker en bananen tot de EU. Deze preferentiële toegang werd per 1
januari 2008 niet meer toegestaan door de WTO. Juist via deze preferentiële quota kreeg men
toegang tot westerse markten voor hoge prijzen. Op een geliberaliseerde markt verliezen deze
landen het van grote efficiënte producenten als Brazilië. Ook de armste ontwikkelingslanden
verliezen bij meer liberalisering omdat zij via het Everything But Arms-verdrag al vrijwel volledige toegang tot de EU hebben.
De EU en de VS verlangen nu meer toegang tot ontwikkelingslanden in ruil voor toegang tot
hun markt. Dit doen zij via bilaterale en regionale handelsverdragen; de EU eist zelfs volledige
markttoegang tot de ACP-landen via de Economic Partnerships Agreements (EPA’s). Deze hadden
per 1 januari 2008 in werking moeten treden, maar stuiten op veel verzet van bepaalde ACPlanden. De EU-Afrika-top van december 2007 mislukte daarom deels. Dit mag ook een succes
worden genoemd voor de maatschappelijke organisaties in Noord en Zuid die de Stop-EPAcampagne voerden. (Zie de website van de Belgische ontwikkelingsorganisatie 11.11.1142 voor de
laatste stand van zaken.)
Deze EPA-onderhandelingen versterken de WTO-onderhandelingen; het is niet of-of maar
én-én. De nadelige effecten van deze toegenomen concurrentie voor de werkgelegenheid binnen landbouw, industrie en informele handel in ontwikkelingslanden, zijn veel groter dan de
potentiële voordelen voor de armste producenten op westerse markten.
En door het wegvallen van deze importheffingen vervalt de laatste mogelijkheid boeren te
ondersteunen, omdat overheidsfinanciën voor financiële ondersteuning van boeren vaak
ontbreken.
Concurrentie over de ruggen van boeren en ten koste van de natuur
Vooral binnen de landbouw – de cruciale sector binnen de WTO – zijn het meestal niet deze
armste producenten die kunnen exporteren, maar juist grootschalige exporteurs binnen
monoculturen.
40 Yash Tandon, Alternatives to Neo-Liberalism in Southern Africa, 2005, zie www.globalternatives.nl/file/292
41 Doha Round’s Development Impacts: Shrinking Gains and Real Costs, RIS (2005), zie
ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/RISPolicyBrief19WiseGallagherNov05.pdf
42 www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=103717
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Grootschalige teelt van bijvoorbeeld soja, palmolie en biomassa voor de export gaat juist ten
koste van de eigen voedselvoorziening. Dat geldt op de eerste plaats voor inheemse volkeren
die leven in de natuurgebieden die worden omgezet in plantages. Daarnaast leidt dit exportmodel tot bodemerosie, uitputting van zoet water en verdrijving van kleine boeren van hun
land. In Latijns-Amerika en Indonesië worden boeren bijvoorbeeld op grote schaal met geweld
van hun grond verjaagd, soms zelfs met hulp van politie en leger.
De EU doet iets vergelijkbaars binnen nieuwe toetredende landen, maar dan zijn het strenge
hygiëneregels die kleine boeren van hun lokale markt verdrijven.
Volgens Helena Norberg-Hodge leidt de huidige globalisering tot minder regels voor het multinationale bedrijfsleven, en meer voor boeren en het midden- en kleinbedrijf. Vandana Shiva
zegt iets vergelijkbaars: globalisering leidt niet tot aansluiting van de armsten bij de wereldmarkt, maar juist tot uitsluiting van hen van de lokale markt. De meest bekende methode die
hiervoor gebruikt wordt is de – al genoemde – gedwongen verlaging van importheffingen via
WTO, Wereldbank, IMF en/of bilaterale en regionale vrijhandelsverdragen. Door deze afgenomen
bescherming heeft men niet alleen last van gesubsidieerde dumping van westerse landbouwoverschotten. Ook ongesubsidieerde producten zoals rijst uit Zuidoost-Azië, palmolie uit Maleisië of uien uit Nederland, overspoelen de Afrikaanse markt. Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking vindt dat niet zo’n probleem omdat er volgens hem in deze globaliserende
wereld geen dorp meer is dat zelfvoorzienend is. In plaats van de mogelijkheid importheffingen
te verhogen, pleit hij onder andere voor controle-instanties om lokale van geïmporteerde producten te onderscheiden.43 Dit lijkt een vrij bureaucratische, ineffectieve oplossing als de prijs
voor de geïmporteerde goederen lager is dan de producten van eigen boeren.
Boeren in Noord en Zuid beiden slachtoffer
Regionalisering betekent niet dat er geen handel meer zou moeten plaatsvinden met ontwikkelingslanden. Bepaalde tropische producten zoals koffie, thee, cacao en suikerriet zullen verhandeld blijven. Maar cynisch genoeg worden juist goed werkende vormen van marktregulering als
grondstoffenovereenkomsten (zie kader over koffie) afgeschaft. Daarnaast werden preferentiële
quotasystemen voor producten uit ACP-landen tot de EU-markt minder aantrekkelijke gemaakt.
De WTO dwong de EU eerst in te grijpen in het quotasysteem voor bananen en in 2004 moest de
EU haar suikerbeleid hervormen.
43 Berichten vanuit Ghana, Radio 1, 1 rond de kerst, 28-12-2007, 12.00 – 13.00 uur
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Deze preferentiële quota zorgden voor een vorm van marktregulering, waarbij zowel de boer
uit ACP-landen als de Europese boer een kostendekkende prijs ontvingen. Sinds de hervorming
van het suikerbeleid, waarbij de garantieprijs fors verlaagd werd, worden zowel Europese als
ACP-boeren gedwongen onder de kostprijs te produceren. De lachende derde is de voedingsmiddelenindustrie die goedkoper suiker kan inkopen op de Europese markt. Voor de rest zijn er
alleen verliezers inclusief de Europese belastingbetaler; Europese suikerboeren krijgen nu
namelijk voor het eerst een subsidie als gedeeltelijke compensatie voor prijsverlaging. Niet dat
ze hierop zaten te wachten, want hun inkomen daalt ten opzichte van de situatie voor de hervorming, en kleine akkerbouwers zullen als eerste afvallen.
Dit laatste voorbeeld maakt duidelijk dat de EU en de VS – onder druk van hun multinationals –
trucs toepassen om hun exportpositie op de wereldmarkt te behouden en uit te breiden. In dit
geval worden exportsubsidies verlaagd door de interne EU-prijs te verlagen richting wereldmarktprijs. Er is dan namelijk minder subsidie nodig om dit prijsverschil te overbruggen. Deze
prijsverlaging wordt gedeeltelijk gecompenseerd met inkomenssubsidies, maar vervolgens gaat
men gewoon door met dumping, omdat het werkelijk probleem – namelijk overproductie –
niet voldoende wordt aangepakt. Van deze inkomenssubsidies wordt vervolgens gezegd dat ze
goed zijn voor platteland, natuur en milieu, zodat de WTO ze wel toestaat. Maar dit ook klopt
niet, omdat de boer ‘slechts’ aan bestaande EU-regelgeving hoeft te voldoen om deze subsidies
te verkrijgen. Deze subsidies staan los van extra inspanningen op gebied van natuur, landschap
en natuur, maar worden in Nederland verstrekt op basis van eerdere prijsverlagingen. Dus deze
hervormingen leiden door de dalende boereninkomens zelfs tot meer schaalvergroting, en vaak
tot extra aantasting van natuur en landschap.
Anderzijds wordt door vrijhandelsafspraken en de WTO de markttoegang tot de EU voor
grootschalige producenten in Brazilië, Maleisië en Indonesië vergroot, waardoor kostendekkende en duurzame productie van voedsel, veevoer en bio-energie in Europa steeds moeilijker
wordt. Zo is de productie van Europees eiwitrijk veevoer als erwten en veldbonen onmogelijk
door de concurrentie met soja, dat zonder importheffingen wordt ingevoerd. Dit alles op basis
van een afspraak tussen de EU en de VS uit 1962.44
In dit kader is het opmerkelijk dat producenten in de EU (en het CDA) in 2007 pleitten voor
een vergrote importheffing op door de VS gesubsidieerde biodiesel. Ze krijgen namelijk te
maken met oneerlijke concurrentie. Dus dan wordt er wel gepleit voor bescherming. De EU probeert daarnaast via sensitive products binnen de WTO een aantal belangrijke landbouwproducten aan te wijzen waarvoor de handel deels beschermd mag blijven. Vergelijkbaar proberen
ontwikkelingslanden in de WTO hun voedselzekerheid en het levensonderhoud van hun boeren
te beschermen via special products, en tegen plotselinge dumping via special safeguard
mechanism. Westerse onderhandelaars proberen deze bescherming voor ontwikkelingslanden
zo laag mogelijk te houden, want die zou namelijk hun exportbelangen schaden.
Kortom de huidige ‘liberaliseringagenda’ binnen de landbouw komt vooral de multinationals in
de voedselindustrie en de handel ten goede; zij kunnen hun exportpositie op de wereldmarkt
vergroten, en krijgen de mogelijkheid producten tegen zo laag mogelijke kosten in te kopen.45
Vaak zelfs onder de kostprijs van de boer. Dit gaat ten koste van boeren in Noord en Zuid,
natuur en milieu. Het gebeurt binnen de WTO door (te veel) nadruk te leggen op het verlagen
van marktbescherming, en te weinig op het uitbannen van handelsverstorende subsidies.
Een industrieel energie-inefficiënt landbouwmodel wordt opgedrongen
Liberalisering versterkt zo een proces dat al sinds de kolonisatie gaande is, en waarbij voedselproductie wordt verdrongen door plantagebouw voor de export. Er wordt mondiaal een landbouwsysteem om zeep geholpen dat eeuwenlang zorgde voor voedselvoorziening die in balans
was met aanwezige natuurlijke hulpbronnen, voor veel werkgelegenheid zorgde en grote sociale en culturele waarde had. Hiervoor in de plaats komt een geïndustrialiseerd westers landbouwsysteem dat gemiddeld een factor tien meer fossiele energie kost dan het aan energeti44 Marc van der Sterren, ‘Soja is oorlog’, 2005, in de Molenaar, zie www.demolenaar.nl/artikelen/printer.asp?id=1637
45 Zie voor de situatie in Groot-Brittanië als een case-study: Corporate Watch, The UK farming crisis: which crisis do you mean?,
zie: www.corporatewatch.org.uk/?lid=2629
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sche voedselwaarde oplevert. We eten dus eigenlijk olie. De traditionele landbouwsystemen
leverden daarentegen soms tot 53 maal (rijstbouw China) en 65 maal (cassaveteelt in Zuidoost
Azië) meer energie op dan er in werd geïnvesteerd. Zelfs jagers en verzamelaars haalden een
energiewinst van 10 (Bushmen Zuid-Afrika).46
Dit toont nogmaals aan dat milieuaspecten veelal buiten beschouwing wordt gelaten bij de
pleitbezorgers voor liberalisering en westerse ontwikkeling.
Het Millennium Ecosystem Assessment van de VN maakte in 2005 47 duidelijk dat vooral het
Westen ver boven zijn rechtmatige aandeel consumeert en dat de draagkracht van de aarde
inmiddels ver overschreden wordt. Liberalisering, waarbij de koopkrachtige vraag van het Westen het wint van voorziening in eigen basisbehoeften in het Zuiden, zal deze scheve verhouding
alleen maar vergroten. Ook levert het toenemende transport op een geliberaliseerde wereldmarkt een grote bijdrage aan het broeikaseffect, waar juist weer de armsten in ontwikkelingslanden de grootste nadelen van ondervinden door droogtes, overstromingen en oprakend
gletsjerwater.
Hoge landbouwprijzen, wat nu?
Sinds 2007 heeft er een omslag plaats gevonden en maken decennia van onstabiele en lage
prijzen plaats voor hoge prijzen voor landbouwproducten. Oorzaken zijn tegenvallende graanoogsten in Europa, Canada en Australië, de Europese richtlijn die 5,75 procent biobrandstof verplicht stelt in 2010, soortgelijke Amerikaanse wetten die de productie van bio-ethanol en biodiesel stimuleren en vooral de toenemende vraag naar landbouwproducten (inclusief vlees)
vanuit opkomende landen als China en India.48
De gevolgen zijn dat veel boeren in Noord en Zuid eindelijk een kostendekkende prijs krijgen
voor hun product en dat er (tijdelijk) geen sprake van dumping is van deze producten op markten in ontwikkelingslanden. De wereldmarktprijs is namelijk hoog. Voor de armste consumenten dreigt het voedsel echter te duur te worden. Er zijn al voedselrellen geweest in diverse landen zoals Mexico, Indonesië en Pakistan. Kazachstan heeft exporttarieven ingesteld, om
zodoende voldoende graan op de eigen markt te behouden.
De vrijere markt heeft er toe geleid dat de koopkracht van rijke westerlingen die auto willen
rijden of vlees willen eten, het wint van de voedselzekerheid van de armsten. Ook worden de
landbouwgebieden in landen als Brazilië in sneller tempo uitgebreid; de kap van de Amazoneoerwouden is weer enorm gestegen afgelopen jaar. ‘De (Braziliaanse GG) minister van milieu
legde een direct verband tussen de gestegen prijzen voor soja en vlees en de versnelde kap:
neemt de prijs toe, dan is het voor de telers interessant om nieuwe grond te ontginnen.’49
Voorstanders van verdere liberalisering pleiten ervoor Europese marktregulerings-instrumenten als melkquotering en verplichte braaklegging af te schaffen. Zo zouden boeren kunnen profiteren van nieuwe kansen op de wereldmarkt. Maar organisaties als de NAV en NMV pleiten
ervoor de paraplu niet weg te gooien als de zon schijnt. Ze hebben geleerd van het verleden.
Ook in de jaren zeventig waren de prijzen tijdelijk hoog, die daalden daarop echter weer. Ook
nu wordt er van alles aan gedaan – onder druk van de handel en voedingsmiddelenindustrie
die lagere prijzen willen – om de productie te verhogen: de importheffingen voor graan uit de
Oekraïne wordt verlaagd, de braaklegging is (tijdelijk) afgeschaft, de melkquota worden verruimd. Dus de vraag is hoe lang de prijzen hoog blijven. Daarbij is de jacht op landbouwgrond
en nieuwe mijnbouwgebieden geopend. Dus worden eerder genoemde problemen verergerd,
zoals vernietiging van natuurgebieden, en verjaagde kleine boeren en inheemse volkeren. Met
het oog op dit alles blijft het pleidooi voor regionalisering en marktregulering ook bij hoge prijzen misschien wel meer dan ooit gerechtvaardigd. (Zie hoofdstuk 2.2 voor verdere uitwerking
van dit alternatief.)

46 W.G. Wolters, Bevolkingsgroei, ecologische verandering en milieuproblematiek, Afdeling Antropologie, Radboud Universiteit
Nijmegen, 2000
47 www.millenniumassessment.org/en/index.aspx
48 ‘Dagelijks brood voor velen niet meer te betalen’, NRC, 28-2-2008, zie
www.nrc.nl/nieuwsthema/voedselprijzen/article954335.ece/Dagelijks_brood_voor_velen_niet_meer_te_betalen
49 ‘Landbouw verdringt Amazonewoud’, Trouw 1-2-2008
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Industriële producten
De WTO onderhandelt ook over de liberalisering van de handel in niet-landbouwproducten binnen het zogenaamde NAMA-verdrag (Non Agricultural Market Access). Hier vallen industriële
producten onder, maar ook producten als hout en vis. Omdat het Westen voor veel industriële
producten al relatief lage importtarieven heeft, zullen de nadelige gevolgen van liberalisering
vooral door ontwikkelingslanden gedragen worden. De meesten van hen bevinden zich in een
fase van lage industriële ontwikkeling of hebben industrieën die de concurrentie met westerse
bedrijven of China niet aankunnen. De huidige NAMA-voorstellen gaan zo ver dat ontwikkelingslanden worden gedwongen hun tarieven voor ‘altijd’ op een maximumniveau vast te stellen. Bepaalde landen met weinig veel industrie hebben nu lage importtarieven om goedkoper
te kunnen inkopen. Maar zij willen waarschijnlijk later wel een industrie opbouwen, waarvoor
hoge tarieven nodig zijn, om een beginnende infant industry te kunnen beschermen. Pas als
men voldoende concurrentiekracht op de wereldmarkt heeft, kunnen tarieven eventueel weer
verlaagd worden. Dit ontwikkelingspad dat alle economisch succesvolle landen hebben
gevolgd, wordt deze ontwikkelingslanden dus ontzegd.
Is duurzame import vanuit ontwikkelingslanden mogelijk?
Sinds de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw wordt het economische beleid – zoals
gezegd – gekenmerkt door liberalisering van kapitaal- en goederenstromen, privatisering van
voorheen publieke diensten, en deregulering. Dit betekent dat de overheid zich steeds verder
terugtrok van de markt. Protectie en bindende regelgeving voor de handel door de overheid
werden zelfs voor veel maatschappelijke organisaties ‘vieze woorden’. Tijdens de VN-milieutop
in 2002 zijn public-private partnerships hiervoor in de plaats gekomen, waarbij vrijwillige
afspraken tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties moeten zorgen voor
een duurzame eerlijke wereld. Ondertussen heeft de WTO de VN vervangen als toonaangevende
internationale organisatie, de WTO kan namelijk via het ondemocratische en ontransparante
geschillenpanel de nakoming van (vrijhandel)verdragen afdwingen met financiële sancties. Dit
geldt niet voor VN-verdragen, zoals milieu- en ILO-verdragen. Deze spelen dus een minderwaardige rol binnen de wereldeconomie. Maatschappelijke organisaties en vakbonden kunnen
in hun campagnes richting bedrijfsleven en publieke opinie slechts appelleren aan deze verdragen. De EU heeft overigens nog geprobeerd arbeidersrechten en milieu op de WTO-agenda te
krijgen, maar dat is mislukt, waardoor de welbekende race to the bottom in volle gang is.
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Meningen uit het Zuiden over duurzame import van biomassa, soja, palmolie en hout
Tekenend voor de mislukking van het concept ‘duurzame import’ was de hoorzitting in de
Tweede Kamer in juni 2007, waar mensen uit het Zuiden vooral spraken over de nadelige
gevolgen van grootschalige biomassaproductie voor de Nederlandse markt. Uit de Volkskrant
(30-6-07) 1: ‘Rondetafelgesprekken tussen producenten van soja of palmolie, de afnemers
en maatschappelijke organisaties? Volgens Peter Bosip uit Papoea Nieuw-Guinea worden ze
door de multinationals gedomineerd en zijn ze niets meer dan “mooipraterij”.’
Wat vindt men van duurzaamheidcriteria en keurmerken voor biomassa, zoals een commissie onder leiding van Cramer onlangs voorstelde? Simone Lovera van de Global Forest
Coalition: ‘Duurzame soja leidt in Paraguay nog steeds tot ontbossing. De standaard voor
duurzaamheid is lager dan de wet van Paraguay.’ (…) De oplossing die de maatschappelijke
organisaties aandragen is veel radicaler: een verbod op de import van biomassa uit
ontwikkelingslanden.
‘Als jullie agrobrandstoffen willen, zullen jullie de grondstoffen zelf moeten verbouwen’,
zegt Ana Filippini uit Uruguay. ‘Maar wat het Westen echt nodig heeft, is een nieuw beschavingsparadigma.’ Dat wil zeggen: minder autorijden, meer zorg voor het milieu, de welvaart
eerlijker verdelen. (…) Enkele Kamerleden proberen nog voorzichtig of de achterban in het
arme Zuiden geen enkele baat kan hebben bij de westerse biobrandstofhype, maar daarop
luidt het antwoord ontkennend. Rully Syumanda uit Indonesië: ‘Wij hebben genoeg van
jullie palmolieplantages’. Syumanda spreekt van mensenrechtenschendingen. Bij de aanleg
van plantages voor palmolie, een van de belangrijkste ingrediënten voor de productie van
groene stroom, wordt de lokale bevolking van haar land verdreven. In Indonesië alleen
werden daarbij in 2005 ‘479 personen gemarteld, gedood of in de gevangenis gestopt door
paramilitaire groeperingen’.
En uit de NRC (30-6-07)2: ‘Wie dacht dat biobrandstoffen een elegante oplossing zouden
vormen voor de milieu- en energieproblemen van industrielanden kwam gisteren in de
Tweede Kamer van een koude kermis thuis. Europa moet onmiddellijk stoppen met de
import van biobrandstoffen, zo eisten non-gouvernementele organisaties uit voornamelijk
ontwikkelingslanden tijdens een hoorzitting. (..) “Als Europa zo graag biobrandstoffen wil,
moet het ze maar zelf produceren”, zegt de Colombiaanse Tatiana Roa. “Nu worden echter
bij ons boeren onteigend en regenwouden vernietigd, alleen maar om jullie problemen op
te lossen.” (…) Volgens de NGO’s zijn de twee grote problemen die ontstaan in landen als
Indonesië, Paraguay of Mali, dat de productie in handen is van bedrijven die grote,
arbeidsextensieve plantages opzetten. Daarvoor worden natuur en lokale gemeenschappen
rigoureus aan de kant geschoven. Een vrouw uit het Colombiaanse Curvaradó-gebied sprak
over “honderden doden” vanwege geweld door paramilitaire groepen.’
1
2

‘Arme lijdt onder biobrandstofhype’, de Volkskrant, 30-6-2007
‘Goed voor het klimaat, slecht voor arme landen’, NRC, 30-6-2007

De (internationale) overheid heeft zich ondertussen zover teruggetrokken dat zelfs het Nederlandse bedrijfsleven in 2006 smeekte om milieuwetgeving om zo oneerlijke concurrentie te
voorkomen.50 Deze ondergeschiktheid van VN-verdragen ten opzichte van vrijhandelsverdragen
zorgt er mede voor dat de Millennium Development Goals – hoe zwak ook geformuleerd – niet
gehaald zullen worden. Dit geldt met name voor de halvering van het aantal mensen met
honger.
Milieuorganisaties als het Wereld Natuur Fonds werken ondertussen samen met multinationals binnen de zogenaamde ‘ronde tafels’ om te komen tot duurzame import van bijvoorbeeld
soja en palmolie. Dit alles echter onder vrijwillige criteria die zij samen zelf opstellen, zonder
consultatie van plaatselijke boeren en milieuorganisaties.51 De boskap en de niet-duurzame
import gaan ondertussen gewoon door en de enorme vraag naar biomassa versterkt het pro50 Pleidooi voor een kabinet met een mondiale visie op natuur- en klimaatbeleid, zie
www.iucn.nl/sbeos/doc/file.php?nid=6563
51 Deze plaatselijke organisaties organiseerden in 2005 een tegenconferentie tijdens de Round Table for Responsible Soy in het
Braziliaanse Iguazú. Zie voor een statement ravagedigitaal.org/index.htm?2005/nummer4/soja.htm~mainFrame
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bleem. Vaak wordt FSC-hout52 als een positief voorbeeld van verduurzaming van de handel
genoemd. Toch heeft dit ‘duurzame’ hout – vijftien jaar na oprichting van de FSC – slechts een
marktaandeel van 17 procent. De rest van het hout is niet-duurzaam, of zelfs illegaal gekapt. En
zelfs FSC ligt onder vuur. 53
De in het kader beschreven biomassabijeenkomst blijkt veel indruk gemaakt te hebben bij de
aanwezige Tweede-Kamerleden en minister Cramer van Milieu, en dat werd tijd. Het is voor het
eerst dat er scheuren komen in het beeld, dat hoe meer geïmporteerd wordt uit het Zuiden,
hoe beter dat is voor hen. Kenmerkend was dat in januari 2008 Stichting Natuur en Milieu en
de gezamenlijke Milieufederaties een lijst presenteerden van goede en foute biomassa. ‘Slechte
biomassa zijn koolzaad, soja, palm- en zonnebloemolie, tarwe, bieten en mest. Deze biomassasoorten zouden niet door overheid gesubsidieerd moeten worden. Goede biomassa zijn allerlei reststromen uit de voedingssector, landbouw en industrie, evenals diverse houtige gewassen, zoals hennep, riet, populier en wilg.’54 Zij boden dit aan aan de minister van Economische
Zaken die over subsidiebeleid gaat. Nederland subsidieert namelijk nog steeds de import van
niet-duurzame palmolie, vanwege langjarige contracten. De milieuorganisaties gingen echter
niet zo ver om op te roepen tot een importstop op de ‘foute’ biomassa die nu geïmporteerd
wordt. Het was verder vreemd dat mest door hen als niet-duurzame bron voor biogas wordt
gezien. Bij een regionaal georiënteerde landbouw, is mest namelijk niet langer een milieuprobleem maar een noodzakelijk en nuttig bestanddeel binnen de voedselproductie.

52 FSC: Forest Stewardship Council, zie www.fsc.org
53 ‘Stop the forest liars: “Certified” old-growth rainforest logging does NOT protect biodiversity, ecosystems and climate’, zie:
www.rainforestportal.org/alerts/send.asp?id=fsc_forest_liars
54 Milieuorganisaties presenteren lijst van ‘goede’ en ‘foute’ biomassa, Stichting Natuur en Milieu, 2008, zie
www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=88&itemID=3324
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Hoofdstuk 2

Regionalisering als alternatief binnen beleid
en in de praktijk
In dit hoofdstuk komen alternatieven aan de orde die regionalisering kunnen mogelijk maken.
Eerst bespreken we visies op regionalisering vanuit de literatuur. Daarna gaan we in op de veranderingen die binnen het internationale en nationale overheidsbeleid zouden moeten plaatsvinden, om te komen tot een meer geregionaliseerde economie. Tenslotte bespreken we inspirerende voorbeelden van regionalisering in de praktijk, zowel in het Zuiden als in Nederland en
Europa.

2.1 Visies op regionalisering
Het Swadeshi-concept van Mahatma Gandhi
Een van de grootste inspirators voor ons alternatief van regionalisering is Gandhi. Hij was
degene die het Swadeshi-concept ontwikkelde waarbinnen dorpen zoveel mogelijk economisch
onafhankelijk van overheersende externe bureaucratische of economische structuren zouden
moeten zijn. Het was een antwoord op de toenmalige kolonisatie door het Britse rijk. Dit kon
het beste als deze dorpen zelfvoorzienend zouden zijn, en er alleen handel zou zijn in die producten die men niet zelf kon vervaardigen. Maar dit zou ook een heroverwegen van het consumptiepatroon betekenen. ‘A Swadeshi will learn to do without hundreds of things which
today he considers necessary. (…) Swadeshi is the only doctrine consistent with the law of
humility and love.’ 55 Binnen deze dorpen kon men het swaraj-principe toepassen oftewel
zelfbeschikking. Deze swaraj beoordeelde Gandhi als mensgericht in tegenstelling tot de westerse economie die welvaartsgericht is. De eerste noemde hij ook wel de levenseconomie, de
laatste de doodseconomie. Hij beschouwde swaraj als een geschenk van India aan de wereld,
om van te leren. ‘Zelfbestuurde dorpen in de wereld zullen een broederschap zijn van cultuurbewuste, intelligente, energieke mannen en vrouwen.’56
Uit dit concept en uit andere uitspraken van hem spreekt ook een filosofie en maatschappijkritiek die nog steeds actueel is. Enkele citaten van hem:
- What do I think of Western civilization? I think it would be a very good idea.
- Civilization, in the real sense of the term [meaning to be ‘civilized’] consists not in multiplication, but in the deliberate and voluntary restriction, of wants. This alone promotes happiness and contentment, and increases the capacity for service.57
- Mechanisatie (en industrialisatie) die goed gebruikt wordt, kan menselijke inspanning vergemakkelijken. De huidige mechanisatie dreigt echter de welvaart te concentreren in de handen van enkelen, en totaal te veronachtzamen dat het brood van miljoenen mannen en
vrouwen uit hun mond wordt gestoten.
- You must be the change you want to see.
- Rebellion in a just cause is a duty. Never out of fear of punishment, leave a duty undone.
- It’s impossible for one to be internationalist without being nationalist. It is not nationalism
that is evil, it is the narrowness, selfishness and exclusiveness – which is the bane of modern
nations – which is evil.58
De belangrijkste kenmerken van zijn visie waren geweldloosheid, een samengaan van zelfbeperking op gebied van consumptie en sociale rechtvaardigheid. Als mensen meer consumeren
dan hun rechtvaardige aandeel, is dat als geweld en diefstal te bestempelen.

55
56
57
58

Tekst in Gandhi-museum te Delhi in India, bijschrift Gandhi, Collected works, volume 13 (page 219-224)
M.K. Gandhi, Village Swaraj, Navajivan Trust, Ahmedabad, India, 1962 (pagina xvi en xxi)
Globalization a Ghandian perspective, 2002, www.navadarshanam.org/articles/2002/12/globalization_a.html
Gandhi in Young Indian, 18-6-1925 (page 211)
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Hij was tegen mechanisatie als die leidde tot meer werkloosheid. Momenteel komt hier het
argument bij dat mechaniseren leidt tot aansluiting bij een op (korte) termijn onhoudbare economie die afhankelijk is van fossiele brandstoffen.
Dus binnen het Swadeshi-concept wordt een balans gevonden tussen aanwezige natuurlijke
hulpbronnen, aanwezige arbeidskrachten en basisbehoeften. Het voorkomt afhankelijkheid van
externe markten en beperkt transportstromen. Daarbij is er een grote mate van zelfbeschikking
binnen deze zelfvoorzienende dorpen, en dus een vorm van ‘anarchie’ onafhankelijk van centraal geleide bureaucratieën. Maar ook onafhankelijk van buitenlandse of binnenlandse bedrijven die beslag willen leggen op de lokale natuurlijke hulpbronnen en/of toegang tot hun lokale
markt willen.
Zijn concept op dorpsniveau zou kunnen worden toegepast op regionaal, nationaal en continentaal niveau, afhankelijk van het betreffende product of dienst. Zo was zijn gerichtheid op
lokale textielproductie een protest tegen het imperialistische Britse beleid, dat zijn eigen
fabrieken bevoordeelde op basis van Indiase katoen. Gandhi was zo de voorloper van importsubstitutie die in de jaren zestig en zeventig werd toegepast door veel ontwikkelingslanden, om
zich industrieel te ontwikkelen. Vooral in Azië was dit beleid succesvol.
John Maynard Keynes
Deze vermaarde Britse econoom was een voorstander van vrije handel. Maar door de wereldwijde financieel-economische crisis rond 1930 veranderde hij van mening en pleitte hij voor
zoveel mogelijk zelfvoorziening per land. ‘Ideeën, kennis, kunst, gastvrijheid, reizen - deze
dingen zijn vanwege hun aard internationaal. Maar laat goederen, waar het maar even kan,
thuis gemaakt worden; en houdt, bovenal, de financiering in de eerste plaats nationaal.’ (National Self-sufficiency, 1933).
Robin Eckersley
Eckersley maakt in haar boek Environmentalism and Political Theory (1992) een synthese van
eco-anarchisme en eco-socialisme. Zij combineert het anarchistische zelfvoorzienende concept
op lokaal niveau met een meer socialistisch concept op nationaal en internationaal niveau.
Subsidiariteit is het leidende principe, maar de huidige ecologische en sociale crisis is zo groot,
dat we niet ontkomen aan nationale en internationale samenwerking. De overheid dient (in
het Westen) haar verantwoordelijkheid terug te nemen die zij sinds de jaren tachtig aan de
markt en het bedrijfsleven heeft overgedragen. Een goed functionerende overheid dient namelijk op te komen voor de voorziening van basisbehoeften van alle leden van de bevolking op
korte en lange termijn en tevens de natuur en biodiversiteit te beschermen.
Binnen ons huidige Nederlandse systeem zijn we momenteel niet meer in staat om in onze
basisbehoeften te voorzien op basis van lokale hulpbronnen. De overheid heeft deze taak overgenomen van de gemeenschap. In het Zuiden daarentegen, en speciaal bij inheemse volkeren,
is deze balans er nog wel. Tenminste zolang de gebieden relatief afgezonderd kunnen worden
van het ‘westerse ontwikkelingsmodel’ en zelfbeschikkingrecht houden over hun grondgebied
en natuurlijke hulpbronnen. Een centraal geleide overheid – vooral wanneer die onder invloed
staat van de Wereldbank (door schuldenlasten) het multinationale bedrijfsleven (door vrijhandels- en investeringsverdragen), en de stedelijke bevolking – heeft juist een negatieve effect op
deze relatief duurzame samenlevingen. Hier biedt een eco-anarchistisch alternatief en zelfbeschikkingsrecht over eigen hulpbronnen en ontwikkelingspad een veel beter alternatief.
E.F. Schumacher
Eckersley is relatief onbekend; dat geldt zeker niet voor E.F. Schumacher de schrijver van Small
is beautiful, het baanbrekende boek in de jaren zeventig. Ook schreef hij Good work. In beide
boeken pleit hij voor zinvol werk, schaalverkleining in plaats van schaalvergroting, en technologische ontwikkeling die meer recht doet aan de menselijke maat en aan milieugrenzen. Menselijke arbeid moet een drieledig doel dienen: het leveren van noodzakelijke en nuttige goederen en diensten, ieder in staat stellen zijn talenten te gebruiken en vervolmaken, en dienstbaar
en in samenwerking met anderen onszelf bevrijden van ons aangeboden egocentrisme. Hij sluit
aan bij Gandhi, en legt daarnaast een grote nadruk op het oplossen van de milieucrisis die juist
in de jaren zeventig duidelijk werd. Schumacher is een belangrijk inspirator geweest voor de
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mens- en milieuvriendelijke kleinschalige bedrijven die in de tweede helft van de jaren zeventig ontstonden.
De Schumacher Society (www.schumacher.org.uk) draagt zijn ideeën nog steeds uit, en die
zijn volgens hen:
– Benader milieuvraagstukken en -oplossingen vanuit het uitgangspunt van mensen, benadruk hierbij ook de meest passende schaalgrootte om menselijke relaties mogelijk te maken.
– Benadruk dat de mensheid geen zaken geïsoleerd kan doen, maar is verbonden met andere
levensvormen. Tevens dient ons denken en handelen gericht te zijn op de lange termijn.
– Benadruk holistische waarden, en de relevantie van de menselijke kwaliteiten die verder
gaan dan ons materieel bestaan.
Willem Hoogendijk
Willem Hoogendijk pleit al jaren voor regionalisering.59 Hij koppelt dit aan zijn kritiek op de
groeidwang binnen de huidige economie. Kapitaal – de dominante productiefactor – moet
zich namelijk constant vermeerderen. Het gevolg is dat bedrijven continu en maximaal moeten
produceren en afzetten, en steeds weer nieuwe markten moeten zoeken. Door belasting op
arbeid enerzijds en te goedkope olie anderzijds, werd de productie ook steeds kapitaalintensiever. Om kosten te besparen trad daarnaast specialisatie en schaalvergroting op. Hierdoor verdwenen talrijke ambachten, industrieën en landbouwgewassen die veel arbeid vergden uit
Nederland. Ook leidt deze groeidwang tot grote milieuproblemen.
Als alternatief pleit Hoogendijk voor omzetting van de huidige, geldgedreven aanbodeconomie
(of opdringeconomie) in de aloude economie afgesteld op de vraag. Een vraag die nu binnen
milieugrenzen moet blijven. De bedrijvigheid kan daarbij bevrijd worden van de groeidwang
door versoepeling van zowel de werkgelegenheid als de kapitaalbeloning. Hoogendijk pleit voor
de opbouw – onder de officiële, WTO- en EU-gestuurde sector – van een duurzame, meer verzorgende sector, gekenmerkt door kalmering en regionalisering van de economie. Dit is een
combinatie van milieuvriendelijker produceren, import-vervangende bedrijvigheid, streekproducten, consuminderen, maar ook zingeving en verfeestelijking. Een geregionaliseerde, onthaaste, meer transparante economie, heeft het in zich de mensen meer aan elkaar te smeden.
Regionalisering is dus bevorderlijk voor socialisering en integratie c.q. participatie. Iedereen
wordt betrokken bij de samenleving, vooral via het verrichten van zinvol en bevredigend werk.
Dat is ook nodig om het verbruik van fossiele energie sterk te verminderen. Er zal meer werk en
respect komen voor de blauwe boorden, voor de praktische doeners. Daarbij is kapitaal niet
langer onze meester maar weer onze dienaar.
Er vindt een paradigmaverschuiving plaats maar die gaat waarschijnlijk geleidelijk: de
nieuwe maatschappij wordt in de oude geboren.

2.2 Alternatieven binnen het overheidsbeleid
In deze paragraaf bespreken we mogelijke alternatieven binnen internationaal beleid en
Nederlands overheidsbeleid om regionalisering mogelijk te maken.
2.2.1 Alternatieven binnen internationaal beleid
Hierbij is een onderscheid te maken tussen handels- en landbouwbeleid, financieel beleid en
beleid op gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Aan de orde komen handelstarieven en productiebeheersing, de relatie tussen VN- en WTOverdragen, bindende wetgeving en moratoria op niet-duurzame import, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, EU ecotaksen. Ook worden subsidies besproken die het
grootschalige op de export en fossiele brandstoffen gebaseerde bedrijfsleven bevoordelen
boven kleinschalige op lokale markten gerichte bedrijven. Nieuw beleid dient deze scheve ver59 Willem Hoogendijk, The Economic Revolution – Towards a sustainable future by freeing the economy from money-making,
International Books, 1991.
In 1970 al verkondigde ‘ecosoof ’ Pieter Schroevers van Strohalm dat we het grootschalige moesten beperken en het kleinschalige ontwikkelen.
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houding te herstellen en anderzijds er voor te zorgen dat deelname aan de wereldhandel ook
werkelijk leidt tot de verbetering van de voorziening in basisbehoeften en bescherming van
natuur en milieu.
Handels- en landbouwbeleid
Binnen de landbouw is het grootste gedeelte van de boeren op aarde voor nationale markten
werkzaam. Er wordt maar 15 procent van de totale productie van graan, plantaardige oliën, suiker, knolgewassen, vlees en melk geëxporteerd.60 Toch worden er vrijhandelsverdragen afgesloten die de prijsvorming op nationale markten drastisch kunnen verstoren (zie het vorige hoofdstuk). Organisaties als de internationale boerenbeweging Via Campesina komen hier tegen in
verzet en hebben een alternatief ontwikkeld, uitgaande van voedselsoevereiniteit. Dat betekent
dat alle landen (of regio’s zoals de EU) weer het recht krijgen hun eigen landbouwbeleid te
ontwikkelen, waaronder de mogelijkheid om het eigen voedsel op een duurzame manier door
eigen boeren te laten produceren.61
De consequentie hiervan zou zijn dat alle landen (en de EU) binnen de WTO hun importheffingen weer mogen verhogen tot een niveau waarop boeren kostendekkend het voedsel, veevoer
(en hout) kunnen produceren. Het is dan (zelfs) mogelijk dat maatschappelijke eisen op gebied
van milieu, natuur, arbeidsnormen en dierenwelzijn worden verhoogd. Detailhandel en voedingsmiddelenindustrie kunnen namelijk niet meer op zoek gaan naar goedkopere producten
op de wereldmarkt en zullen deze hogere prijs doorberekenen. De consument betaald vervolgens een eerlijke prijs voor zijn voedsel en kan niet meer worden verweten dat hij op zoek gaat
naar het goedkoopste voedsel voor de laagste normen. Er ligt eenvoudigweg geen voedsel meer
in de winkel dat niet voldoet aan hogere eisen. Het prijsverschil tussen gangbare en biologische
producten zal hierdoor kleiner worden, waardoor ook de biologische sector meer kansen krijgt.
Om marktverstoring en overproductie (die kan leiden tot dumping in ontwikkelingslanden) te
voorkomen wordt de productie in de EU zoveel mogelijk beheerst op eigen consumptieniveau.
Dit kan via quotering per boer, zoals nu gebeurt bij melk en suiker.
Alle handelsverstorende inkomens- en exportsubsidies – waarmee (deels) export van overschotten wordt mogelijk gemaakt – kunnen dan worden afgeschaft. Nu worden bijvoorbeeld de
inkomenssubsidies nog verstrekt om eerdere prijsverlagingen (richting de wereldmarktprijs)
gedeeltelijk te compenseren. Bij een eerlijke kostendekkende prijs is deze subsidie niet meer
nodig en een meerderheid van boeren krijgt dan geen subsidies meer.
Het daarbij vrijkomende Europese geld kan veel effectiever worden ingezet, door een minderheid van boeren kostendekkend te betalen voor hun diensten aan de maatschappij op
gebied van landschaps- en natuurbeheer, biologische landbouw en/of duurzame energieopwekking. Dit ligt in lijn met de GATT – de voorloper van de WTO – die landen toestond hun
landbouw te ondersteunen zolang men andere markten niet verstoorde. Ook staat de WTO toe
dat importheffingen worden verhoogd, al zal dit een andere benadering van handel betekenen.
Handel moet dan weer worden gezien als middel, in plaats van een doel op zich zoals het nu
wordt gebruikt. Dit uit zich in het binnen de WTO vastgelegde ‘recht’ om markten in andere
landen te mogen openbreken.
Dit alternatief van voedselsoevereiniteit leidt niet alleen tot levensvatbare inkomens voor
boeren in Noord en Zuid, maar kan ook een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van de
(te verwachten) klimaat- en energiecrisis omdat het aantal voedselkilometers drastisch wordt
beperkt. Landen en regio’s als de EU zijn dan min of meer gedwongen hun primaire levensbehoeften, voedsel, veevoer, hout en (zo snel mogelijk ook) energie, van eigen hulpbronnen te
voorzien en niet meer ten koste van de voorziening van basisbehoeften in ontwikkelingslanden.
Regionalisering betekent overigens niet dat er geen import meer is uit ontwikkelingslanden.
Import van tropische producten, die hier niet geproduceerd kunnen worden, blijft mogelijk,
maar dan voor een eerlijke prijs, waarvoor marktregulering via preferentiële toegang en hernieuwde grondstoffenovereenkomsten voor producten als koffie, cacao en thee nodig zijn. Ook
60 www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_2/pdf/world_profile.pdf
61 Zie voor uitleg van voedselsoevereiniteit: Declaration of Nyéléni, Mali. Tussen 23 en 27 february 2007 kwamen hier 500 vertegenwoordigers uit ruim 80 landen samen.
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dient de tariefescalatie voor tropische producten te worden afgeschaft, zodat ontwikkelingslanden zelf de toegevoegde waarde op bewerkte tropische producten kunnen verdienen, via eigen
industrieën.
Daarnaast blijkt dat arbeiders en boeren in Noord en Zuid ook een gezamenlijk belang hebben
bij marktregulering. Het einde van het Multi-Vezel-Akkoord in 2005 was bijvoorbeeld niet
alleen desastreus voor textielarbeiders in de EU, maar ook voor hun collega’s in bijvoorbeeld
Bangladesh, Cambodja en Zuidelijk Afrika. Deze liberalisering zorgde er namelijk voor dat de
‘efficiënte’ nieuwkomer China de textielmarkten in Noord en Zuid overnam. Dus ook buiten de
landbouw zijn hernieuwde grondstoffenovereenkomsten een goed alternatief.
Zoals ook al in hoofdstuk 1.3 werd vermeld, pleit Yash Tandon voor een soortgelijk alternatief
genaamd ANSA (Alternative for Neo-liberalism in Southern Africa). In plaats van een exportgerichte agenda pleit hij voor productie van die producten die in basisbehoeften voorzien, voor
de Afrikaanse markt op basis van eigen hulpbronnen en eigen besparingen. Hij wil daarbij los
komen van het kapitaalgedreven beleid opgelegd door Wereldbank en IMF, en overgaan naar
een mensgedreven ontwikkeling.62
Vergelijkbaar hiermee pleit Walden Bello voor regionalisering in Zuidoost-Azië en China.63 Ontwikkelingsstrategieën moeten er voor zorgen dat men niet gegijzeld wordt door multinationals;
ze moeten de volgende elementen bevatten:
– De basis van groei moet de nationale markt zijn in plaats van exportmarkten. In plaats van
lonen te verlagen, moeten deze omhoog, gecombineerd met een rechtvaardige
inkomensverdeling.
– Om ernstige milieuproblemen te voorkomen zal de groei meer gematigd moeten worden. Ook
zal landbouw centraal moeten staan binnen ontwikkeling, in plaats van de huidige verwaarlozing en liberalisering.
– De les van China voor de regio is, dat een sterke overheid nodig is en dat tien jaar van privatisering en deregulering moeten worden omgekeerd. De overheid dient buitenlands kapitaal
te disciplineren en dit te gebruiken voor nationale prioriteiten.
– Zuidoost-Aziatische landen zullen moeten integreren om om te kunnen gaan met de concurrentie vanuit China, de VS en de EU. Binnen de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
zal men handel, financiering, technologie, investeringen en ontwikkelingen moeten
coördineren.
– In plaats van Wereldbank, IMF en de WTO, zullen nieuwe wereldregeringen nodig zijn, zoals
de International Labour Organization (ILO) en United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Dan kunnen ontwikkelingslanden of blokken hiervan weer hun eigen ontwikkelingspad kiezen.
– De Zuid-Zuidsamenwerking dient verbeterd worden. Het is erg positief dat de G20 (met onder
andere Brazilië, China, India en Zuid-Afrika) het EU-VS-monopolie binnen vrijhandelsonderhandelingen heeft doorbroken. Men kan nog veel meer doen voor de hervorming van de
mondiale economische machtsrelaties, en om de miljoenen buitengesloten in ontwikkelingslanden te integreren binnen het ontwikkelingsproces.
Financieel beleid en ontwikkelingsbeleid
Om ontwikkelingslanden een kans te geven hun eigen ontwikkelingspad te kiezen, zullen nu
ook eindelijk de (onhoudbare) schulden moeten worden kwijtgescholden. Dit zal de druk om
hun natuurlijke hulpbronnen en arbeiders in de uitverkoop te doen, drastisch verminderen.
Ook kan men dan onafhankelijker worden van het beleid van Wereldbank en IMF, zich uitend in
structurele aanpassingsprogramma’s en hun opvolgers de nog steeds neoliberale Poverty
Reduction Strategy Papers. Het is niet voor niets dat veel Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen versneld hun leningen hebben afbetaald, om zo weer soeverein in het landsbelang te kunnen beslissen. Minstens zo belangrijk is dat ontwikkelingslanden door schuldkwijtschelding
meer financiële middelen tot hun beschikking krijgen voor de voorziening van basisbehoeften
en het stimuleren van de (duurzame) landbouw en energievoorziening.
62 ANSA, 2007 (pagina 8), zie www.gpn.org/research/ansa/ansa_booklet.pdf
63 Walden Bello, Globalisation in Asia and China: Assessing Costs and Benefits, 2003 in TNI (2004)
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De Tobintaks op financiële internationale transacties is een methode om het geld te genereren
voor deze schuldkwijtschelding. Ook het terugbetalen van de historische ‘ecologische schuld’
van het Noorden aan het Zuiden zou hier aan kunnen bijdragen.64
Daarnaast dient het EU- en nationale budget voor ontwikkelingssamenwerking er op gericht te
zijn dat mensen in ontwikkelingslanden volledige toegang krijgen tot basisbehoeften. Hierbij is
het ook belangrijk dat in deze basisbehoeften wordt voorzien door eigen natuurlijke hulpbronnen. Maar ook dat een eigen industrialisatie van de grond komt, volgens het aloude principe
van importsubstitutie.
Ontwikkelingshulp zou er niet meer op gericht moeten zijn om een westers ontwikkelingsmodel te verspreiden, waardoor men van de drup in de regen komt. Men zou bijvoorbeeld prioriteit moeten geven aan kleinschalige duurzame energieopwekking (zonnecollectoren en -boilers) en duurzame landbouwproductie en minder prioriteit aan aid for trade, dat er vooral op
gericht is om export van nog meer (luxe) producten naar het Westen mogelijk te maken.
Duurzame globalisering of regionalisering?
Import van producten zoals soja, palmolie en suikerriet, die via alternatieve gewassen ook in de
EU kunnen worden geteeld, verdient speciale aandacht. Hetzelfde geldt voor hardhout en deels
voor katoen. Europese hennep zou bijvoorbeeld een goede vervanger kunnen zijn voor katoen,
dat vaak met veel bestrijdingsmiddelen wordt geteeld en veel water nodig heeft. Zoals vertegenwoordigers van boeren en maatschappelijke organisaties uit het Zuiden ons op het hart
drukten (zie derde kader in paragraaf 1.3), zouden we deze producten vooral zelf moeten
produceren.
Voorlopig worden deze producten echter nog niet-duurzaam geïmporteerd, wat mogelijk
gemaakt wordt door vrijhandelsafspraken, vanwege een gebrek aan bindende regelgeving op
sociaal- en milieugebied en door de prioriteit van WTO-verdragen boven sociale- en milieuverdragen. Er zou nu snel een einde moeten komen aan deze wantoestanden. Dat kan door sancties te verbinden aan het overtreden van VN-afspraken zoals de mensenrechten-, ILO- en
milieuverdragen. Volgens Robert Reich: ‘Want alleen wetgeving kan ervoor zorgen dat bedrijven
vanuit dezelfde uitgangspositie concurreren. Zonder wetten of verdragen zijn bedrijven in het
geheel niet gedwongen ook maar iets te doen aan (bijvoorbeeld GG) hun kooldioxide-uitstoot.
Bedrijven worden niet vrijwillig groen. Als ze dat doen, is het vanuit pr-overwegingen. (…) Het
onderliggende probleem is dat niemand wil horen dat we onze manier van leven zullen moeten
aanpassen. Er is geen politicus die dat de burgers durft te vertellen. We maken ons wijs dat we
alles tegelijk kunnen hebben: een hoge levensstandaard, goedkope producten en goede sociale
doelen.’65
Met deze brochure durven we deze uitdaging wel aan, en zien we ingrijpen in handelsverdragen, ecotaksen en bindende wetgeving als middel om die veranderde manier van leven
mede te bereiken.
De EU zou als alternatief kunnen kiezen voor of een moratorium op import van alle niet-duurzame producten, of kunnen pleiten voor het verhogen van importheffingen binnen de WTO op
al die producten die ook in de EU zelfvoorzienend geproduceerd kunnen worden.
In het eerste geval moeten er controle-instanties in het leven worden geroepen die toezien
op het naleven van criteria, die overigens nog moeten worden opgesteld. Ook brengt dat het
risico met zich mee dat exporterende landen de EU aanklagen bij de WTO, omdat zij milieu- en
sociale criteria gebruikt om de vrije handel te verstoren. Dit staat de WTO namelijk niet toe. Tot
nu toe zijn alleen zeer zwakke voedselveiligheidscriteria door de WTO erkend, om import tegen
te houden. Zo verloor de EU de strijd bij de WTO waarin zij uit gezondheidsoverwegingen hormoonvlees uit de VS wilde tegenhouden.
Bij het tweede alternatief zullen de WTO-onderhandelingen een radicale wending moeten
krijgen: niet langer onderhandelen over het verlagen van importheffingen, maar over het recht
64 Ecological debt in Green Pepper - Environmental rasicm p.23, door Aurora Donoso, FoE Ecuador, CIA Office, Amsterdam, summer 2001
65 ‘Het autoritaire kapitalisme komt op- Oud-minister VS waarschuwt voor maatschappelijke consequenties van “superkapitalisme”’, deVolkskrant, 19-1-2008
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op voedselsoevereiniteit, zoals eerder uitgelegd. Dan zou de EU haar importheffingen op producten als soja en palmolie weer kunnen verhogen, waardoor Europese boeren en bosbouwers
kostendekkend en veel duurzamer Europees veevoer, eiwit- en oliehoudende zaden, hout en
eventueel (op kleine schaal) biomassa kunnen produceren. De prijs hiervoor zal hoger liggen,
waardoor vlees bijvoorbeeld duurder zal worden. Maar dat is niet erg, gezien het grote beslag
dat vlees legt op natuurlijke hulpbronnen. De mondiale vlees- en melkproductie veroorzaakt
bijvoorbeeld 18 procent van alle broeikasgassen.66
Deze regionalisering heeft nog andere positieve gevolgen. Door vrijhandel heeft de westerse
koopkracht het steeds gewonnen van de basisbehoeften in het Zuiden, zonder dat de westerse
consument enig idee had wat hij indirect aanrichtte in ontwikkelingslanden. Nu de EU haar
eigen voedsel, veevoer, hout en energie ‘moet’ produceren op basis van eigen hulpbronnen,
worden burger en bedrijfsleven geconfronteerd met eerlijke maar hogere prijzen. Dat zal er zeer
waarschijnlijk toe leiden dat veel effectiever kan worden gewerkt aan energie- en
grondstoffenbesparing.
Overige alternatieven binnen EU- en nationaal beleid
Uiteindelijk komt deze verandering van internationaal beleid precies overeen met de wens van
de meerderheid van de Nederlandse bevolking, die een kleinschaligere op solidariteit gebaseerde samenleving wil, blijkens verschillende onderzoeken in 2004 (MNP, SCP, CPB). We moeten
ons, volgens deze meerderheid, minder richten op concurrentie met machtsblokken als de VS en
China. Als we ons meer richten op onze (Europese) markt, zal de noodzaak voor (a)sociale hervormingen verminderen, en kunnen ook veel ecologische problemen voorkomen worden.
De consequentie op EU-niveau zou ook zijn dat de neoliberale Lissabon-agenda uit 2000 wordt
afgewezen. Binnen deze agenda werd als doel gesteld dat de EU in 2010 de meest concurrerende economie ter wereld zou zijn.
Het afwijzen van de Lissabon-agenda betekent niet dat er geen Europese samenwerking nodig
is. Op gebied van het aanpakken van de klimaatverandering en het veilig stellen van voedselen energiezekerheid, kan alleen daadkrachtig worden opgetreden in EU-verband. Er zullen
echter geheel andere beslissingen moeten worden genomen:
– Afschaffen van de richtlijn op agrobrandstoffen van minimaal 5,75 procent in 2010, en 10 procent in 2020, zeker wanneer deze behaald kunnen worden met geïmporteerde biomassa.
– In samenhang met het vorige punt: inzetten op verplichte drastische energiebesparing binnen landbouw, industrie, huishoudens en via het stimuleren van openbaar vervoer. Tevens
overgaan op duurzame energie. In 2010 moet 20 procent minder fossiele brandstof worden
gebruikt dan in 2007, in 2020 60 tot 80 procent.
– Stoppen met subsidiëring van grootschalige infrastructuurprojecten (snelwegen, havens,
vliegvelden) die bedrijven die zich richten op exportmarkten bevoordelen boven het MKB. In
de plaats hiervan openbaar vervoer en kleinschalige, duurzame energieopwekking
subsidiëren.
– Afschaffen van te strenge uniformiteits- en hygiëne-eisen die vooral grootschalige bedrijven
ten goede komen. Dit is vooral een probleem in het voormalige Oostblok. Kleine boeren en
het MKB hebben niet voldoende schaalgrootte en geld om dure investeringen te doen en
worden zo van hun lokale markt gedrukt. Juist deze bedrijven boerden relatief milieuvriendelijk, met veel dierlijke arbeid en handenarbeid en weinig gebruik van fossiele
brandstoffen.
– Het invoeren van een ecotaks op fossiele brandstoffen, met extra aandacht voor de nu nog
onbelaste kerosine. Dan kan de belasting op arbeid worden verlaagd. Deze vergroening van
de belasting moet er voor zorgen dat, hoewel er geen binnengrenzen zijn binnen de EU, productie en consumptie toch zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsvinden.
Overheidsaanbestedingen
Door hervorming van de Lissabon-agenda en het interne marktbeleid, moet de eis van tafel dat
nationale overheden hun aanbestedingen internationaal moeten doen binnen Europa. In
plaats hiervan moeten lokale en nationale bedrijven weer de eerste kans krijgen om betreffende producten en diensten te leveren aan de overheid.
66 Livestock impacts on the environment, FAO, 2006, zie www.fao.org/ag/magazine/0612sp1.htm
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Het blijkt dat momenteel in Nederland juist het MKB achter het net vist bij de tijdrovende overheidsaanbestedingen en men voorrang geeft aan grote bedrijven. Voor het leveren van diensten
ter waarde van meer van 133 duizend euro aan de centrale overheid moet er Europees worden
aanbesteed. Voor het bouwen van grote werken ligt deze grens op ruim 5 miljoen euro.
De huidige Nederlandse regering heeft besloten dat zij in 2010 haar gehele bestedingsbudget
van 40 miljard euro duurzaam wil inkopen. Dit biedt gouden kansen voor een duurzame
omslag.
Regionaal Europees beleid en plattelandsbeleid
De eerder genoemde hervorming van het Europese landbouwbeleid zal veel geld vrij kunnen
maken voor boeren die extra inspanningen leveren op gebied van milieu, natuur- en landschapsbeheer of duurzame energieopwekking.
Daarnaast heeft de EU regionaal beleid ontwikkeld om de structurele verschillen tussen de
regio’s van de EU te verkleinen. Dit beleid krijgt gestalte in diverse financiële steunmaatregelen
van met name Europese structuurfondsen (ESF) en het Cohesiefonds. Voor de periode 2007-2013
is het regionaal beleid met 348 miljard euro de op één na belangrijkste begrotingspost van de
EU.67
In Nederland is het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor 2007-2013 (POP2) van kracht. Dit
is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op de versterking van het Nederlandse platteland. Ook Leader+ is een dergelijk programma.68 Deze geldstromen kunnen worden ingezet voor
een duurzame regionale omslag, waarbij volgens het subsidiariteitsbeginsel burgers en boeren
in de regio veel zeggenschap zouden moeten krijgen. Nu wordt veel van dit geld nog besteed
aan het vergroten van de concurrentiekracht, uitgaande van de Lissabon-agenda, of om de
negatieve gevolgen van globalisering en vrije marktwerking binnen de EU te verzachten. In
plaats hiervan zou ook een omslag kunnen worden gemaakt naar meer zelfvoorzienende regio’s
met alle voordelen van dien (zie ook de samenvatting). Ook zouden de vele inspirerende praktijkvoorbeelden die
in paragraaf 2.3.2 aan de orde komen, met dit geld over een veel groter gebied verspreid
kunnen worden.
2.2.2 Alternatieven binnen nationaal , provinciaal en lokaal beleid
De gemeenschapsbedrijven van Michael Schuman
Het boek Going Local: creating self reliant communities in a global age van Michael Schuman
zou als een handboek kunnen worden beschouwd voor effectief nationaal, provinciaal en
lokaal beleid. Hoewel hij uitgaat van de situatie in de Verenigde Staten is zijn analyse zeer
bruikbaar voor de Nederlandse situatie. Het betreft vooral ook een waarschuwing voor Nederland en de EU, als de Lissabon-agenda van de EU werkelijk uitgevoerd gaat worden. Enkele
hoofdlijnen uit dit boek:
In de moderne economie draait alles om mobiliteit van mensen, goederen, machinerie,
technologie, natuurlijke hulpbronnen, kapitaal en informatie. De mobiliteit van bedrijven
plaatst gemeenschappen en overheden voor onmogelijke dilemma’s: lonen en andere inkomsten verlagen, milieu-eisen versoepelen, de belastingen verlagen of een spookstad worden?
Als alternatief pleit Schuman voor lokale bedrijven, kantoren, winkels en boerderijen. Zij vormen de slagaders van de gemeenschap: banen, handel, spaargelden en investeringen, bronnen
voor inkomsten- en onroerendgoedbelasting, en BTW. Daarmee worden de scholen, de ziekenhuizen, de politie en het stedelijk onderhoud betaald.
De belangrijkste ‘speler’ is het gemeenschapsbedrijf (community property). Dat wil zeggen:
elk bedrijf dat door eigendom is vastgeketend aan de gemeenschap.

67 europa.eu/scadplus/leg/nl/s24000.htm
68 Zie voor meer informatie: www.leaderplus.nl/ en www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1641050&_dad=portal&_
schema=PORTAL&p_document_id=110689&p_node_id=688168&p_mode=BROWSE
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Dat kan verschillende vormen aannemen:
1. kleine, op winst gerichte bedrijven, waarvan de aandelen in handen zijn van leden van
de gemeenschap;
2. publieke bedrijven in handen van de gemeente;
3. non-profitinstellingen in handen van de gemeenschap als geheel;
4. nieuwe, nog te ontwikkelen structuren.
Gemeenten moeten niet langer op jacht naar multinationale bedrijven die geen loyaliteiten
hebben in de gemeenschap, maar investeren in deze gemeenschapsbedrijven. Er ontstaat welvaart als eigendom, productie en consumptie nauw verbonden worden met de regio. Voor
gemeenschappen is het al voldoende als deze bedrijven quitte draaien. In vergelijking moeten
de huidige (beursgenoteerde) bedrijven zoveel mogelijk winst maken.
Daarbij moeten banken weer de dienaren van de gemeenschappen worden, afgedwongen
door overheidswetgeving zoals de Amerikaanse McFadden-wet in 1927. Deze reguleerde de banken en had als doel lokale herinvesteringen aan te moedigen. Tegenwoordig brengen (Amerikaanse) huishoudens hun geld steeds minder bij banken onder, maar bij bijvoorbeeld pensioenfondsen, aandelen en obligaties. Vervolgens verdwijnt het geld uit de regio.
Op deze filosofie aansluitend kan de nationale overheid maatregelen nemen, zoals gebeurt
in Frankrijk. ‘Tussen nu en 2012 moeten tien Ecopolissen worden gebouwd, steden of wijken van
minstens 50 duizend inwoners waar wonen en werken vervlochten zijn. Het milieu staat daarbij
voorop.’69
Onderwijs en onderzoek
Onderwijs aan kinderen is er voor bedoeld dat hun wordt geleerd hoe als volwassene een
zodanig manier van levensonderhoud te kiezen, dat men al zijn of haar basisbehoeften kan
voldoen. Dus ook binnen de aanwezige milieugrenzen die gelden bij volwassenheid. Toch lijkt
het erop dat het lesprogramma er nog steeds vanuit gaat dat er oneindige grenzen zijn en
oneindige ‘vooruitgang’ mogelijk is. Volgens David Orr70 zijn de vaardigheden, talenten en attitudes die nodig waren om de aarde te industrialiseren, geheel anders dan degene die nodig
zijn om de aarde te genezen en om duurzame gemeenschappen op te bouwen. Zijn op de
nieuwe situatie aangepaste lesprogramma zou de volgende elementen omvatten:
– Herdefinitie van ‘waarheid’; het rationele dat de overhand kreeg binnen de wetenschap
sinds de verlichting, dient weer gepaard te gaan met het emotionele.
– Stel de dominante basisaannames ter discussie, zoals dat menselijke overheersing van de
natuur goed is, groei natuurlijk is, alle kennis even waardevol is en materiële vooruitgang
ons recht zou zijn.
– Ga weer uit van burgerschap en verantwoordelijkheid voor de (toekomstige) mensheid en de
natuur, in plaats van te focussen op individuele rechten.
– Stel kritische vragen bij het begrip ‘technische vooruitgang’. Zeker wanneer deze ‘vooruitgang’ niet leidt tot leefbare gemeenschappen, bevredigend werk, liefdevolle relaties, stabiele
gezinnen en een manier om onze zelfgerichtheid te overstijgen.
– Stel het begrip ‘onderwijsinstelling’ ter discussie; niet alle benodigde kennis en ervaring is te
vinden binnen scholen.
Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien bij het beschrijven van de situatie in Ladakh,
kunnen kinderen ook binnen hun gemeenschap in eigen omgeving opgeleid worden. Op Indiase (en westerse) scholen wordt kinderen naast essentiële vaardigheden als lezen, schrijven en
rekenen, vooral geleerd hoe te overleven binnen betaalde banen. Maar men leert hier niet hoe
men zo efficiënt mogelijk moet omgaan met de aanwezige hulpbronnen om te voorzien in
essentiële basisbehoeften. In tegendeel: tegen boerenkinderen die niet hun best doen op
school wordt overal ter wereld gezegd, dat ze op deze manier nog zullen eindigen als hun vader
op het land. Dit leidt er toe dat men de eigen cultuur en traditionele kennis als minderwaardig
gaat zien, hoewel deze juist op een aantal terreinen antwoorden biedt op de uitdagingen van
de toekomst.
69 ‘Met 314 stappen wordt groei Franse economie bevorderd’, de Volkskrant, 24-1-2008
70 David Orr, ‘Rethinking education’, in The Ecologist, mei/juni 1999
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Bord ‘Stappen
in de goede
richting’. Voor
wie is dit de
goede richting,
en wie mag er
allemaal mee
op weg? Ulan
Bator - Mongolië, 2003

Door bezuinigingen is het Nederlandse budget voor het hoger onderwijs en (fundamenteel)
onderzoek de afgelopen decennia sterk gedaald. Universiteiten worden daardoor gedwongen te
zoeken naar zogenaamde derde geldstromen en komen dan uit bij het bedrijfsleven. Hierdoor
worden de mogelijkheden voor fundamenteel, onafhankelijk en maatschappijkritisch onderzoek sterk beperkt.
Daarnaast is een aantal voorheen publieke diensten die universiteiten en semi-overheidsorganisaties verleenden, geprivatiseerd. Dit beperkt hen in de mogelijkheden, want deze moeten
voortaan ‘economisch rendabel’ zijn. Een voorbeeld van deze samenwerking met het bedrijfsleven is Wageningen Universiteit en Research Center (WUR). Voorheen onafhankelijke professoren
en onderzoekers moeten zich nu vooral gaan specialiseren in dat onderzoek dat economisch
rendement kan opleveren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven. Het gevolg
was een veel minder kritische kijk op genetische manipulatie, blijkens sprekers van de WUR die
deelnamen aan debatten.
Ook werd in oktober 2007 een sojaconferentie gehouden op Wageningen Universiteit. Hierin
kregen Braziliaanse plantagehouders ruim baan om hun verhaal te doen, maar er was geen tijd
voor kritische vragen. Tegelijkertijd werd een onderzoeksprogramma met de Braziliaanse overheid afgesloten om de mogelijkheden van de import van ‘duurzame’ soja te onderzoeken.71 De
agenda van de Braziliaanse overheid is daarbij niet meer te onderscheiden van de belangen
van Braziliaanse sojaplantagehouders, multinationals als Cargill en het Productschap voor Margarine, Oliën en Vetten dat de belangrijkste Nederlandse verwerkers als Unilever vertegenwoordigt. Ook het ministerie van Landbouw is hierbij betrokken. Dit ministerie ondersteunt het
Nederlandse bedrijfsleven – en deze exportgerichte agenda – verder via uitgezonden mensen
op de diverse ambassades in het buitenland.72
Om weer te komen tot meer onafhankelijk hoger onderwijs en onderzoek zal het budget
vanuit de overheid verhoogd moeten worden.

71 Zie ook noot 65, Joris Tielens, No room for criticism at soja conference,18-10-2007, zie
www.resource-online.nl/weekly.php?id=1437, en voor het programma en de sprekers: www.wi.wur.nl/UK/newsagenda/
archive/agenda/2007/Sustainable_agriculture_in_Brazil_responsible_soy_for_food_feed_and_fuel.htm
72 Zie o.a. het tijdschrift Berichten Buitenland dat het ministerie van LNV uitgeeft.
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Energie- en grondstoffenbesparing en bewustwordingscampagnes
Met het oog op de zeer hoge Nederlandse mondiale voetafdruk is energie- en grondstoffenbesparing onontkoombaar. Daarnaast dient de productie van duurzame energie en duurzaam
voedsel te worden gestimuleerd. Belasting- en subsidiemaatregelen zijn hierbij noodzakelijk
om te komen tot eerlijke prijzen, waarbij de vervuiler ook werkelijk betaalt. Dit is ook de
manier om het prijsverschil tussen biologische en gangbare producten te verkleinen, waardoor
de vraag naar biologische producten kan stijgen.
Daarnaast zou de overheid grote stappen kunnen zetten op gebied van grondstoffen- en
energiebesparing binnen huishoudens, via gesubsidieerde ecoteams op wijkniveau. Onder leiding van een coach leren burgers in maandelijkse bijeenkomsten bewuster om te gaan met
energie, water, auto’s en afval. De sociale controle binnen zo’n team blijkt zeer goed te werken,
zodat men zich spelenderwijs milieuvriendelijk gedrag eigen maakt. Bijkomende voordelen zijn
de geldbesparing en het verhogen van de sociale cohesie binnen de wijken.73
In de tien punten van De Kleine Aarde voor een duurzame voeding, te vinden op de speciale
site www.voedselvoetafdruk.nl, wordt al sinds 1975 regionale voedselvoorziening genoemd.
Want toen al werd er steeds meer over de wereld gesleept met bijvoorbeeld voedingsmiddelen
en veevoer. Onlangs is dit punt via een onderzoek van professor Jules Pretty (University of Essex,
UK) nog eens opmerkelijk bevestigd. De foodmiles of voedselkilometers, ofwel de vervoersafstanden tussen productie en consumptie, zijn een belangrijke milieu- en klimaatfactor bij voeding.74 Via verplichte labelling van producten en bewustwordings-campagnes dient de consument van de herkomst van producten en foodmiles op de hoogte te worden gebracht.

2.3 Inspirerende praktijkvoorbeelden
Hebben we in de vorige paragraaf vooral beleidsalternatieven behandeld die top-down regionalisering kunnen mogelijk maken, minstens zo belangrijk is de bottom-up-benadering. In
deze paragraaf komen voorbeelden aan de orde van mensen, gemeenschappen en bedrijven
die vaak tegen de stroom in een milieu- en sociaalvriendelijk bestaan in de praktijk brengen.
We kijken hierbij naar inspirerende voorbeelden uit zowel binnen- als buitenland. Ze kunnen
inspiratie bieden voor de broodnodige omslag die op grotere schaal dient plaats te vinden, op
niet al te lange termijn.
2.3.1 Leren van het Zuiden – Inspirerende internationale voorbeelden
In deze paragraaf bespreken we voorbeelden uit het Zuiden die als voorbeeld kunnen dienen
voor Nederlands handelen, zoals volkeren die via kleinschalige duurzame landbouw en nijverheid in hun basisbehoeften kunnen voorzien op basis van lokale hulpbronnen. Met name
inheemse volkeren kunnen hierbij als voorbeeld dienen. Daarnaast laat Cuba na 1992 zien dat
ook zonder Sovjethulp en met een gebrek aan olie, een bloeiende nagenoeg zelfvoorzienende
economie mogelijk is.
Ladakh
De meerderheid van de wereldbevolking leeft in ontwikkelingslanden, en in die landen leeft
het grootste gedeelte op het platteland, hoewel er een grote trek naar de stad, en deels naar
westerse landen, gaande is. Over het algemeen wordt gesproken over een autonome positieve
ontwikkeling en gaat men ervan uit dat de armoede in de stad kleiner is dan op het platteland
omdat hier de beter betaalde banen zijn.
Er zijn echter grote vraagtekens te zetten bij de genoemde ontwikkeling. Dat doet ook Helena
Norberg-Hodge in haar boek Ancient futures – Learning from Ladakh. Hierin beschrijft zij de
situatie in Ladakh in Noord-India, waar ze tussen 1975 en 1991 jaarlijks een half jaar verbleef.
Ze kwam terecht in een cultuur die eeuwenlang bijna compleet zelfvoorzienend was op basis
van zeer schaarse hulpbronnen. Door gebrek aan regenval is men in Ladakh helemaal afhankelijk van gletsjerwater, dat alleen op vlakke plaatsen gebruikt kan worden voor geïrrigeerde
73 Zie: www.globalactionplan.nl/ en www.globalactionplan.org.uk/
74 Zie: www.mcspotlight.org/media/reports/foodmiles.html en voor meer tips en informatie:
www.fwi.co.uk/gr/foodmiles/facts.html
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landbouw. Dit kan bovendien maar gedurende een kort aantal maanden; door de grote hoogte
is het groeiseizoen zeer kort. Toch kwam met uitzondering van zout, suiker en sieraden, alle
voeding, kleding en huisvesting van eigen bodem. Er was geen vervuiling en geen uitputting,
dus hier werd het Cradle to Cradle-principe op perfecte wijze in de praktijk gebracht. De uit
Ladakh afkomstige geleerde Tashi Rabgyas noemt de dorpsbewoners de waarachtige economen,
omdat ze zo goed omgaan met schaarse hulpbronnen.
Norberg-Hodge trof verder een hoog welzijnsniveau aan mede door de rijke boeddhistisch
geïnspireerde cultuur. In de dorpen zijn sterke gemeenschapsbanden en veel taken worden
gezamenlijk uitgevoerd zonder betaling van geld. Op basis van het reciprociteitbeginsel helpen
mensen elkaar tijdens drukke werkzaamheden op het land en het hoeden van het vee in de
bergweiden.
Er is sprake van zelfbestuur via gekozen dorpsraden, en omdat het huishouden centraal staat
in de samenleving, is er een gelijkwaardige positie tussen man en vrouw. Mensen zijn generalisten in plaats van specialisten, kinderen worden opgevoed en krijgen hun ‘opleiding’ om in
de toekomst in hun basisbehoeften te kunnen voorzien van hun ouders, grootouders en anders
dorpsgenoten. Ouderen blijven een belangrijke schakel binnen de gemeenschap en worden
gerespecteerd om hun wijsheid. Norberg-Hodge merkte de paradox op dat men weliswaar te
maken heeft met een grote sociale controle, maar dat dit niet leidt tot een beklemmend gevoel
maar vooral tot een positief gevoel te behoren bij iets groters dan zichzelf: een gemeenschap en
een grondgebied.
Vanaf 1975 werd het gebied opengesteld voor toerisme en voor producten vanuit andere
delen van India. Ook kreeg de Indiase overheid meer invloed op het dagelijks leven van de
bewoners, onder andere door het geven van (westers georiënteerd) onderwijs. Later volgden tv
en film, en mede daardoor kwam men onder invloed van de advertenties van het bedrijfsleven.
Langzaam dringen westerse verschijnselen door als consumentisme, een economie op basis van
geld en concurrentie in plaats van zelfvoorziening, reciprociteit en burenhulp. Want volgens de
tv-beelden is een westers leven veel gemakkelijker en luxueuzer. Ook westerse toeristen laten
dit beeld achter, onder andere door hun uitgavenpatroon.
Mannen gaan er nu op zoek naar betaalde banen in het dorp, vrouwen blijven achter op het
platteland en zien hun positie in de samenleving, die steeds meer gebaseerd is op geldbezit,
verslechteren. De voorheen sterke gemeenschap desintegreert en de balans waarbij, in alle
basisbehoeften werd voorzien door eigen natuurlijke hulpbronnen, wordt verstoord. Dat komt
mede door de explosieve bevolkingstoename na het openstellen van de grenzen en de openstelling voor ‘ontwikkeling’. Eerder gingen de jongste kinderen nog veelal naar kloosters, of
trouwden meer mannen met één vrouw. Zo bleven levensvatbare huishoudens over met voldoende grond voor alle basisbehoeften.
Er verandert dus veel in Ladakh, maar nog steeds kan het als voorbeeld dienen voor het Westen. En het is daarmee één van de vele inspirerende voorbeelden uit het Zuiden waarin welzijn,
individuele vrijheid binnen een sterke cultuur, verbondenheid met de gemeenschap en met
een grondgebied en de voorziening van een redelijk niveau van materiële basisbehoeften worden gekoppeld aan een evenwichtig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en waarbij milieuvervuiling wordt voorkomen.
In tegenstelling tot de overheersende visie op ontwikkeling hoeven dergelijke gemeenschappen
niet ‘ontwikkeld’ te worden. Of erger nog: worden aangesloten bij de globaliserende economie.
Die verleiding is vrij groot omdat door de huidige manier van meten van succes in de vorm van
BNP deze volkeren al gauw tot ‘arm’ worden bestempeld.
Naast overijverige overheden, maatschappelijke organisaties en ideologische opvattingen,
zijn ook bedrijven verantwoordelijk voor deze drang tot ‘ontwikkeling’. De armsten in ontwikkelingslanden worden namelijk door hun grote aantallen gezien als een enorm potentieel voor
de afzet van producten. Zo heeft de Wereldbank het over een lucratieve nieuwe markt ter
waarde van 5.000 miljard dollar gevormd door 4 miljard consumenten.75

75 ‘Het is nogal duur om arm te zijn’, Trouw, 21-3-2007, zie www.trouw.nl/hetnieuws/wereld/article664803.ece/Armoedebestrijding_Het_is_nogal_duur_om_arm_te_zijn
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Ook hoeven deze volkeren zich niet eerst economisch verder te ontwikkelen om aan milieubeleid toe te kunnen komen. Zoals gezegd is de situatie milieukundig nu al goed in balans en
meer ontwikkeling zal juist averechts werken op milieugebied.
De lessen van het Zuiden voor het Westen volgens Vandana Shiva
Volgens Vandana Shiva zou juist het Westen gedekoloniseerd moeten worden van zijn superioriteitsgevoel. Dat bracht het Westen namelijk de ‘zware last’ deze volkeren beschaving bij te
brengen (tijdens de kolonisatie) en te ontwikkelen (na de kolonisatie). Momenteel dient het
milieu (in de derde wereld) gered te worden. In alle drie de gevallen had dat tot gevolg dat de
natuurlijke hulpbronnen en de gebruiksrechten hierover van de plaatselijke bewoners werden
afgenomen. En telkens zijn de gevolgen desastreus: milieuvernietiging, uitbuiting, armoede en
onteigening. ‘Uiteindelijk is de ecologische crisis geworteld in de misvatting dat de mens geen
deel uitmaakt van de democratie van de natuur; dat hij los staat van de natuur en erboven
staat. (…) Deze verkrachting van de rechten van de natuur is nauw verbonden met de verkrachting van de rechten van boeren, inheemse volkeren en vrouwen als kenners en gebruikers van
de biodiversiteit.’
Ook worden de verkeerde oplossingen voor het probleem van armoede voorgeschreven,
omdat men ervan uitgaat dat armoede milieuvernietiging veroorzaakt. Men streeft vervolgens
naar economische groei. Maar door gebruik van de verkeerde meetinstrumenten (BNP, zie paragraaf 1.2) blijft de vernietiging van de natuur en van de zelfvoorzieningseconomie van de bevolking onopgemerkt. Maar juist deze twee zijn noodzakelijke voorwaarden voor een werkelijk
duurzame ontwikkeling. De duurzame ontwikkeling die werd voorgeschreven door onder ander
de UNCED in Rio in 1992 en de Wereldbank, werkt volgens Shiva juist averechts omdat ze gevangen zit binnen de grenzen van de markteconomie. Een werkelijke oplossing betekent teruggaan
naar de natuureconomie en overlevingseconomie, zoals de mensheid eeuwenlang gedaan
heeft.76
Cuba
Cuba is een voorbeeld van een land dat noodgedwongen van een hoge consumptie van fossiele
brandstoffen terugmoest in zijn verbruik. Dit wordt duidelijk in de film The Power of Community
- How Cuba Survived Peak Oil (2006). Begin jaren negentig viel de hulp van de Sovjet-Unie weg,
76 Vandana Shiva in De armoedige levensvisie van het rijke Westen (1997), pagina 46 t/m 51
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terwijl de handelsboycot met de VS voortduurde. Het gevolg was dat sinds die tijd de oliekraan
naar dat land grotendeels werd dichtgedraaid. Na vijf moeilijke jaren, kwam er een heel scala
aan ontwikkelingen op gang op het gebied van landbouw, openbaar vervoer en duurzame
energie.
De landbouw, waarin elementen van permacultuur worden toegepast, is inmiddels voor 80
procent biologisch, kleinschalig en voor een belangrijk deel regionaal-zelfvoorzienend. Er
kwam een uitgebreid openbaar vervoersysteem; woningbouw en stadsplanning pasten zich aan
en de toepassing van duurzame energie - vooral zonne-energie - nam een grote vlucht. Hiermee kan Cuba in menig opzicht dienen als inspirerend voorbeeld voor andere landen die in de
nabije toekomst zullen worden geconfronteerd met de olieschaarste, of die daadwerkelijk klimaatverandering, natuurvernietiging en de ongelijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen willen aanpakken.
2.3.2 Praktijken van regionalisering in Nederland
In Nederland zijn (nog) enigszins vergelijkbare praktijken te vinden als in de vorige paragraaf
(met name over Ladakh) beschreven. Dit zijn al die dagelijkse praktijken van burgers en van
bedrijven die buiten de formele economie vallen. Ze zijn niet expliciet sociaal of ecologische
gemotiveerd. Hierbij is te denken aan netwerken van allochtonen, netwerken van onderlinge
ruil en ondersteuning, (bijvoorbeeld binnen gezinnen, families en tussen buren), en lokaal/
regionaal gerekruteerd dienstverlening (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en thuiszorg). Ook binnen
familiebedrijven komt dit voor. Kortom, in het ‘gewone leven’ zou al veel kunnen zitten dat als
elementen van regionalisering aangemerkt kan worden. Maar ook in Nederland staat de informele samenleving en alles wat het leven waardevol maakt de laatste decennia onder druk. Een
relatie met het (door de tv en reclame) ‘opgelegde’ overconsumeren en genieten, en hard werken om dit allemaal te kunnen betalen, is hierbij zeker te maken.
Daarnaast zijn er in Nederland vele voorbeelden te vinden van projecten die wel als doel
hebben een meer regionaal gerichte economie te bevorderen. Projecten die vaak niet alleen als
doel hebben om de economische ontwikkeling van bedrijven in een regio te stimuleren, maar
ook een maatschappelijke meerwaarde vertegenwoordigen en gericht zijn op een ecologische
en/of een sociaal duurzame ontwikkeling.
De behandelde voorbeelden komen voornamelijk uit Nederland. In een aantal gevallen zijn
aansprekende projecten uit ons omringende landen opgenomen. Hiermee wordt ook direct wat
gezegd over de schaal waarnaar gekeken wordt als we het over regio’s hebben: gebieden met
de grootte van de Nederlandse provincies of kleiner.
Veel voorbeelden komen uit de hoek van voedselproductie. Op dit terrein is er de laatste jaren
veel interesse in meer regionaal georiënteerde markten. Aan de ene kant zie je een ontwikkeling van boeren die zich specialiseren in regionale producten die ze vaak via winkels aan huis
verkopen. Aan de andere kant is er vanuit de consument een verhoogde vraag naar hogere
voedselkwaliteit en meer bijzondere producten.
Ook op het gebied van sociaal duurzame ontwikkeling zijn er de nodige initiatieven. Veel
hiervan hangen samen met het vergroten van de leefbaarheid van het platteland en het voorkomen van het wegtrekken van allerlei voorzieningen uit plattelandskernen.
Verder zijn er projecten opgenomen op het terrein van ruil- en bedrijvennetwerken, regionale afvalverwerking, regionale energieproductie en zorg en arbeid.
Onderstaande inventarisatie is een eerste overzicht van projecten in Nederland die een link
hebben met een meer regionaal georiënteerde economie.
Aanvullingen zijn welkom.77 Op de site www.globalternatives.nl/regionalisering is een uitgebreidere versie van dit overzicht te vinden.

77 Reacties kunnen worden opgestuurd naar André Jonkers, p.a Vereniging Solidair, Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht, andre@
solidair.nl
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A. Duurzame regionale economie
Veel van de in dit overzicht opgenomen initiatieven houden zich bezig met een of meer aspecten van een regionale economie. Het betreft een aantal projecten dat bezig is om een meer
integrale benadering uit te werken of daarmee te experimenteren. Een voorbeeld hiervan is het
mede door Stichting Aarde opgezette project Lekker Utregs, www.lekkerutregs.nl. Richt Lekker
Utregs zich nu nog vooral op regionaal geproduceerd voedsel, zijn ambitie is om ook de meer
sociale componenten van een regionale economie er bij te betrekken.
Andere projecten worden ontwikkeld door het Innovatieplatform Duurzame Meierij
www.duurzamemeierij.nl en Platform Duurzaam Wageningen www.duurzaamwageningen.nl.
B. Voedselproductie
Op het gebied van regionale voedselproductie is er een aantal interessante ontwikkelingen: de
toenemende belangstelling voor streekproducten en voedselkwaliteit en de langzame doch
gestage groei van de biologische landbouwsector. Binnen de landbouwsector wordt het besef
groter dat door de toenemende grootschaligheid met name de vleesproducerende agrariërs
grote bedrijfsrisico’s lopen door ziekten als MKZ, BSE, varkenspest of vogelgriep. Hierdoor
bestaat er meer belangstelling voor andere productiemethoden. Eenzelfde ontwikkeling is er in
de akker- en tuinbouw, waar de nadruk langzaam verschuift van kwantiteit naar kwaliteit en
diversiteit. Maar zoals eerder besproken kiest een ander deel van de boeren – mede door liberaliseringsbeleid gedwongen – voor schaalvergroting en kostprijsverlaging, om zo te kunnen
blijven voortbestaan en te kunnen meedoen op de wereldmarkt.
B.1 Streekproducten
Zo langzamerhand heeft elke regio haar eigen streekproducten. De Stichting Streekeigen Producten Nederland zet zich in om een keurmerk te ontwikkelen voor streekproducten,
www.erkendstreekproduct.nl.
Op internet zijn een groot aantal voorbeelden te vinden van al dan niet biologische streekproducten, netwerken van boeren die streekproducten produceren en regionale samenwerkingsverbanden die een meer regionale voedselproductie willen stimuleren en dit bij een groter
publiek onder de aandacht willen brengen.
Streekproducten worden niet alleen op boerderijwinkels verkocht, maar krijgen ook steeds
meer een plaats in natuurvoedingswinkels en in sommige supermarkten. De ontwikkeling is in
Nederland nog niet zo ver als in bijvoorbeeld Frankrijk. Nederland had in 2006 slechts vijf
erkende streekproducten; dat is weinig in vergelijking met België (49) en Frankrijk en Italië
(beiden 200).78 In Frankrijk maken de grote supermarktketens al schapruimte vrij voor regionale
producten.
Een nieuw initiatief is Marqt (www.marqt.com), een supermarktketen met regionale producten die direct van de producent gekocht worden. Marqt verhuurt winkelruimte aan producenten, waardoor de tussenliggende handel wordt uitgeschakeld. Naast een hogere marge voor de
producent betekent dit dat de producten hierdoor veel verser zijn dan in de supermarkt. In
februari 2008 werd de eerste vestiging geopend in Amsterdam.
Biologisch Goed van Eigen Erf is een netwerk van tachtig biologische boeren die via een eigen
distributiesysteem over het gehele land direct leveren aan de consument. Hierbij wordt de
supermarkt overgeslagen, omdat men op basis van bestellingen via het internet rechtstreeks
aan huis levert met een bezorgservice. Er bestaan elf regio’s met elk een regionale
producentenorganisatie.
De voordelen van deze directe verkoop zijn: 5 procent betere marges voor de boer, 5 procent
lagere prijs voor de consument, kansen voor kleinschalige bedrijven, de mogelijkheid bijzondere producten te kopen, risicospreiding voor de producent en een combinatie van idealisme
en beperking van voedselkilometers. Het geeft de al genoemde doelgroepen de
kans kennis te maken met streek- en biologische producten, omdat deze tot nu toe nog
slecht verkrijgbaar zijn (zie www.vaneigenerf.nl). Voor andere interessante organisaties zie:
www.erkendstreekproduct.nl, www.landwinkel.nl en www.vanhetland.com.
78 www.netwerkplatteland.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=2
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Voorbeelden van organisaties op het gebied van streekproducten gerelateerd aan een bepaald
gebied zijn: Kop van Noord-Holland/ Texel (www.noordhollandsegrond.nl),
Waddengebied (www.waddengoud.nl), Groningen (www.streekproductengroningen.nl) en
Groene Hart (www.groenehartlandwinkel.nl/ghlw/).
B.2 Pergola associaties
Op een aantal plaatsen in Nederland bestaan er samenwerkingsverbanden tussen de boer en
een groep mensen die betrokken wil zijn bij de boerderij: de Pergola associatie. Tussen boer en
groep wordt een overeenkomst gesloten waardoor de boer verzekerd is van afzet voor de
betaalbare biologische of biologisch-dynamische producten. Bovendien kunnen de deelnemers
helpen op het land of bij de planning en de distributie. Elk jaar, voor het seizoen begint, maakt
de boer een plan voor wat het bedrijf zal gaan produceren en wat dat zal gaan kosten. Dit legt
hij voor aan de associatie en na overleg worden het plan en de begroting vastgesteld. De deelnemers verplichten zich van tevoren gezamenlijk de kosten op te brengen, volgens een verdeelsleutel die ze zelf bepalen. De producten die in de loop van het seizoen van het bedrijf komen,
worden verdeeld over de deelnemers. In de VS komt deze samenwerkingsvorm meer voor: Community Supported Agriculture (en.wikipedia.org/wiki/Community-supported_agriculture )
Meer informatie over de Nederlandse pergola associaties is te vinden op de volgende websites: www.oosterwaarde.nl en www.aardvlo.nl.
B.3 Voedselkwaliteit
De interesse voor ambachtelijk geproduceerde voeding met een hoge kwaliteit neemt toe.
Nederland liep daarbij wat achter op Italië en Frankrijk. Maar ook hier is de trend merkbaar dat
steeds meer topkoks regionale producten op het menu zetten.
Niet onvermeld mag blijven de interesse voor de zogenaamde vergeten groenten (www.vergeteneten.nl): groenten die nauwelijks meer in de supermarkten verkrijgbaar zijn, maar nog
wel in natuurvoedingszaken of op boerenmarkten (zie www.biologica.nl/biogids ). De Slow
Food-beweging is bezig met de Ark van de smaak. Hierin worden streekproducten van hoge
kwaliteit opgenomen. Slow Food staat voor het behoud en ontwikkeling van diversiteit aan
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smaken, biodiversiteit, authentieke productiewijzen, kleinschalige productie, bewaren van tradities en eetcultuur in de vorm van seizoensproducten en -gerechten en de sociale functie van
eten (zie www.slowfood.nl).
B.4 Zelfvoorzienende voedselproductie
Een verregaande vorm van regionalisering is de zelfvoorzienende landbouw. Hierbij wordt
alleen gebruik gemaakt van regionaal geproduceerd voedsel. Groot voordeel hiervan is het
minimaliseren van transport van voedsel. In een aantal gevallen wordt geprobeerd om ook op
andere vlakken zelfvoorzienend te zijn: eigen drinkwater- en energievoorziening, bouwen met
afvalmateriaal en regionale grondstoffen. Er zijn ook weer boeren die het paard inzetten voor
veldbewerking in plaats van de tractor en zo fossiele brandstoffen besparen (zie
www.houtslepen.blogspot.com/). Voor andere interessante organisaties zie: www.owaze.nl,
www.permacultuur.eu, en www.nelk.nl.
C. Sociale cohesie en leefbaarheid
De laatste decennia is er sprake van ontvolking van het platteland en het daarmee samenhangende teruglopende voorzieningenniveau. Veel winkels, scholen, banken en sociaal-culturele
voorzieningen zijn verdwenen, waardoor het wonen op het platteland voor met name gezinnen
met jonge kinderen en ouderen minder aantrekkelijk wordt. Om dit tij te keren zijn er een groot
aantal initiatieven gestart waarmee geprobeerd wordt om een aantal voorzieningen te behouden, vaak door het onderbrengen ervan onder één dak. Voorbeeld hiervan is het Kulturhus
(www.kulturhus.nl), waarbij verschillende voorzieningen als bank, post, bibliotheek, peuterspeelzaal, kinderopvang, schoolruimte, spreekkamers voor artsen en fysiotherapeuten en vergaderfaciliteiten en ontmoetingsplekken onder één dak zitten. Een ander voorbeeld is de Servicewinkel waar diverse landelijk en lokaal of regionaal bekende partners hun diensten aanbieden (www.deservicewinkel.nl). Veel van deze initiatieven worden vanuit de overheid
gesubsidieerd en ondersteund in het kader van het kleine-kernenbeleid.
Een aansprekend voorbeeld van het gezamenlijk leefbaar proberen te houden van kleine
kernen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking is de zorgcoöperatie. In
Hoogeloon (Noord-Brabant) hebben de inwoners een coöperatieve vereniging opgericht die zorg
inkoopt. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben uit het dorp vertrekken. Een groot voordeel is dat de zorgcoöperatie de onderlinge solidariteit van de inwoners van
Hoogeloon vergroot, door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar alle inwoners van kunnen profiteren (www.zorgcooperatie.nl).
Ook in stedelijke gebieden worden initiatieven opgezet waarbij meer functies onder een dak
worden gebracht met als doel de sociale cohesie en veiligheid te vergroten Voorbeelden hiervan
zijn de eerder genoemde Servicewinkel en de zogenaamde brede scholen (www.bredeschool.nl).
Een andere ontwikkeling is de afname van het aantal boeren door dalende prijzen voor landbouwproducten. Om te kunnen overleven is óf schaalvergroting noodzakelijk, óf het combineren
van landbouw met zorg, recreatie en/of natuurbeheer. Hiermee wordt tevens geprobeerd de
band tussen stad en platteland te versterken.
De buurderij is een voorbeeld hiervan, hierbinnen is sprake van combinaties van voedselproductie, natuurbeheer, kunst, kinderopvang, zorg voor senioren enzovoorts. Het centrale organisatieprincipe is wederkerigheid. Boer en burger komen hierdoor weer nauw met elkaar in contact te staan (zie: www.sociaalvitaalplatteland.nl/inspiratie/slim_en_betrokken_ondernemen).
Een ander voorbeeld zijn de zorgboerderijen. Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf
waar mensen met een zorgvraag een passende dagbesteding vinden en/of meewerken, bijvoorbeeld door eieren te rapen, dieren te voeren of planten op te potten, ieder met zijn eigen
mogelijkheden. Er zijn zelfstandige boerderijen, waar de boerderij het eigendom is van een
agrarisch gezin en de boer een vergoeding per ‘verzorgde’ persoon ontvangt. Daarnaast bestaan
er instellingsboerderijen, waar de boerderij eigendom is van een zorginstelling. Op de sites
landbouwzorg.nl en www.zorgboeren.nl is meer informatie over de zorgboerderij te vinden.
Voorbeelden zijn zorgboerderij Amstelkade in Wilnis (www.amstelkade.nl) en De Hondspol in
Driebergen (www.zorgzuivel.nl).
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D. Complementaire geldsystemen
Van de verschillende in Nederland functionerende ruil- en handelsnetwerken is één van de
doelen om het geld langer te later circuleren in een regio/ stad, waardoor regionaal werkende
bedrijven en daarmee de regionale economie ondersteund worden.
Een bekend ruilnetwerk is de LETS. Op een honderdtal plaatsen in Nederland draaien deze
ruilnetwerken. Elk netwerk heeft zijn eigen lokale ruilmiddel, waarvan de Amsterdamse Noppes
(www.noppes.nl) de bekendste is. In veel gevallen is de waarde van de ruileenheid gekoppeld
aan de euro. Wordt bij de LETS vooral door individuen deelgenomen, netwerken als Gelre handelsnetwerk (www.gelre-handelsnetwerken.nl) en Qoin (www.qoin.com ) zijn in eerste instantie gericht op bedrijven.
In Duitsland zijn de regionale geldsystemen al verder ontwikkeld dan in Nederland. Op een
aantal plaatsen wordt gewerkt met een eigen lokale munteenheid, die alleen maar bruikbaar is
in de betreffende regio (www.regiogeld.de).
Op de site complementaire-economie.pagina.nl is een groot aantal links opgenomen naar
complementaire geldsystemen in Nederland, maar ook daarbuiten.
E. Regionale energievoorziening
Elektriciteitsopwekking vindt nu nog grootschalig en centraal plaats vooral via olie-, gas- of
kolengestookte centrales en via kerncentrales. Deze situatie is met het oog op klimaatverandering en oprakende fossiele brandstoffen onhoudbaar en onnodig. Ook een meer regionale
milieuvriendelijke energieopwekking is namelijk mogelijk. Bekende voorbeelden daarvan zijn
energie uit biomassa (zoals uit mest, plantenafval en groene algen), geothermische-, wind- en
zonne-energie. Maar om uiteindelijk een regionale energieproductie mogelijk te maken –
onafhankelijk van fossiele brandstoffen – zal ook het energiegebruik sterk teruggedrongen
moeten worden. Zie voor tips bijvoorbeeld: www.duurzame-energie.nl en www.globalactionplan.nl/. Voorbeelden van energieleveranciers die gebruik maken van uitsluitend vernieuwbare
grondstoffen zijn Greenchoice (www.greenchoice.nl) en Echte energie (www.echte-energie.nl).
In 2007 is op Texel het initiatief gestart om Texel grotendeels zelfvoorzienend te maken op het
gebied van energie door het opwekken van groene stroom en energiebesparing wil de coöperatie TexelEnergie dit gaan bereiken (www.texelenergie.nl).
Een paar voorbeelden van kleinschalige energieproductie zijn:
– Het Project Minewater - gestationeerd in Heerlen en Midlothian (Schotland) - heeft als doelstelling aan te tonen hoe de geothermische energie, die door mijnwater als veilige en ecologische manier wordt opgeslagen kan worden gebruikt om gebouwen te verwarmen (www.
minewaterproject.info).
– Eclair-E uit Lelystad richt zich uitsluitend op duurzame energieprojecten in Flevoland:
opwekking van energie en warmte met behulp van biomassacentrales (www.eclair-e.nl).
– Windmolencoöperaties; de leden van de coöperatieve vereniging zijn gezamenlijk eigenaar
van een of meerdere windmolens. De molens leveren hun stroom aan het elektriciteitsnet,
de energiebedrijven betalen daarvoor een terugleververgoeding aan de vereniging. Van deze
inkomsten lost de coöperatie de leningen af en koopt ze weer nieuwe turbines (zie www.
duurzameenergie.org/web-links/ode-windco-peraties.html).
F. Werk en arbeidsparticipatie
Ook op het gebied van werk en arbeidsparticipatie biedt een meer regionaal georiënteerde economie mogelijkheden. De relatieve kleinschaligheid geeft mogelijkheden voor meer op de
menselijke maat ingerichte arbeidsplaatsen. Het geeft mogelijkheden voor mensen die een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, die extra begeleiding nodig hebben of een aangepaste werkplek nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is het leerwerkproject van biologische
bakkerij en lunchroom de Driekant in Zutphen (www.driekantambachtscentrum.nl).
In een aantal plaatsen in Nederland bestaan de zogenaamde moedercentra. Het belangrijkste
uitgangspunt is dat (de veelal allochtone) vrouwen zelf verantwoordelijkheid dragen voor het
reilen en zeilen van het centrum. Een moedercentrum biedt vrouwen een kans om hun zorgtaken en initiatieven tot zelfontplooiing te combineren. Het is een plek waar vrouwen met - en
van elkaar leren, elkaar steun geven en krijgen. Het moedercentrum kan een brug slaan tussen
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thuis zitten en actief deelnemen aan de samenleving (zie: www.wevenaansamenleven.nl/burger/burger.php?sub=moed, www.wevenaansamenleven.nl en www.kansenatlas.nl).
G. Wonen en duurzaam bouwen
Op het gebied van wonen is er in Nederland een groot aantal voorbeelden van kleinschalige
duurzame woonvormen, vaak in de vorm van gemeenschappelijk wonen. In een aantal gevallen wordt deze vorm van wonen gecombineerd met kleinschalige bedrijvigheid en met culturele
en sociale voorzieningen en is er de mogelijkheid om zorg te bieden aan bewoners. Voorbeelden van gemeenschappelijk wonen, maar ook van allerlei vormen van duurzaam bouwen en
wonen in Nederland en ver daarbuiten, zijn te vinden op de site van het Servicepunt Anders
Wonen, Anders Leven, opgezet door Omslag uit Eindhoven, www.omslag.nl/wonen. Andere
interessante sites zijn die van Vereniging Ecodorpen (www.ecodorp.nl ), Kenniscentrum wonen
en zorg (www.kenniscentrumwonenzorg.nl) en de Federatie Gemeenschappelijk Wonen (www.
gemeenschappelijkwonen.nl ).
Informatie over duurzame vormen van bouwen en adressen voor duurzame bouwmaterialen
zijn ondermeer te vinden op de sites www.allesduurzaam.nl, www.bouwcarrousel.nl,
duurzaambouwen.pagina.nl en www.ecomarkt.nl.
H. Afval en hergebruik
Iedere zichzelf respecterende plaats heeft tegenwoordig wel een tweedehandswinkel of kringloopcentrum. Er bestaat een levendige handel in afgedankte spullen; een groot deel van die
handel gaat tegenwoordig via de websites van e-bay en marktplaats. Door de belangstelling
voor tweedehands spullen wordt de afvalberg enigszins in toom gehouden en wordt voorkomen
dat een groot aantal nog goede producten bij het vuilnis belandt. Hierdoor wordt ook de noodzaak tot winning van nieuwe grondstoffen, het produceren van bijvoorbeeld katoen en textiel,
en het kappen van bomen verminderd.
De kringloopbedrijven bieden daarnaast de mogelijkheid tot zinvol werk aan mensen die in
het reguliere arbeidsproces wat minder makkelijk mee kunnen komen. Een bekend voorbeeld
hiervan zijn de kringloopbedrijven en leefgemeenschap van de Emmausbeweging (www.
emmaus.nl). De Emmausbeweging ondersteunt met de opbrengst uit de verkoop van haar spullen kleinschalige projecten in de eigen samenleving en in ontwikkelingslanden. Op de site van
de Branchevereniging voor Kringloopbedrijven, www.kringloopwinkels.nl, is een overzicht te
vinden van kringloopbedrijven in Nederland.
Hiernaast bestaan er nog de weggeefwinkels, waar alle winkelwaar gratis is. Ze worden
gerund door vrijwilligers en bestaan bij de gratie van giften. De weggeefwinkel is aan de ene
kant bedoeld om mensen de gelegenheid te bieden hun afgedankte spullen een tweede leven
te geven en op die manier bij te dragen aan het verminderen van de verspilling, en aan de
andere kant om gratis goede spullen door te geven aan degene die deze nodig heeft
(www.weggeefwinkels.nl).
Ook een deel van ons afval wordt gerecycled, bruikbare delen worden hergebruikt, wat weer
grondstoffen scheelt. Een voorbeeld hiervan is Bouwcarrousel, die bij sloop- en renovatieprojecten de herbruikbare bouwcomponenten demonteert, afvoert, reviseert en als tweedehands
bouwproducten weer afzet (www.bouwcarrousel.nl).
Jammer genoeg wordt er nog veel afval verbrand, waarbij veel recyclebaar materiaal in vlammen opgaat. Een deel van de afvalverwerking is prima regionaal te organiseren, bijvoorbeeld
van gft en mest. Hiermee kan hoogwaardige compost en energie geproduceerd worden, zie bijvoorbeeld de site van Orgaworld: www.orgaworld.nl.
Een ander voorbeeld is het door het InnovatieNetwerk ontwikkelde Zonneterp: een combinatie van een glastuinbouwkas en woningen, die onderling in wederkerige betrekking staan. De
kas dient als zonnecollector voor de buurt en de woningen leveren voedingsstoffen voor de
teelt in de kas (zie www.zonneterp.nl).
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2.3.3 Praktijken van regionalisering in Europa
Aandacht voor zelfvoorzienende projecten in Europa als voorbeeld voor Nederland.
Voedselbeleid in Londen79
Tot voor kort waren in veel traditionele culturen (bijvoorbeeld China) de steden met hun omgeving voor een groot deel (soms meer dan 80 procent) zelfvoorzienend. In ‘moderne’ steden is
mede door de globalisering de situatie echter volkomen veranderd. Het voedsel komt tegenwoordig voor een groot deel uit alle hoeken op aarde. Voor Groot London is die situatie een
paar jaar geleden in kaart gebracht via een groot onderzoek naar de mondiale ecologische
voetafdruk van deze stad. Daaruit kwam naar voren dat zelfs 81 procent van het voedsel van
buiten het Verenigd Koninkrijk kwam! Dus de Britse boeren hadden daar nauwelijks meer een
afzetgebied (zie voor het onderzoek www.citylimitslondon.org).
Nu, een paar jaar later, is er sprake van een uniek Mayor’s Food Programme (van burgemeester Ken Livingstone), en begin 2007 werd er een internationale conferentie over gehouden waar
ook de gemeente Amsterdam bij aanwezig was (onder andere Marijke Vos, de Milieuwethouder). Want ook in Amsterdam wordt nu gestreefd naar een meer regionale voedselvoorziening.
Al oudere voorbeelden zijn de stad Mikkeli in Finland en Davis in Californië . In de publicatie
Naar een grenzeloos duurzame gemeente van Thijs de la Court, wordt (ook) een aantal beleidsvoorstellen gedaan voor een lokaal voedselbeleid. Deze publicatie is te downloaden van www.
voetenbank.nl, via Rapporten gemeenten.
Okospeicher te Wulkow80
Het milieuvriendelijke woonwerkproject te Wulkow in Duitsland nam deel als extern project aan
de Wereldtentoonstelling in 2000 in Hannover. Men is er energieneutraal (via biogas en zon),
bakt zijn eigen brood, bouwt milieuvriendelijk met stro en leem, heeft een eigen akker- en
melkveehouderijbedrijf en een wekelijkse streekmarkt. Dit wordt gecombineerd met het verzorgen van seminars en tentoonstellingen. Meer informatie op www.oekospeicher.de.
Longo Maï
Longo Maï is een keten van politieke en zelfvoorzienende coöperaties, waarvan de eerste ontstond in de nasleep van de studentenprotesten, rond 1973. Toen trokken zo’n dertig jongeren en
studenten vanuit Zwitserland en Oostenrijk weg uit de stad, om in heuvels van de Haute Provence (Fr) een toekomst op te bouwen volgens hun eigen idealen.
Anno 2006 zijn er coöperaties in Frankrijk (5), Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en Oekraïne,
een vluchtelingencoöperatie in Costa Rica en een kantoor in Basel (Zw). Er zijn veeteeltcoöperaties (schapen, runderen, varkens, pluimvee), biologische tuinbouwbedrijven, kruidenkwekerijen, olijven- en druivenboomgaarden en meubelmakerijen. Met bijbehorende productverwerking en -verkoop (wolspinnerij, weverij, conservenbedrijf et cetera). Longo Maï zet zijn productie af via een eigen netwerk. Er is altijd grote affiniteit gebleven met ‘maatschappelijke
verschoppelingen’ en met de slachtoffers van het vrije marktsysteem. De coöperaties fungeren
als smeltkroes van allerlei culturen en talen. Meer informatie op www.omslag.nl/longomai.

79 Uit Kringen van zelfvoorziening, Jan Juffermans, 2007
80 Uit Duurzame regionale economieën wereldwijd van Louis de Jel – Stichting Aarde, 2004
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Hoofdstuk 3

Handelingsperspectieven en strategie
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe we een stapje verder kunnen komen om de alternatieven
zoals in hoofdstuk 2 benoemd in de praktijk te brengen. We komen tot mogelijke handelingsperspectieven zowel binnen de beleidskant als de praktijkkant. Allereerst bespreken we de
belemmeringen en tegenkrachten waar we mee te maken hebben. Daarna proberen we in te
gaan op mogelijke tegenwerpingen en nadelen van regionalisering. We sluiten af met mogelijke
strategieën die gevoerd kunnen worden, uitgaande van handelingsperspectieven, tegenkrachten en dilemma’s.

3.1 Omgang met belemmeringen en tegenkrachten
Waarom is het huidige beleid op veel terreinen180 graden anders dan het door ons geschetste
alternatief dat regionalisering mogelijk kan maken? En dit terwijl regionalisering volgens ons
grote voordelen zou kunnen opleveren (zie de samenvatting).
Voor het achterwege blijven van effectief beleid is een aantal factoren aan te wijzen:
- Ideologische dominantie van het neoliberale denken en een geloof in de superioriteit van het
westerse ontwikkelingsmodel.
De ideeën van mensen als Hayek en Milton Friedman – die ten tijde van mensen als Keynes en
de New Deal-politiek in de Verenigde Staten eerder nog een minderheidspositie innamen –
hebben duidelijk aan kracht gewonnen sinds de jaren tachtig. Organisaties als de Wereldbank
hebben dit ideeëngoed overgenomen en verspreiden dit over de aarde. Dit heeft een desastreuze invloed op de sociale en ecologische situatie in ontwikkelingslanden (zie hoofdstuk 1).
Door de kritiek die het over zich heen kreeg, heeft de Wereldbank de laatste jaren haar functioneren kritisch onder de loep genomen. Maar toch blijkt uit het in 2007 verschenen World Development Report over landbouw, dat men nog steeds alle heil ziet in de wereldmarkt en wars is
van protectie en zelfvoorziening.81
Minstens zo zorgwekkend is de status die de Wereldbank en haar onderzoek nog steeds hebben
binnen de economische wetenschap, bij politici en ministeries in Noord en Zuid. Het gevolg is
een grote gerichtheid op economische groei en veronachtzamen van de sociale en ecologische
gevolgen, prioriteit voor de wereldmarkt in plaats van de lokale markt, ontwikkelen en subsidieren van infrastructuur en centrale energievoorziening, de verspreiding van westerse technologie die gepaard gaat met grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, en het verbeteren van
het investeringsklimaat voor multinationals in plaats van het ondersteunen en beschermen van
het MKB en gezinsbedrijven in de landbouw.
- Door de terugtrekkende overheid zijn er steeds minder mogelijkheden voor onafhankelijk
onderwijs en onderzoek vanuit de publieke sector. Tevens worden de markt en het bedrijfsleven
als onderdelen van de oplossing gezien in plaats van een onderdeel van het probleem. Het
gevolg zijn de eerder genoemde public-private partnerships, en het grote geloof in maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Gelukkig begint ook bij de politiek en het bedrijfsleven het besef door te dringen dat men de
teugels te ver heeft laten vieren. Voorbeelden zijn:
– de enorme hoeveelheden flitskapitaal die mede tot de Azië-crisis hebben geleid in 1997;
– de grote invloed van hedgefunds en private equity op het nationale bedrijfsleven waarbij
korte termijn winst het belangrijkste criterium voor succes is geworden;
– de race to the bottom op een geliberaliseerde wereldmarkt die steeds meer bedrijven in een
spagaat brengt tussen kostprijsverlaging en voldoen aan steeds hogere maatschappelijke
eisen.
81 Murphy & Santarius, Reactie op WDR 2008, Response from a Slow Trade – Sound farming perspective, zie
www.iatp.org/iatp/publications.cfm?refid=100483
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Om deze problemen op te lossen dienen markt en bedrijfsleven aan veel strengere publieke
normen, randvoorwaarden en regels te voldoen dan nu het geval is.
- Het gehele Nederlandse bedrijfsleven heeft zich in zijn optreden naar buiten toe, via bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad (SER), altijd opgesteld alsof het voor dezelfde doelen strijdt.
Het komt ook voor dat VNO-NCW de indruk wekt namens het gehele Nederlandse bedrijfsleven te
spreken.
Het MKB en bedrijven die zich vooral op de Europese markt richten zullen zich hopelijk binnenkort gaan afvragen of de lobby en de belangenbehartiging door VNO-NCW nog wel in hun
belang zijn.
Vergelijkbaar hiermee zijn er boerenorganisaties als de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en
de Nederlandse Melkveehouders Vakbond opgericht, omdat men zich niet langer kon vinden in
de belangenbehartiging door LTO Nederland (en de regionale organisaties ZLTO, LLTB en LTONoord). De eerstgenoemde organisaties willen een eerlijke kostendekkende prijs op de Europese
markt, en niet langer meedoen aan de concurrentie op de wereldmarkt die zowel boeren in
Noord als Zuid de kop kost.
Er is op dit moment echter nog weinig samenwerking tussen MKB, kritische boerenorganisaties, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Wel wordt er samengewerkt tussen
genoemde kritische boerenorganisaties en ontwikkelings- en milieuorganisaties binnen Platform Aarde Boer Consument (www.aardeboerconsument.nl), Platform Ander Landbouwbeleid
en de Coalitie voor Eerlijke Handel (www.eerlijkehandel.nu).
- Er is onvoldoende bewustzijn bij politici, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en
burgers over de nadelen van het huidige beleid en de mogelijke voordelen van een alternatief
beleid.
Ambtenaren binnen het ministerie van Econmische Zaken die gaan over de WTO-onderhandelingen blijken bijvoorbeeld bijna ‘geïndoctrineerd’ door de juistheid van het neoliberale
gedachtegoed zoals onder andere verspreid wordt door de Wereldbank. Standpunten van ontwikkelingslanden komen vooral binnen via hun collega’s die veelal een westerse opleiding
gevolgd hebben en hetzelfde gedachtegoed aanhangen. Kritische rapporten van maatschappelijke organisaties82 als Christian Aid, Action Aid en Via Campesina, die de nadelen van de huidige neoliberale globalisering aantonen, lijken hen niet te bereiken. (Zie ook paragraaf 3.3 over
de standpunten van staatssecretaris Heemskerk van Internationale Handel).
- De grote lobby van het multinationale bedrijfsleven, gesteund door allerlei door dit bedrijfsleven gesponsorde think tanks, en wetenschappers.
Uit een onderzoek van Corporate Europe Observatory blijkt dat in Brussel 15 duizend lobbyisten
actief zijn die zich richten op Europese Commissie en het Europees Parlement.83 Hiervan is 70
procent actief namens het bedrijfsleven en slechts een paar duizend mensen namens maatschappelijke organisaties. Andere voorbeelden zijn het overleg binnen de TransAtlantic Business
Dialogue, en het jaarlijks World Economic Forum. Ook de European Roundtable of Industries,
een samenwerkingsverband van de CEO’s van de grootste Europese multinationals heeft rechtstreeks toegang tot politici. Een ‘mooi’ resultaat van al dit lobbywerk is het Global Europedocument van het DG Handel geleid door eurocommissaris Mandelson.84
In deze en andere documenten komt duidelijk de push naar voren van de EU om – via WTO- en
andere vrijhandelsverdragen – de markten voor met name industriële producten en diensten te
openen in ontwikkelingslanden. Ook wil men verbeterde investeringsmogelijkheden, en toegang krijgen tot de natuurlijke hulpbronnen in deze landen.85 Het lijkt erop dat de EU om dit
mogelijk te maken als wisselgeld de bescherming van de Europese landbouw zal beperken. Dus
82 Zie voetnoten 36 t/m 41
83 Lobby Planet – Brussel de Europese wijk, pagina 8, Corporate Europe Observatory, Amsterdam, 2005, zie
www.investmentwatch.org/docs/lobbycracy/lobbyplanet-nl.pdf
84 ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/competitiveness/global_europe_en.htm en
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_130370.pdf (het werk-document)
85 Myriam Vander Stichele, FTA’s negotiated by the EU and social and environmental standards (draft), 2008
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voor
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bedrijfsleven.

Europese boeren worden opgeofferd om de winsten van multinationals te maximaliseren, die
daarbij hun (productie)vestigingen steeds meer naar buiten Europa verplaatsen.
Daarentegen lobbyen Braziliaanse grootgrondbezitters bij hun WTO-vertegenwoordigers om
de landbouw verder te liberaliseren, waardoor zij meer toegang krijgen tot de Europese markt.
Dit terwijl kleine Braziliaanse boeren hun grond voor eigen voedselproductie en levensonderhoud verliezen om plaats te maken voor sojaplantages. De kleine en de landloze boeren en de
inheemse volken die in de bedreigde natuurgebieden leven, ontberen de goede toegang tot de
WTO-onderhandelaars. De Braziliaanse minister van Landbouw ging echter met de grote sojaplantagehouders zoals gouverneur Blairo Maggi van Mato Grosso, op promotietour door Europa
om de zogenaamd ‘duurzame soja’ aan te prijzen. Maggi is vermoedelijk de grootse sojaboer
ter wereld met 140 duizend hectare soja en een geschatte omzet van 600 miljoen dollar. Hij zei:
‘Soja moet grootschalig, want de winst is zo klein dat als het niet groot gaat, je geen resultaat
haalt. Maar het is onzin dat grootschalige sojateelt niet duurzaam is of geen werkgelegenheid
levert. Er wordt soja verbouwd op plaatsen waar eerst niets en niemand was. Nu zijn er als
gevolg van de productie van soja, maïs en vlees veel nieuwe steden in Mato Grosso, en daar is
niemand werkloos. Het is een fabel dat grootschalige soja de kleine boer verdrongen heeft.’86
Hij werd met open armen ontvangen tijdens een sojaconferentie door en op Wageningen Universiteit, onder andere omdat er een gezamenlijk onderzoeksproject werd gestart met de universiteit van Mato Grosso. Voor kritische vragen vanuit het publiek was echter ‘geen tijd’.87
Maar er zijn meer voorbeelden van de grote invloed van het (multinationale) bedrijfsleven op
de politieke besluitvorming. De Verenigde Staten ijveren er voor om westerse democratie en
vrijheid te verspreiden over de aarde, maar kiezen hun president en regering veelal op basis
van door het bedrijfsleven financieel ondersteunde politieke campagnes. In dit land schreef
een ex-topman van Cargill het WTO-standpunt van de Amerikaanse regering op het gebied van
landbouw88. Ook is hier het verschijnsel revolving doors gangbaar, dit betekent dat politici en
86 Joris Tielens en Jan Braakman, Kan soja duurzaam zijn?, 18-10-2007, zie www.resource-online.nl/home.php?r=5&id=358
87 Joris Tielens, No room for criticism at soja conference,18-10-2007, zie www.resource-online.nl/weekly.php?id=1437, en eigen
ervaring Guus Geurts
88 Zie Duistere machten van Jan Paul Smit (2000)
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topmensen uit het bedrijfsleven veelvuldig van positie verwisselen, waardoor de politieke
standpunten vrijwel gelijk zijn aan de bedrijfsbelangen.
Naast de WTO had het multinationale bedrijfsleven zijn zinnen gezet op de VN. Dit bleek in
2002 toen rond de Duurzaamheidstop in Johannesburg de Business Action for Sustainable Development werd opgericht. Dat leidde er onder andere toe dat er geen bindende sociale- en
milieuverdragen werden afgesloten; het nieuwe toverwoord is public-private partnership. Het
gevolg is dat er vooral vrijwillige ketenafspraken worden gemaakt om ‘duurzaamheid’ te bevorderen. Via greenwash en bluewash zijn bedrijven vooral in staat gesteld hun imago op te poetsen via Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Mede hierdoor gingen de mogelijkheden
om de sociale en milieucrisis effectief aan te pakken verloren (tot nu toe).
Berucht is tenslotte het jaarlijkse ‘feestje’ in Davos waar politici, bedrijfsleven en een enkele
maatschappelijke organisatie elkaar ontmoeten tijdens het World Economic Forum.

3.2 Mogelijke dilemma’s en nadelen van regionalisering
Door tegenstanders van regionalisering wordt een aantal argumenten tegen regionalisering
genoemd. Hier willen we nu kort op ingaan.
- Protectionisme door het Westen is fout en hiervan hebben vooral ontwikkelingslanden te leiden. Regionalisering kan verward worden met rechts-extremistische en nationalistische
sympathieën.
Yash Tandon van South Centre zei hierover: ‘Wat is er mis met “beschermen”? Vissen, bossen,
mensen – het is toch prachtig om die te beschermen?’89 Eerder hebben we ook al geconstateerd
dat de meeste ontwikkelingslanden niet kunnen concurreren op de wereldmarkt. Door liberalisering van kapitaalstromen, ongelijke machtsposities van landen en de grote invloed van enkele
multinationals op de wereldhandel, zijn het zeker niet de allerarmsten in ontwikkelingslanden
die profiteren van liberalisering. Zij zijn vooral gebaat met bescherming van hun eigen markt.
En door bescherming van de westerse markt wordt eindelijk de uitputting van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden afgeremd en de druk op land van kleine boeren en inheemse
volkeren verminderd.
Verder zijn we tegen de huidige neoliberale globalisering, niet tegen de internationale uitwisseling van ideeën, culturen, religies en duurzame technologieën. Het respect voor Moeder Aarde
van inheemse volkeren en de zelfbeperking en het mededogen voor al wat leeft uit het boeddhisme, zijn bijvoorbeeld een welkome verrijking van het westerse gedachtegoed. We zijn ook
niet tegen migratie, maar wel tegen het (doelbewust) onmogelijk maken van het leven op het
platteland door het huidige beleid, wat leidt tot verstoring van lokale markten enerzijds en
anderzijds tot uitputting van lokale natuurlijke hulpbronnen, om exportdeviezen te verkrijgen
voor een minderheid.
Volgens Colin Hines is het einddoel van internationalisme het wereldwijd beschermen en heropbouwen van lokale economieën. De nadruk moet niet liggen op concurrentie voor de laagste
prijs, maar op samenwerking voor de beste kwaliteit.90
Wel onderkennen we, zoals eerder gezegd, dat de huidige globalisering en moderniseringsagenda tot rechts-extremisme, rassenhaat en religieus fundamentalisme kan leiden. Om dit te
voorkomen vragen wij juist aandacht voor de achterliggende economische en politieke
structuren.
- Hoe krijgen we een groot deel van de bevolking en de vakbonden achter een consuminderagenda? Kunnen de armsten duurdere producten wel betalen?
Regionalisering zien we als een alternatief om productie en consumptie op kortere afstand aan
elkaar te verbinden. Dit zal consumenten bewuster maken van hun invloed op natuur en
milieu. Nu is men steeds meer vervreemd van bijvoorbeeld de herkomst van het voedsel. Regionalisering is ook een manier om alle kosten in de prijs te internaliseren, deels door import89 Interview met Yash Tandon, ‘Vrijhandel is gewelddadig’, Milieudefensie Magazine, november 2005
90 Colin Hines, Localization, a global manifesto, Earthscan, London, 2000 (pagina 5)
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heffingen en deels door Europese ecotaksen. Dan kunnen multinationals niet langer de wereld
afstropen op zoek naar de goedkoopste grondstoffen.
Zo zal het veevoer weer in Europa geteeld gaan worden in plaats van in Brazilië als de
importheffingen op soja zouden worden verhoogd. Dan zullen dierlijke producten duurder worden. Ook zal energie en mobiliteit duurder worden. Momenteel wordt echter nog maar zo’n 10
tot 15 procent van een gemiddeld inkomen aan iets wezenlijks als voedsel besteed. Dit was rond
de Tweede Wereldoorlog nog 50 procent. Dus we zien deze prijsstijging – wanneer alle milieukosten en sociale kosten in de prijs worden verrekend – niet als probleem maar als oplossing.
Wel zullen prijsstijgingen voor voedsel, energie en openbaar vervoer voor de laagste inkomensgroepen gecompenseerd moeten worden via hogere uitkeringen. Voor de midden- en hogere
inkomens zal regionalisering inderdaad betekenen dat er minder te consumeren valt, maar dit
kan ook gepaard gaan met een kortere werkweek. Welzijn kan zo weer belangrijker worden dan
welvaart.
Door de voorgestelde overgang van belasting op arbeid naar ecotaksen op milieuvervuiling
en naar gebruik van natuurlijke hulpbronnen, hoeven we echter niet bang te zijn voor massale
werkloosheid. Wel zal er meer werkgelegenheid op het platteland ontstaan, in plaats van in de
stad. Zelfvoorzienende woonwerkgemeenschappen zijn bijvoorbeeld een reële mogelijkheid,
maar dit vergt wel een stimulering van de overheid. Zie voor een mogelijk toekomstperspectief
ook het scenario Insula Dei, binnen een onderzoek van het Innovatienetwerk (2006).91

3.3 Strategieën ten aanzien van beleidsverandering en idealen in de praktijk
Het is zaak rekening te houden met de zojuist genoemde tegenkrachten en -invloeden en met
tegenargumenten binnen een mogelijke strategie. Binnen deze strategie zou een koppeling
gemaakt moeten worden tussen de genoemde top-down- en bottom-up-benaderingen: dus
er voor zorgen dat mensen en organisaties die kritiek en alternatieve voorstellen hebben voor
(inter)nationaal beleid, kunnen samenwerken met de ‘idealisten in de praktijk’. Maar het is ook
belangrijk rekening te houden met de posities van de verschillende politieke partijen.
3.3.1 Handelingsperspectieven
In de voorbereiding op deze brochure is al een idee ontwikkeld over hoe regionalisering er in
de praktijk uit zou kunnen zien. Dat werd verder uitgewerkt en ter discussie gesteld tijdens een
aantal expertmeetings. Op de Dag van de Alternatieven, in april 2008, werden de alternatieven
en de strategie – door deze brochure – voor het eerst voorgelegd aan maatschappelijke organisaties, politiek en het publiek.
De inhoudelijke onderdelen van de genoemde alternatieven leiden tot de volgende mogelijke handelingsperspectieven die kunnen worden gebruikt in onze strategie:
– Regionalisering stelt oneerlijke internationale economische- en handelsverhoudingen ter
discussie Er zijn duidelijke koppelingen te maken met de huidige campagnes binnen het
maatschappelijk middenveld op het gebied van globalisering, WTO, Economic Partnership
Agreements, bilaterale en regionale vrijhandelsverdragen, natuur en milieu, en landbouw.
Regionalisering brengt ‘bescherming’ en ‘gereguleerde wereldhandel’ (via quota en grondstoffenovereenkomsten) weer op de agenda. Het wil alternatieven voor de WTO, zoals een rol
voor de UNCTAD binnen handelsregulering en grondstoffenovereenkomsten, en een hernieuwd en verbeterd preferentieel quotastelsel van producten uit de minst ontwikkelde
landen.
– Door ook in te zetten op positieve voorbeelden in de praktijk is het mogelijk een koppeling te
maken tussen het publiek dat milieubewust consumeert en bijvoorbeeld koopt bij natuurwinkels en milieuvriendelijke boeren, en mensen die – via maatschappelijke organisaties –
gericht zijn op verandering van (inter)nationaal beleid. Hierbij moet ook gedacht worden aan
lezers van de bladen Genoeg, Ode en Onkruid. Hopelijk lukt het deze subcultuur, die ont91 Innovatienetwerk, Schonelei - Voor een toekomst van mogelijkheden, 2006, zie
www.innovatienetwerk.org/nl/bibliotheek/rapporten/175/SchoneleiVooreentoekomstvanmogelijkheden.html
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–

–

–

–

stond in de jaren zestig en zeventig, aan te spreken en weer te interesseren voor ons meer
politiek- en beleidsgerichte verhaal.
Vertegenwoordigers van verschillende religies zouden bij regionalisering betrokken kunnen
worden. Er zou een interreligieuze dialoog moeten plaatsvinden om te komen tot universele
waarden tegenover de huidige ‘wereldreligie’ het neoliberalisme.92 Zo roept het boeddhisme
op tot zelfbeheersing (als consument) en verbondenheid met alles wat leeft. Binnen
bepaalde natuurgodsdiensten leeft het respect voor Moeder Aarde sterk, en vaak ook de verbondenheid met voorouders (verbonden aan een bepaald grondgebied).
De wereldwijde protestante kerk (WARC) leverde in 2004 binnen de verregaande Accra-verklaring93 veel kritiek op de internationale neoliberale structuren. De Protestante Kerk Nederland
is hier lid van en zou een rol kunnen spelen in samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties.
Ook biedt regionalisering mogelijkheden om samen met provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, MKB en boeren de economie en werkgelegenheid op lokaal en regionaal
niveau te verbeteren. Hiermee kan getracht worden geldstromen zoveel mogelijk binnen de
regio te houden.
Regionalisering biedt de mogelijkheid een visie op het grotere geïntegreerde verband uit te
dragen, want juist binnen dit thema zijn sociale, economische, ecologische en politiek-culturele factoren te verbinden. Dus Vóór de Verandering wil trachten maatschappelijke organisaties die nu nog op één terrein bezig zijn, met elkaar te verbinden.
In principe kan een keuze voor regionalisering heel mobiliserend werken, omdat uit een
onderzoek van het Milieu- en Natuur Planbureau (2004)94 bleek dat zo’n 45 procent van de
mensen in Nederland de voorkeur geeft aan een regionale, kleinschalige en solidaire samenleving, tegenover 6 procent die de huidige concurrentie op een geliberaliseerde wereldmarkt
wil doorzetten. De 22 procent van de ondervraagden die een mondiaal solidaire samenleving
beoogt is ook te beschouwen als mogelijke bondgenoot. Dus dat zou in potentie 67 procent
van de bevolking zijn. Toch wordt op internationaal gebied vooral het beleid gevoerd dat
maar 6 procent van de mensen steunt.

3.3.2 Strategie en samenwerkingsverbanden op beleidsniveau
Uiteindelijk zullen er sterk hervormde nationale- en internationale wetten en verdragen moeten worden ondertekend als we tegemoet willen komen aan de huidige sociale- en milieucrisis.
Dit betekent dat er meerderheden nodig zijn in de politiek. Toch kan dit niet alleen via lobbyactiviteiten bij politici. Er zal druk op hen moeten worden gevoerd vanuit ‘de straat’ en door
het beïnvloeden van de publieke opinie. Maar dan zullen genoemde doelgroepen het eens
moeten worden.
Bij politieke partijen en het kabinet overheerst het geloof in globalisering (nog)
Dat er druk vanuit het maatschappelijk middenveld nodig is, blijkt als we de huidige standpuntbepaling van politieke partijen rond internationaal handelsbeleid bekijken. Met het aantreden van het nieuwe kabinet en de sinds november 2006 groot geworden SP, lijken er wat
scheurtjes te komen in het dominante marktdenken.95 Dit geldt echter alleen voor het nationaal beleid.
Op de terreinen waar de EU bepalend is, zoals het handels-, landbouw- en investeringsbeleid, durven de politieke partijen weinig af te wijken van de reeds gemaakt neoliberale politieke keuzes. Ook bij de SP en de ChristenUnie – de meest kritische partijen op dit gebied – lijkt
politieke haalbaarheid het nog te winnen van verdergaande standpunten. Dus zij hebben (nog)
geen voorstellen tot drastisch hervorming van de WTO (om regionalisering mogelijk maken). De
SP wil landbouw niet verder liberaliseren, maar dat is wat anders dan EU-hervormingen terugdraaien zodat voedselsoevereiniteit mogelijk wordt. Ook staan de overconsumptie en de economische groei bij hen beide nog niet ter discussie. Hoopvol is wel dat de ChristenUnie – als rege92 Guus Geurts, ‘Interreligieuze dialoog als tegenwicht (tegen het neoliberalisme) - Hoe religies kunnen inspireren tot een
duurzame wereld’, De Humanist, nr. 3 – 2006 (juni)
93 Zie home.planet.nl/~veld2998/LocalFiles/HomePageFiles/VerklaringVanAccra.htm
94 Kwaliteit en toekomst, verkenning van duurzaamheid, Milieu- en Natuur Planbureau, 2004, zie
www.mnp.nl/nl/publicaties/2004/Kwaliteit_en_Toekomst__verkenning_van_duurzaamheid.html
95 ‘Alle geloof in marktwerking is verdwenen’, de Volkskrant, 19-2-2008
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ringspartij – pleit voor onderzoek naar Europese alternatieven voor soja en twijfels heeft bij het
afschaffen van de laatste instrumenten van marktregulering, zoals de EU-melkquotering.
CDA en de VVD willen deze wel afschaffen en stemmen over het algemeen in met de EU-voorstellen. Men heeft vooral oog voor de groeiende boer, die samen met de agribusiness de
wereldmarkt op wil en kan. Maar absoluut niet voor de meerderheid van kleinere boeren in
binnen- en buitenland die de concurrentiestrijd gaan verliezen. Daarnaast lijken zij te vergeten
dat multinationals wel winnen bij verdere liberalisering, maar zeker niet het MKB en de bijbehorende arbeiders.
GroenLinks is de partij die het verste gaat in de noodzakelijke vergroening van het belastingsstelsel; dit werkt echter alleen op nationaal en EU-niveau. GroenLinks heeft zich daarnaast
te veel laten inpakken door de mooie beloftes over globalisering en EU-samenwerking. Dit is
het zogenaamde groen liberalisme: zo lang er maar een groen randje aan de neoliberale EUvoorstellen zat, was men voor. Van de – ook door andere partijen – gewenste sociale en ecologische voorwaarden aan wereldhandel is nog geen sprake, en wordt momenteel niet over
onderhandeld binnen de WTO. Dat is geen reden voor deze partijen om dwars te gaan liggen.
Ook al omdat ze geloven dat liberalisering werkelijk kansen kan bieden aan de arme boeren in
ontwikkelingslanden. Als boeren in Europa hieronder zouden lijden, zou dat niet als probleem
gezien worden. Ze onderkennen dus te weinig het gezamenlijke belang van kostendekkende
prijzen voor boeren in Noord én Zuid.
Ook heeft GroenLinks zich – even als een groot deel van de milieubeweging – laten misleiden door de midterm review van het Europese landbouwbeleid door de Europese Commissie in
2003. GroenLinks geloofde de beloftes dat het verlagen van garantieprijzen, en dit compenseren
met inkomenssubsidies, goed zou zijn voor platteland, natuur en milieu. Wat men even vergat,
is dat boeren natuurlijk geen hogere prestaties op deze gebieden kunnen leveren voor lagere
inkomens. De inkomenssubsidies die men kreeg waren slechts een gedeeltelijke compensatie
voor prijsverlagingen. Daarbij waren de eisen aan deze subsidies (de zogenaamde cross compliance) weinig effectief; ze gingen niet verder dan bestaand beleid. Het gevolg was dat het
tegenovergestelde gebeurde: boeren werden gedwongen tot schaalvergroten om zo de kostprijs
te kunnen verlagen. Dit laatste leidt juist tot averechtse effecten op gebied van het landschap:
kleine boeren stoppen, koeien uit de wei, grotere aaneengesloten arealen landbouwgrond en,
vooral in Oost-Europa, vernietiging van het kleinschalige cultuurlandschap met hoge
biodiversiteit.
Het meest teleurstellend is de positie van de PvdA sinds Kok de ideologische veren van de
partij afschudde. Op handelsgebied is de PvdA bijna niet meer te onderscheiden van de VVD en
D66. Minister Cramer van Milieu gelooft allereerst in de markt, en dus de alwetende consument
die bedrijven straft als ze niet doen wat ze beloven. Ze wil niet ingrijpen als overheid. Dit werd
pijnlijk duidelijk voor kritische PvdA’er Samsom in de discussie over de slecht functionerende
CO2-compensatie via bosaanplant.96 Hopelijk neemt hij zijn twijfels over deze marktwerking
mee als er beslist moet worden over het evenmin functionerende FSC-keurmerk en de nieuwe
initiatieven voor duurzame soja, palmolie en biomassa.
Namens het kabinet schreef staatssecretaris Heemskerk van Internationale Handel (PvdA)97:
‘Handel en handelsliberalisering zijn een belangrijke katalysator voor economische ontwikkeling en Nederland steunt daarom actief het streven achter de WTO’. Dan brengt hij nadelen op
het gebied van maatschappelijke eisen, die worden toegeschreven aan globalisering, vooral in
verband met regio’s waar de economische ontwikkeling achterblijft: ‘Groeiende welvaart, vooral
in deze regio’s, geeft geleidelijk meer ruimte voor beleid dat aandacht heeft voor duurzaamheid en gericht is op verbetering op deze terreinen.’ Hij is ook bang dat te hoge maatschappelijke eisen (non-trade concerns) ‘worden misbruikt voor uit eigen belang ingegeven protectionisme, of leiden tot disproportionele handelsbarrières’. Aan de andere kant erkent hij via de
interdepartementale discussie Handel en Duurzaamheid98, dat er binnen of buiten de handels-

96 Tweede Kamerdebat tijdens Vragenuurtje 5-2-2008, zie ook
vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.168.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=344794
97 Introductie bij bijeenkomst ‘Duurzame Handel’ op 12-11-2007 in Den Haag
98 www.handelenduurzaamheid.nl
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akkoorden op een bepaalde manier rekening moet worden gehouden met non-trade concerns.
Hij erkent dat de WTO hier nu weinig ruimte voor laat.
Met het oog op negatieve sentimenten over globalisering heeft Heemskerk de SER gevraagd in
2008 te komen met een advies.99 Dit zou een positief antwoord moeten bieden aan bijvoorbeeld mensen die hun baan verliezen als bedrijven naar lagelonenlanden vertrekken. Het gaat
daarbij niet alleen om handmatige productiearbeid, maar ook om kantoorbanen, erkent hij.
Maar er is hoop: ‘Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid zullen er samen
voor moeten zorgen dat de transities naar andere – veelal hoogwaardiger – bedrijvigheid en
arbeidsplaatsen in diensten, industrie en landbouwsectoren zo soepel mogelijk verlopen.’
De vraag rest welke arbeidsplaatsen hij bedoelt, als de huidige ontwikkelingen zich voortzetten.
Als de landbouw naar Latijns-Amerika ‘moet’, en de industrie naar Oost-Europa en vervolgens
naar China, en de diensten naar India, wat doen we híer dan? Niet iedereen kan namelijk Chinese toeristen gaan rondleiden.
In januari 2008 meldt de Volkskrant: ‘Westerse ondernemingen verplaatsen allang niet meer
alleen hun productie naar China. Dat wordt steeds meer een innovatieland.’ Dus ook de hoogwaardige banen van Heemskerk verdwijnen.100 Henk Volberda van de Erasmus Universiteit verbaast zich over het gebrek aan ophef in Nederland hierover. ‘In Duitsland worden er verhitte
debatten over gevoerd in de media en in de politiek.’ Hier overheersen ondertussen (februari
2008) de (nog onbestaande) film van Wilders en Joran van der Sloot in de publieke opinie.
Verschillende prioriteiten van maatschappelijke organisaties op internationaal beleidsniveau
Maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen die zich bezig houden met beleidsverandering, zouden nog beter samen moeten werken met elkaar om een politieke machtsfactor van
betekenis te worden. Hiervoor zijn coalities nodig tussen vakbonden, boerenorganisaties,
milieu-, dierenwelzijns-, ontwikkelings- en consumentenorganisaties, het MKB (bijvoorbeeld
Gulpener Bier dat vooroploopt qua regionalisering van productie en consumptie 101), kerken en
andere religies, politieke partijen en jongerenorganisaties.
Op dit moment hebben organisaties echter te maken met verschillende visies en uitgangspunten die een effectieve samenwerking nog in de weg staan. Zo kiest een deel van de maatschappelijke organisaties vooral voor het verduurzamen van de ketens samen met vakbonden,
bedrijfsleven en ministeries. Een voorbeeld hiervan is het Initiatief Duurzame Handel als onderdeel van het akkoord van Schokland.102 Dit lijkt op zich een nuttig initiatief, zolang er geen
effectieve bindende sociale- en milieuafspraken worden gemaakt. Maar toch gaat dit initiatief
te veel uit van het geloof dat armoedebestrijding in ontwikkelingslanden vooral via export moet
plaatsvinden. Deze handel moet dan voldoen aan non-trade concerns.
Maar in plaats van de overheid, krijgt de consument de verantwoordelijkheid als scherprechter op te treden en deze moet proberen door te dringen tot de vaak ondoorzichtige ketens.
Een hulpmiddel hierbij kan de Wet Openbaarheid van Productie en Ketens (WOK) zijn.103 Deze
wet werd ontworpen door de Consumentenbond en staat deze kabinetsperiode ter discussie. Als
deze wet wordt aangenomen, zijn bedrijven verplicht in te gaan op verzoeken tot informatie
over hun productieketen. Dat zou in ieder geval een vooruitgang betekenen ten opzichte van de
huidige vrijwillige criteria die het bedrijfsleven zichzelf oplegt.
Een nog effectievere benadering zou zijn dat niet het vrijmaken van handel uitgangspunt is –
zoals binnen de huidige WTO-onderhandelingen – maar juist de non-trade concerns. Hierbij
horen de voorziening van basisbehoeften (voedselzekerheid en -veiligheid), arbeidsnormen en
bescherming van natuur, milieu en dierenwelzijn. Vooral de voorziening van basisbehoeften in
het Zuiden wordt nog te weinig meegenomen in de huidige discussie. Ook de bestaanszekerheid van kleine boeren is een belangrijk non-trade concern. Dan blijkt dat tot nu toe de meeste
99 www.ser.nl/~/media/Files/Internet/Adviesaanvragen/2007/adviesaanvraag_20070426%20pdf.ashx
100 ‘Nog even en China doet alles zelf’, deVolkskrant, 28-1-2008
101 ‘Gulpener komt met klimaatneutraal biertje’, de Volkskrant, 27-6-2007
102 www.hetakkoordvanschokland.nl/documenten/3%20duurzame%20handel.pdf
103 Interview met Eelco Fortuijn (FairFood), De WOK kan voor een aardverschuiving zorgen, zie
www.handelenduurzaamheid.nl/web/index.php?page=eelco-fortuijn-van-fairfood
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kleine boeren in ontwikkelingslanden eerder last hebben van verstoring van hun nationale en
lokale markt door vrijhandel, dan dat ze kansen hebben op een geliberaliseerde wereldmarkt.
Deze visie gaat ervan uit dat de Nederlandse en Europese burger al op te grote voet leeft: zijn
mondiale voetafdruk is te groot. Dit komt onder andere door de grootschalige import van soja,
palmolie en hardhout. Bij deze producten wint de koopkracht van de westerse burger het op
een geliberaliseerde wereldmarkt van de voorziening van basisbehoeften in ontwikkelingslanden en van de belangen van natuur en milieu. Zeker bij de huidige hoge voedselprijzen wordt
voedsel voor de armsten onbetaalbaar. Indien nieuw beleid op het gebied van NTC’s geen rekening houdt met deze – op termijn - onhoudbare situatie, is dit beleid nooit duurzaam te
noemen.
Deze visie vereist ingrijpen in het handelsbeleid (zie hoofdstuk 2). Bij standpuntbepaling
hierover komen ontwikkelingsorganisaties als Oxfam/Novib en ICCO in een dilemma terecht. Zij
willen dat ontwikkelingslanden zich kunnen beschermen, maar willen tegelijkertijd dat de EU
haar importtarieven voor landbouwproducten verlaagt. Tot nu toe werden echter vooral de
importtarieven in ontwikkelingslanden verlaagd, mede onder druk van structurele aanpassingsprogramma’s van Wereldbank en IMF. Dit is de keerzijde van de exportgerichte ontwikkeling die zo wordt aangehangen: ook de bescherming in ontwikkelingslanden moet worden verlaagd. En binnen de EPA’s zelfs nog verder dan binnen de WTO. Toch blijft men geloven in
armoedebestrijding via handel op de wereldmarkt, zoals ook blijkt uit een rapport van ICCO:
‘Handel is de motor van ontwikkeling, daar is iedereen het over eens’. Het rapport heeft het er
daarna vrijwel alleen over hoe de huidige handel nadelig uitpakt voor boeren in Afrika.104
Waarom werken dergelijke ontwikkelingsorganisaties niet mee aan een consistenter verhaal met
kritische boerenbewegingen, om marktbescherming te eisen voor de kleine- en middelgrote
boeren in Zuid en Noord?
Ook diverse milieuorganisaties staan nog ver af van het pleidooi voor meer bescherming van
markten. Zo heeft met name het Wereld Natuur Fonds er voor gekozen samen te werken met
het multinationale bedrijfsleven. Het is onder andere betrokken als volwaardige deelnemer aan
de zogenaamde roundtables voor duurzame productie en export van soja en palmolie. Hierdoor
geeft het de politiek en de publieke opinie de valse indruk dat import van deze producten bij
kan dragen aan een duurzame ontwikkeling. Men is hierbij (te) doof voor de vele plaatselijke
boeren-, milieu- en sociale organisaties in de landen van herkomst, die fel tegen deze roundtables zijn. (Zie ook de stemmen uit het Zuiden in hoofdstuk 1.)
Wordt het dus niet eens tijd dat meer milieu- en ontwikkelingsorganisaties steun verlenen
aan kritische boerenorganisaties zoals Via Campesina en Platform Aarde Boer Consument, en
kritische NGO’s en bewegingen als ASEED, CEO, GroenFront105 en XminY, in plaats van ‘door te
modderen’ via vrijwillige afspraken met het bedrijfsleven over ‘duurzame import’?
Misschien dat het eventuele mislukken van de huidige WTO-onderhandelingen ruimte biedt om
gezamenlijk te komen tot het nog vrijwel verzwegen alternatief van voedsel- en energiesoevereiniteit. Dit kan gecombineerd worden met campagnes om te komen tot economische krimp en
consuminderen.
Dit gezamenlijke alternatief moet echter nog vorm krijgen en zal ook binnen genoemde kritische organisaties en bewegingen nog de nodige discussies vergen. Een eerste aanzet is reeds
geschreven door het European Platform for Food Sovereignty, een samenwerkingsverband van
nationale platforms bestaande uit ontwikkelings-, milieu-, boeren- en/of consumentenorganisaties. In de aanloop naar de Health Check van het Europese landbouwbeleid die in 2008
plaatsvindt, heeft men getracht een coherent voorstel te schrijven op gebied van klimaat, energie, werkgelegenheid, landbouw en natuur.106
Hopelijk kunnen organisaties als Milieudefensie een spilrol bij nadere samenwerking, tussen
de meer radicale en de meer mainstream organisaties vervullen. Van oudsher combineert Milieudefensie – en haar moederorganisatie Friends of the Earth – kritiek op economische structu104 ICCO, Voedsel bedreigd!, 2007 (pagina 3)
105 Zie bijvoorbeeld het artikel Klimaat, kolen, kernenergie en economische krimp voor een analyse en alternatieven op gebied
van energiezekerheid, voorkomen van klimaatverandering en economisch beleid; https://ssl.direkte-aktie.net/cms/groenfront.php?itemid=739
106 EPFS, A perfect moment for developing a coherent EU policy in agriculture (CAP), external trade, employment, energy and climate change, 2007, zie www.epfs.eu/uploads/CAP%20Reform/CAP%2007_11_16_EPFS_CAP_platform_6th_version%20epfs.doc
en samenvatting: www.epfs.eu/uploads/CAP%20Reform/07-10-31%20EPFS-CAP-Summary%20second%20draft%20epfs.doc
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ren met campagnes op gebied van natuur en milieu. Een regionaliserings-, consuminder-campagne en/of oproepen tot economische krimp zijn echter tot nu toe een stap te ver geweest.
Een appèl op genoemde meer mainstream maatschappelijke organisaties heeft nu nog zin,
omdat er nog tijd is om goedschiks onze consumptie op eigen hulpbronnen af te stemmen en
zo tot een rechtvaardigere en leefbaardere wereld te komen. Als het Westen hiermee te lang
wacht, zouden conflicten om de laatste hulpbronnen en klimaatverandering er voor kunnen
zorgen dat men hier kwaadschiks toe wordt gedwongen. De grootste klappen zullen dan eerst
door de mensen worden opgelopen die weinig aan deze problematiek hebben bijgedragen.
Maar ook voor de Europese burger is afhankelijkheid van voedsel en energie van buiten de EU
levensgevaarlijk wanneer deze voorspelde crises waarheid worden.
Om dat te voorkomen zou globalisering vooral gebruikt moeten worden om ideeën in plaats
van goederen uit te wisselen, en om te leren van niet-westerse culturen, bijvoorbeeld op het
gebied van consuminderen en respect voor elkaar en de natuur.
Globalisering ter discussie in politiek en publieke opinie
In deze brochure kwam een aantal zaken aan de orde dat veelal buiten de huidige publieke en
politieke discussies blijft. Binnen de publieke opinie overheersen de laatste jaren vooral nationale onderwerpen zoals integratie en criminaliteit, waarbij we van hype naar hype vliegen.
Soms komen de gevolgen van globalisering aan de orde, maar zelden de economische oorzaken. Niet alleen door de media, maar zelfs door maatschappelijke organisaties, wordt er te veel
vanuit te gaan dat deze problematiek te complex is om uit te leggen aan de ‘normale’ burger.
Ook wordt zelden opgemerkt dat de huidige neoliberale globalisering een gevolg is van politieke keuzes en geen autonome ontwikkeling is. Het ontbreekt dus aan een fundamentele discussie over globalisering in het algemeen, en vrijhandelsverdragen en EU-beleid in het bijzonder. En dit terwijl de WTO de enige effectieve ‘wereldregering’ is, omdat zij haar vrijhandelsverdragen – in tegenstelling tot de VN – met financiële sancties kan afdwingen. In andere landen
is men kritischer, zo wordt in de Amerikaanse verkiezingsstrijd veelvuldig gedebatteerd over de
nadelen voor de werkgelegenheid door het NAFTA-vrijhandelsverdrag met Canada en Mexico. En
bijvoorbeeld in India verschijnen negatieve berichten over de WTO-onderhandelaars, die niet
reageren op zorgen van maatschappelijke organisaties, boeren en wetenschappers vanuit staten
als Kerala.107
Pas als er belangrijke politieke keuzemomenten zijn, worden bepaalde zaken ter discussie
gesteld, zoals rond het referendum om de Europese Grondwet in juni 2005. Dit was de eerste
keer dat er een diepgaander Nederlands debat over de EU op gang kwam. Het is wenselijk iets
dergelijks te herhalen rond vrijhandelsverdragen en de WTO. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door
een oproep te doen – vanuit maatschappelijke organisaties – tot een parlementair onderzoek
of parlementaire enquête over de afgesloten WTO-verdragen en andere vrijhandelsverdragen.
Dat zou aansluiten bij het tribunaal over de WTO dat Vóór de Verandering in 2005 organiseerde,
en waarin toenmalig minister van Economische Zaken Brinkhorst werd aangeklaagd. Uit de
aanklachten van maatschappelijke organisaties bleek, dat het door hem uitgedragen WTObeleid strijdig is met door Nederland onderschreven mensenrechten-, sociaal-economische- en
milieuverdragen. Ook zorgt dat beleid voor kaalslag onder familiebedrijven binnen landbouw
en MKB in Noord en Zuid; het zet druk op arbeidsrechten en draagt direct bij aan de natuur- en
milieuproblematiek.108
Inmiddels is nog duidelijker geworden dat de afgesloten WTO-verdragen nadelig zijn op
genoemde gebieden. Ook zorgen zij voor een chill-effect: nationale regeringen over de gehele
wereld laten vrijhandelsverdragen prevaleren en zijn bang om effectieve sociale- en milieuwetgeving op te stellen uit angst voor WTO-sancties.
Bij het ministerie van Economische Zaken is jammergenoeg nog een situatie te zien, die sterk
lijkt op deze bij het ministerie van Onderwijs de afgelopen decennia. In 2008 bracht de parlementaire commissie-Dijsselbloem hierover aan het licht dat er sprake was van tunnelvisies en
van een ‘kring van beleidsmakers in den brede die onvoldoende open stond voor kritiek en
107 ‘India going ahead with negotiations – WTO talks on agriculture’, The New Indian Express, p.4, 3-9-2007
108Zie voor de geformuleerde aanklachten: www.globalternatives.nl/tribunaal&style_id=

58

waarschuwingen’.109 Gelukkig heeft minister Verhagen van Buitenlandse Zaken een prioriteit
gemaakt van mensenrechten binnen zijn beleid. Dus is er alle reden voor het kabinet om het
handelsbeleid dat hiermee strijdig is ter discussie te stellen.
Hoopgevend is verder dat tijdens de vorige kabinetsperiode de volgende motie bijna kamerbreed werd aangenomen (op Groep Wilders en LPF na): ‘Bij de WTO-onderhandelingen moet het
belang van ontwikkelingslanden en de millenniumdoelstellingen voorop gesteld worden.’
Bewustwording over internationaal beleid
We roepen kritische burgers verder op zich te verdiepen in de oorzaken van de genoemde problematiek en in alternatieven hiervoor. Om vervolgens daarmee elkaar, de politiek en het
bedrijfsleven te confronteren. Ook zou men de vele maatschappelijke organisaties kunnen
raadplegen en/of steunen die actief zijn op dit gebied zoals:
– ASEED, Action for Solidarity, Environment, Equality and Diversity; www.aseed.net
– Corporate Europe Observatory; www.corporateeurope.org
– Focus on the Global South gevestigd in Thailand; www.focusweb.org
– Vrienden van GroenFront & Earth First; www.groenfront.nl
– IATP, Institute for Agriculture and Trade Policy; www.iatp.org
– ISEC, International Society for Ecology and Culture; www.isec.org.uk
– Milieudefensie; www.milieudefensie.nl
– NCIV, Nederlands Centrum voor Inheemse Volkeren; www.nciv.net
– Platform Aarde Boer Consument; www.aardeboerconsument.nl
– Seatle to Brussels Network; www.s2bnetwork.org
– SOMO, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen; www.somo.nl
– Via Campesina, internationale boerenbeweging; www.viacampesina.org
– Wervel, Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw; www.wervel.be
– XminY Solidariteitsfonds; www.x-y.org
3.3.3 Strategie ten aanzien van idealen in de praktijk
Naast het werken aan de structurele oorzaken met maatschappelijke organisaties, hopen we dat
het alternatief van regionalisering zich als een olievlek kan verspreiden via ‘idealisten in de
praktijk’. Hopelijk zijn bijvoorbeeld de redactie en lezers van bladen als ODE, Onkruid, De Kleine
Aarde, Genoeg en Happinez te interesseren in het complexe ‘andersglobaliseringsverhaal’, en
ziet men voldoende aangrijpingspunten om de regionaliseringbeweging te steunen.
Eigenlijk zouden er veel meer activiteiten moeten worden georganiseerd of mogelijkheden
geschapen waarbij genoemde maatschappelijke organisaties in contact kunnen komen met
‘bewuste’ boeren, andere regionaal georiënteerde bedrijven, lokale non-profitorganisaties,
woonwerkgemeenschappen en consuminderaars. Misschien zouden boerenmarkten, natuurvoedingswinkels, kraakpanden en woonwerkgemeenschappen als ontmoetingsplaats kunnen
dienen.
Een belangrijke functie vervullen de ‘knooppunten’ en aanspreekpunten zoals Vereniging
Solidair (www.solidair.nl) en Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling (www.omslag.
nl). Omslag beheert bijvoorbeeld de site: Anders wonen, anders leven (www.omslag.nl/
wonen/); hier is een schat aan informatie te vinden voor mensen ‘die anders dan gangbaar
willen wonen en leven’. Willen we tot een werkelijke omslag komen, dan zal echter ook ter
discussie moeten komen staan wat ‘gangbaar’ is en zou moeten zijn.
Voor een overzicht van initiatieven, historie, knelpunten en kansen op het gebied van zelfvoorzienende woon(werk)gemeenschappen verwijzen we graag naar een artikel van Marta
Resink.110 Ook beheren Omslag en Socia Media (www.sociamedia.nl) de Aktie-Agenda, waar
‘mensen die werken aan een betere wereld’ activiteiten kunnen aanmelden en terugvinden
(www.aktieagenda.nl).

109 ‘Overheid verzaakte kerntaak: bewaken kwaliteit’, de Volkskrant, 14-2-2008
110 Marta Resink, Anders wonen, achtergrondartikel bij presentatie tijdens expertmeeting Regionalisering op 27-4-2007, zie
www.globalternatives.nl/index.php?topic=ws-regio2
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Meer informatie is te vinden via de volgende websites:
– www.zelfvoorziening.nl
– zelfvoorzieningsnetwerk.blogspot.com/
Tenslotte verwijzen we naar de literatuurlijst waarin we boeken, publicaties en websites aanbevelen op zowel beleids- als praktijkgebied.
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Regionalisering
als alternatief voor neoliberale globalisering
Beleid en praktijk

Protest tegen de Nederlandse sojaimport bestemd voor veevoer door Jorge Galeano
(boerenleider uit Paraguay), Javiera Rulli (Grupo de Reflexión Rural, Argentinië) en ASEED bij ZLTO
(als mede-eigenaar van VION betrokken bij de varkenshouderij). Tilburg, 2005
Met deze brochure willen we enerzijds de vermeende positieve effecten van het op de export en concurrentie
gerichte handelsbeleid en het westerse ontwikkelingsmodel ter discussie stellen. Dat doen we via een analyse van
de huidige sociale- en milieuproblematiek. Anderzijds dragen we een alternatief voor dat in onze ogen wel kan
leiden tot een verbetering in de voorziening van basisbehoeften in Noord en Zuid en een bijdrage kan leveren
aan het oplossen van de steeds urgenter wordende crisis binnen natuur en milieu.
Regionalisering betekent dat productie en consumptie zo veel mogelijk op basis van regionaal aanwezige
natuurlijke hulpbronnen plaatsvindt. Het betekent ook dat landen weer de mogelijkheid krijgen hun economieën,
midden- en kleinbedrijf, arbeiders en boeren te beschermen tegen (de mythe van) de vrije wereldmarkt.
We volgen hierbij nadrukkelijk de slogan Think global, act local. Er komen zowel alternatieven binnen
het internationale en nationale beleid aan de orde, als vele inspirerende praktijkvoorbeelden van regionale
zelfvoorziening in binnen- en buitenland. Hopelijk vindt u in deze brochure voldoende handelingsperspectieven
of u nu global of local aan de slag bent of wilt.
Vóór de Verandering – Alternatieven voor het neoliberalisme
www.globalternatives.nl
door Guus Geurts met medewerking van André Jonkers en Lou Keune
Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door:
NCDO, Stichting Pequeno, Haëlla Stichting, Stichting Niet voor Jezelf en Stichting Overal

