
Brazilië en ontbossing: een schijnbaar duurzame 
ontwikkeling?

Brazilië wil de planeet voeden, de economie stimuleren en het milieu beschermen. Het is het  
eerste  groeiland  dat  zich  internationaal  heeft  gebonden  aan  doelstellingen  om  minder 
broeikasgassen uit te stoten. Maar sinds het aantreden van Dilma Rousseff als president zien 
voorvechters van milieu en sociale rechten de situatie enkel verslechteren. Als deze trend zich 
voortzet,  zal  de  geloofwaardigheid  van  Brazilië  als  gastland  van  de  top  over  duurzame 
ontwikkeling (RIO+20) een knauw krijgen.

Brazilië  heeft  de  afgelopen  jaren  goed 
gescoord in de strijd tegen ontbossing: de 
laatste  decennia  is  ze  enorm  afgenomen. 
Maar  deze  hoopvolle  ontwikkeling  wordt 
met  het  huidige  beleid  in  de  kiem 
gesmoord.  Voor  de  Braziliaanse  regering 
lijkt  bosbescherming  niet  langer  een 
prioriteit. 

Een  duidelijke  aanwijzing  van  deze 
koersverandering  is  de  herziening  van het 
huidige  Boswetboek.  De wettekst  werd in 
1934  opgesteld  en  in  1965  aangepast, 
maar in de voorgestelde hervorming kan het 
zijn  eerste en belangrijkste doel  niet  meer 
vervullen,  namelijk  het  grootste  tropische 
woud op onze aarde beschermen.

De hervorming aan het Boswetboek werd in 
2011  onder  invloed  van  de  landbouw-
industrie  op  tafel  gelegd.  Het  Braziliaanse 
Congres keurde die eind april goed. Als de 
hervorming  ook  effectief  wordt  door-
gevoerd,  zal  de  ontbossing  hervatten.  De 
afzwakking van de wet blijkt vooral binnen 
het  wettelijke  beschermingskader  van  het 
woud:  de verplichting om bepaalde zones 
bebost te houden en het in werking treden 
van  een  amnestiewet  voor  ontbossings-
activiteiten die voor 2009 plaatsvonden. 

President Dilma Roussef kan haar veto nog 
stellen tegen de wetswijziging.

De afzwakking van het Boswetboek is niet 
de enige bedreiging die deze uitzonderlijke 
biotoop boven het hoofd hangt. 

De  Braziliaanse  regering  wil  werk  maken 
van  enkele  megaprojecten,  zoals  de 
stuwdam Belo Monte. In januari werd al met 
de bouw van de stuwdam aan de Xingu-
rivier  gestart  na  groen  licht  van  de 
president.  Het  betreft  de  derde  grootste 
stuwdam ter wereld. 400.000 hectaren land 
kan hierdoor onder water komen te staan. 
De  rivier  kan  over  een  lengte  van  100 
kilometer worden drooggelegd. Dit alles tast 
niet alleen het milieu aan, maar brengt ook 
sociale schade aan. 

Het  woongebied  van  drie  autochtone 
gemeenschappen  is  rechtstreeks  bedreigd 
en 25.000 mensen zouden hun woonplaats 
moeten  verlaten.  De  grote  waterreservoirs 
met stilstaand water kunnen de uitstoot van 
methaangas  (een  krachtig  broeikasgas) 
verhogen.  Een  dertigtal  andere  stuw-
dammen  kunnen  gebouwd worden  in  het 
Braziliaanse deel van het Amazonegebied. 

Het  stuwdamproject  krijgt  al  20  jaar  veel 
tegenkanting  van  voorvechters  van  milieu 
en  sociale  rechten.  Verzachtende  maat-
regelen  werden voorzien,  maar  tot  nu toe 
werd er geen gevolg aan gegeven.



Hoewel het Amazonewoud een vierde van 
alle landtypes ter wereld heeft en een ware 
tempel  voor  de  biodiversiteit  vormt,  wordt 
het woud vandaag in weiland omgezet! Op 
61 procent van de ontboste gebieden staan 
vandaag runderen te grazen. 

Vlees en leder: mondiaal leiderschap?
De Brazilian National Development Bank, de 
financiële  tak  van  het  ministerie  voor 
Ontwikkeling,  heeft  in  2011  een  akkoord 
gesloten  met  de  multinational  JBS.  Deze 
laatste  bezit  één  van  de  drie  grootste 
slachthuizen  van  de  Amazone  en  drijft 
handel met de rest van de wereld. Ondanks 
beloftes van JBS om geen vlees meer af te 
nemen van boerderijen die betrokken zijn bij 
ontbossing, toont Greenpeace keer op keer 
aan  dat  JBS  deze  beloftes  niet  nakomt. 
Brazilië  overweegt  de  investeringen  in 
runderveeteelt  tegen  2018  te  verdubbelen 
en wil  de  industriële  groep wereldleider  in 
vlees- en lederhandel maken. 

Greenpreace trekt niet enkel aan de alarm-
bel  omdat  het  Amazonewoud een  onmis-
bare rol  speelt  voor  het  overleven van 24 
miljoen  mensen  die  er  leven,  maar  ook 
omdat het ons allen aanbelangt. 

Het  Amazonewoud  speelt  namelijk  een 
sleutelrol voor het klimaat. Het houdt 80 tot 
120  miljoen  ton  CO2  vast.  Die  functie 
kunnen de bossen niet langer vervullen als 
de  vegetatie  vernietigd  wordt.  Het  is 
voornamelijk  door  ontbossing  dat  Brazilië 
op de vijfde plaats staat in de lijst  van de 
grootste uitstoters ter wereld.

Het klimaat regelen
Ontbossen  werkt  de  opwarming  van  de 
aarde in  de  hand.  De  opwarming  van  de 
aarde  heeft  haar  weerslag  op  het  woud 
(uitdroging en verhoogd risico op brand) en 
deze  nieuwe  stoornissen  van  de  biotoop 
versnellen op hun beurt de opwarming van 
de aarde. 

Als  we  niets  doen,  zal  het  tropische 
regenwoud  in  een  droger  savannebos 
veranderen,  waardoor  het  zijn  rol  als  kli-
maatregelaar  niet  meer  kan  verzekeren.

Ontwikkeling zonder ontbossing
De  gewijzigde  situatie  in  Brazilië  noopt 
Greenpeace om:

• de afzwakking van het Boswetboek 
aan  te  klagen  en  president  Dilma 
Rousseff aan te moedigen haar veto 
te stellen tegen de ontbossing.

• na te denken over manieren waarop 
Brazilië zich kan ontwikkelen zonder 
te ontbossen. 

Tegelijk voert Greenpeace actief campagne 
in Brazilië met een burgerinitiatief: een wet 
voor  'nulontbossing'.  Hier  zijn  1,4  miljoen 
handtekeningen  (ongeveer  1%  van  de 
Braziliaanse bevolking) voor nodig. In enkele 
weken tijd werden 130.000 handtekeningen 
verzameld. 

Ondersteun onze campagne
Ben  je  Braziliaan?  Heb  je  Braziliaanse 
vrienden? Steun ons burgerinitiatief. Je bent 
niet Braziliaans, maar de toekomst van de 
grootste  groene long  ter  wereld  ligt  je  na 
aan  het  hart?  Neem  deel  aan  onze 
cyberactie.  We  houden  je  op  de  hoogte 
over  de  vooruitgang van onze campagne. 
Zoek je extra informatie over deze thema’s? 
Bekijk dan onze documenten en rapporten 
op de website www.greenpeace.be

Wil  je  graag  onze  campagneverantwoor-
delijke contacteren? Stuur een mail naar:
j  ulie.rentmeesters@greenpeace.org  

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/
http://www.greenpeace.org/belgium/amazone/
http://www.greenpeace.org/belgium/amazone/
mailto:julie.rentmeesters@greenpeace.org
http://www.greenpeace.be/

