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Congobekken:
nieuw eldorado  
voor palmolie?

Kom op voor  
de Noordpool
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We verwachten ons aan beslissingen in twee dossiers die een beslissende impact zullen hebben op de 
toekomst van ons land: het (al dan niet) heropstarten van de nucleaire reactoren Tihange 2 en Doel 3 nadat 
er scheurtjes in het reactorvat waren aangetroffen, en het (al dan niet) verbreden tot 10 rijstroken van de 
Brusselse ring met negatieve gevolgen voor onze klimaatdoelstellingen. Om van de schandalige veroordeling 
van ggo-activisten op het zogenaamde aardappelproces nog maar te zwijgen. Ze kregen gevangenisstraffen 
voor hun burgerlijke ongehoorzaamheid. Het valt niet te begrijpen dat geëngageerde burgers die opkomen 
voor het algemeen belang veroordeeld worden. 

 

Deze dossiers mogen ons niet doen vergeten dat er in de voorbije maanden ook mooie resultaten werden 
behaald. In de Detox-campagne bijvoorbeeld zijn grote kledingbedrijven als G-Star en Benetton gezwicht 
voor de druk van onze acties en van onze sympathisanten overal ter wereld. Ze gaan het roer omgooien en 
kleren produceren zonder giftige stoffen te gebruiken.

En er kwam ook goed nieuws aanwaaien uit Indonesië. De beruchte papierreus Asia Pulp & Paper belooft 
eindelijk om niet langer regenwoud te vernietigen voor de productie van papier(pulp). Er ging maar liefst 3 
jaar intensief campagne voeren aan deze overwinning vooraf en ze is een belangrijke stap in de strijd tegen 
ontbossing. Die evolutie moeten we nu kunnen doortrekken naar het Congobekken waar, zoals je kan lezen 
in het dossier van dit magazine, de palmolie-industrie goud heeft geroken. Help ons om te vermijden dat het 
Afrikaanse regenwoud dezelfde schade oploopt als dat in Indonesië. 

Michel Genet 
Directeur Greenpeace België

Op de bres voor het 
Congobekken
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www.facebook.com/greenpeace.belgium

 
www.twitter.com/greenpeace_be 

 
www.youtube.com/greenpeacebelgium
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Rijden we het klimaat in de vernieling? Het staat vast dat de verbreding van de 
Brusselse ring niet rijmt met de klimaatverplichtingen van ons land

Ups & Downs: energie-efficiëntie om uit kernenergie te stappen

06 “Ooit zullen we rekenschap moeten afleggen aan onze kinderen”  
Een van onze vrijwilligers, Pierre, gelooft in de kracht van de gezamenlijke actie 

GEËNGAGEERD
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Congobekken: nieuw eldorado voor palmolie?
Oliepalmplantages zijn aan een opmars bezig in Afrika, ten koste van het regenwoud

Volg ons



Een zeppelin oplaten is geen sinecure. Om te 
beginnen heb je doorgewinderde piloten nodig. En 
een spandoek, op maat gemaakt voor het veertig meter 

lange tuig. We moesten een goeie vluchtroute vinden 
en een geschikte plek om op te stijgen. Om van de meest 

onvoorspelbare factor, het weer, nog maar te zwijgen. 
We konden enkel de lucht in op een windstille en liefst ook 

heldere dag. 

Op de laatste vrijdag van januari waren de voorspellingen gunstig. Een 
perfecte dag om te vliegen (wat uitzonderlijk is in de winter), maar wel steenkoud. 

Toen ik 's ochtends aankwam op onze geïmproviseerde luchtbasis om er de contacten met 
de media te verzorgen, waren onze vrijwilligers al bij -9°C in de weer. Tegen de middag 
waren we 'ready for takeoff' en werd de ballon vol hete lucht geblazen. Voor ik er erg in 
had, dreef onze zeppelin voorbij de koeltorens van Doel. 

De slogan op de zeppelin is een duidelijke boodschap aan onze regering. Als er een 
kernongeluk zou gebeuren in Doel of Tihange, volstaan de huidige noodplannen niet om 
de bevolking te beschermen. Lees er meer over in de 'downs' op de volgende pagina. 

Stien Coessens

Actualiteit

boven Doel
zeppelin

14
INTERVIEW

“Modemerken kunnen helden worden” 
Interview met Martin Besieux, die achter de schermen meewerkt aan het succes 

van onze Detox-campagne

16
ZOOM

Shell op drift in Alaska
Op 20 april zullen we ons hart voor de Noordpool tonen. 

Wees er zeker bij, want deze kwetsbare regio heeft jou nodig. 

18Aangrijpende documentaire toont post-Fukushima 

Laat je kinderen een behouden planeet na

ACT NOW
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2013 zal een heel belangrijk jaar worden op het vlak van mobiliteit. Enkele megaprojecten 
belanden in een stroomversnelling en moeten uitmonden in keuzes voor of tegen het klimaat. 
Natuurlijk is er de geplande verbreding van de Brusselse ring, maar op langere termijn doemt 
ook de Oosterweelverbinding in Antwerpen op. Nieuw onderzoek(1) wijst uit dat die projecten 
niet te verzoenen vallen met de klimaatverbintenissen van ons land.

We kunnen dus alleen maar duimen dat de 
beleidsmakers zich niet vergissen wanneer 
ze een of ander deel van die megaprojecten 
goedkeuren. Was er echt nog nieuw 
onderzoek nodig om het gevaarlijke verband 
vast te stellen tussen klimaat en de geplande 
weginfrastructuur?

Beruchte aanzuigeffect 
Dat onderzoek was inderdaad nodig, 
omdat de bestaande studies heel sterk de 
neiging hebben om het ‘aanzuigeffect’ te 
onderschatten, al is dat nochtans een bekend 
begrip bij mobiliteitsexperts. Het komt erop 
neer dat nieuwe wegen na vrij korte tijd 

nieuwe verkeersstromen ‘aanzuigen’. De 
verwachte positieve gevolgen in de vorm van 
minder files blijven niet lang bestaan en de 
CO

2
-uitstoot neemt toe.

Als je weet dat de uitstoot van het verkeer op 
en rond de Brusselse ring momenteel goed is 
voor 13 procent van de totale emissie uit het 
wegverkeer in ons land, begrijp je waarom 
het nodig was om erop te wijzen dat de 
huidige schattingen geen rekening houden 
met dit aanzuigeffect. Als klap op de vuurpijl 
dreigt de uitstoot door het verkeer rond de 
Brusselse ring tegen 2025 met 10 procent toe 
te nemen.

Rijden we het klimaat 
in de vernieling?

Van Rusland over Australië tot in de VS: iedereen vraagt dat de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Hilde Crevits, eindelijk haar nek uitsteekt.
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UPs DOWNs
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Een andere verdienste van de studie 
is dat zij het idee uit de wereld helpt 
dat auto’s, omdat zij – gelukkig 
maar – minder vervuilend worden, 
zullen helpen om de uitstoot van 
de transportsector te beperken. Het 
Europese kader dat is opgelegd aan de 
automobielsector zal er inderdaad wel 
voor zorgen dat nieuwe auto’s minder 
broeikasgassen uitstoten, maar die 
inspanningen worden tenietgedaan als 
die evolutie gepaard gaat met de aanleg 
van nieuwe weginfrastructuur.

Reusachtige klimaatopdracht 
En we mogen ook niet vergeten dat 
er meer is dan de Brusselse ring. De 
situatie is nog erger in Antwerpen, 
waar de uitstoot door het verkeer op 
en rond de ring 18,5 procent van de 
totale emissie van het wegvervoer 
in ons land vertegenwoordigt. 
De alomtegenwoordigheid van 
de auto en de daarbij horende 
vervuiling vallen niet te rijmen met 
de klimaatverplichtingen. Om te 
voldoen aan de Europese doelstelling 
om de CO

2
-uitstoot tegen 2020 met 

30 procent te verminderen, 
moeten de emissies van de 
transportsector in ons land met 
21 procent dalen ten opzichte van 
2005. Alweer een bewijs dat al 
die plannen voor nieuwe wegen 
geen zin hebben.

Alternatieven bevorderen 
Het onderzoek verduidelijkt ook 
het belang van de alternatieve 
maatregelen in de plannen die 
momenteel voorliggen voor de 
Brusselse ring. De Vlaamse overheid 
staat voor een keuze, die deels de 
klimaattoekomst van ons land zal 
bepalen: gaat zij investeren in de 
verbreding van de Ring? Of gaat zij 
blijk geven van meer gezond verstand 
en investeren in een verbeterd 
aanbod aan openbaar vervoer, 
in de aanleg van infrastructuur 
voor fietsers of de invoering van 
ontradende fiscale maatregelen? 
Want voor alle duidelijkheid: een 
kilometerheffing die niet alleen geldt 
voor het vrachtvervoer maar ook voor 
personenwagens, is een veel betere 
keuze om mobiliteit en klimaat te 
verzoenen dan alleen maar kiezen 
voor meer asfalt.

Een ding is zeker: er zijn absoluut 
alternatieve maatregelen nodig om te 
vermijden dat het verkeer op en naar 
de Brusselse en ook Antwerpse ring 
het klimaat volledig laat ontsporen.

Greenpeace vraagt de politici 
die betrokken zijn bij de 
beslissingen over deze twee grote 
infrastructuurprojecten, om bij hun 
keuze rekening te houden met de 
klimaatimpact. De transportsector is 
de enige economische sector waarvan 
de uitstoot van broeikasgassen nog 
toeneemt. Door niet op idiote wijze te 
asfalteren, zal het mogelijk zijn om 
te zorgen voor mobiliteit en toch een 
klimaatimpasse te vermijden! 

Elysabeth Loos

Kernreactoren met 
scheurtjes die stilliggen 
(op het moment dat dit 
magazine in druk gaat), re-
actoren die moeten sluiten 
in 2015, strenge winters 
en een vraag naar elektri-
citeit die de hoogte inschiet 
tijdens de piekuren... Dreigt 
België bevoorradingsproble-
men te krijgen? Neen, zo 
lang het land de situatie 
maar goed aanpakt.

Greenpeace heeft de 
regering enkele tips 
gegeven van goudaders 
die ze kan aanboren. Eén 
daarvan is een efficiënt 
energieverbruik. Een nieuw 
onderzoek van het bureau 
3E (beschikbaar op www.
greenpeace.be) komt tot on-
weerlegbare conclusies: op 
korte termijn kan energie-
efficiëntie een voldoende 
stroomtoevoer garanderen.

Zonder volledig te willen 
zijn, peilde het onderzoek 
naar besparingen die mo-
gelijk zijn door het gedrag 
van drie sectoren licht te 
veranderen: de gezinnen, de 
dienstensector en de indus-
trie. Die aanpassingen alleen 
kunnen een verbruik van 
1.116 megawatt uitsparen. 
Dat stemt overeen met de 
productie van de kernreac-
toren van Doel 1 en Doel 2.

Concreet zijn al grote 
besparingen mogelijk door 
de elektrische verwarmings-
toestellen van gezinnen 
gedeeltelijk te vervangen en 
door een efficiënte verlicht-
ing van gebouwen uit de 
dienstensector!

Een ruimer onderzoek van 
enkele jaren geleden had al 
aangetoond dat we elk jaar 
9,5 miljard kWh kunnen be-
sparen – dubbel zoveel als de 
cijfers in het onderzoek van 
3E. Het is dus bewezen dat 
een efficiënt energieverbruik 
reusachtige mogelijkheden 
biedt. Waarom negeert de 
regering dat dan? 

De inwoners van België 
zijn onvoldoende besch-
ermd tegen de gevaren van 
kernenergie. Ons landje 
is niet alleen een van de 
landen met het grootste 
aandeel kernenergie ter 
wereld, maar het is ook 
een van de enige waar de 
kerncentrales zich zo dicht 
bij grote steden bevinden. 
In een straal van 30 km van 
Doel en Tihange wonen 
respectievelijk 1,5 miljoen 
en 840.000 mensen. 

Volgens het federaal 
nucleair noodplan zul-
len bij een ramp enkel de 
personen die in een straal 
van 10 km wonen, worden 
geëvacueerd. Daardoor zijn 
bijvoorbeeld de inwoners 
van Antwerpen uitgesloten, 
want die wonen op 12 km 
van Doel, en ook die van 
Luik, op 22 km van Tihange. 

We herinneren er even aan 
dat bij de ramp in Fuku-
shima mensen werden 
geëvacueerd die op meer 
dan 80 km van de getroffen 
reactor woonden. Het is een 
illusie om te geloven dat 
‘een Fukushima’ in België 
uitgesloten is.

Het is de hoogste tijd om 
het nucleaire noodplan 
te actualiseren, rekening 
houdend met de lessen van 
Fukushima. Concreet moet 
het hele Belgische grondge-
bied worden beschouwd als 
potentieel nucleair nood- en 
interventiegebied. En er 
moeten maatregelen komen 
om de evacuatie, de opvang 
en de herhuisvesting van 
honderdduizenden mensen 
zo goed mogelijk te organis-
eren indien het ondenkbare 
zou gebeuren.

Nog een dwaasheid: terwijl 
de regering nalaat om haar 
burgers naar behoren te 
beschermen, overweegt zij 
om gevaarlijke en gebarsten 
reactoren weer op te 
starten... Dat is niet minder 
dan schuldig verzuim!
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Wat kan j i j  doen?  

Laat de bevoegde ministers weten dat je 
tegen de verbreding van de Ring bent op 

 www.greenpeace.be

(1)  Het onderzoek Invloed van nieuwe 

weginfrastructuur op de CO
2
-uitstoot in België, 

uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven 

in opdracht van Greenpeace België en de Bond 

Beter Leefmilieu, is beschikbaar op  

www.greenpeace.be 

Rijden we het klimaat 
in de vernieling?

Actualiteit
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Greenpeace organiseerde een campagne voor groenere 
en goedkopere stroom (1). Waarom heb jij daaraan 
deelgenomen?
Heel eenvoudig: omdat iedereen daarbij wint. Het duurt 
maar enkele minuten om je in te schrijven op een website. 
En dankzij dat eenvoudige gebaar kun je genieten van 
goedkopere en groenere stroom. Kortom je spaart geld 
én je helpt dingen in beweging brengen. We horen zo 
vaak spreken over grote topconferenties voor het klimaat. 
Volgens mij wordt daar vooral veel gepraat, maar weinig 
echt gedaan. Hier had ik de kans om iets concreets te doen. 

En je hebt ook de mensen in je omgeving warm gemaakt 
voor dit onderwerp? 
Ja, ik heb het materiaal van Greenpeace aangevraagd, 
onder andere folders met uitleg over de campagne. Die heb 
ik uitgedeeld aan mijn buren, aan winkeliers, in de crèche 
van mijn dochter... Ik heb veel met de mensen rondom mij 
gesproken en zelfs een informatiebijeenkomst belegd in 
mijn gemeente. 

En hoe waren de reacties?
Het is niet gemakkelijk om de mensen aan te spreken! De 
reacties waren heel divers. Sommigen waren wantrouwig, 
anderen onverschillig. Maar het is wel duidelijk dat het 
argument dat mensen geld kunnen sparen in deze tijd van 
crisis beter werkt dan dat ze iets kunnen doen voor onze 

planeet. Ik begrijp die reacties: besparingen 
raken ons rechtstreeks en handelen voor 

de planeet is abstracter. De mensen 
voelen zich machteloos, ze hebben 

de indruk dat anderen het in hun 
plaats zullen doen. Sommige 

reacties gaven me dan wel 
weer goede moed. Ik woon 
in Matonge, de Afrikaanse 
wijk van Brussel. Ik heb 
uitstekende contacten gehad 
met Afrikaanse moeders. 

Zij waren ongelooflijk 
bewust en hebben me 

aangemoedigd om 
mijn actie voort 

te zetten.

Wat heeft je ertoe aangezet om van deur tot deur te gaan?
Dat komt zonder enige twijfel omdat ik zelf een kind heb. 
Mijn dochter gaat naar de crèche. Als ik haar ga brengen 
of halen en ik zie al die onbezorgde gezichtjes, vraag ik 
me af: “Welke planeet gaan wij hun eigenlijk nalaten?” 
Ik kan gewoon niet onverschillig blijven als ik denk aan 
de toestand van onze planeet. Al die kleintjes zullen 
opgroeien en ons rekenschap vragen. Wat gaan we dan 
zeggen? Dat we het niet wisten? Dat is al te gemakkelijk!

Zijn er nog andere thema’s waarvoor je de mensen in je 
wijk zou willen mobiliseren?
Waarom niet, op voorwaarde dat het gebeurt in het kader 
van een gezamenlijke actie. Dat is belangrijk. Individueel 
actie voeren is geen goede aanpak volgens mij. In dit geval 
liep ik wel alleen op straat, maar ik kon volledig rekenen 
op de menselijke en logistieke steun van Greenpeace. Dat 
is trouwens ook de reden waarom ik mij heb aangesloten 
bij Greenpeace. Ik neem deel aan acties, ik sensibiliseer de 
mensen voor de verschillende campagnes. De organisatie 
is trouwens van plan om het aspect ‘mobilisatie’ uit te 
breiden. In mijn ogen is dat van essentieel belang.

Ligt de campagne voor milieuvriendelijke energie u 
bijzonder nauw aan het hart?
Alle campagnes van Greenpeace liggen me nauw aan het 
hart. Maar het klopt wel dat ik bijzonder gevoelig ben voor 
de energiecampagne. Ik ben opgegroeid in Luxemburg, 
dicht bij de Franse kerncentrale van Cattenom. Die heeft 
heel wat onrust gewekt bij de bevolking... 

Pierre Fuzio 
Leeftijd: 37 jaar
Beroep: lesgever communicatieHobby’s: fotograferen, koken
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Mobiliseren is mijn 
manier om iets te 
doen voor het milieu.

Ooit zullen we rekenschap moeten  
afleggen aan onze kinderen"

Wat kan j i j  doen?  Doe mee met onze campagnes! 
 www.greenpeace.be/wat-kan-jij-doen/vrijwilligerswerk/

(1) Bijna 15.000 mensen hebben ingetekend op deze campagne, die in 

november 2012 werd afgesloten. 

Geëngageerd
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Congobekken: 
nieuw eldorado  
voor palmolie?
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Kameroen mag niet dezelfde 
fouten maken a ls  Indones ie

G. 8

De bossen van het Congobekken zijn echte schatkamers van de natuur.  
Tot nu toe zijn zij vrij goed beschermd gebleven. Maar vandaag vormen 
palmolieplantages een grote bedreiging.

Bossen van het 
Congobekken krioelen 
van het leven 
Het Congobekken strekt zich uit over zes landen: 
Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, 
de Democratische Republiek Congo (DRC), 
Equatoriaal-Guinea, Gabon en Congo-Brazzaville. 
We vinden er het grootste tropisch woud op 
aarde na het Amazonewoud. Die bossen zijn in 
vele opzichten van essentieel belang: ze bieden 
onderdak aan ongeveer 30 miljoen mensen 
die afhankelijk zijn van het woud om in hun 
voedingsbehoeften te voorzien. De producten 
uit het bos leveren een belangrijk deel van hun 
inkomen – of ze die nu meteen verbruiken 
of verkopen op kleine schaal – en spelen zo 
een sleutelrol in landen waar armoede en 
ondervoeding wel degelijk  bestaan.

In die bossen wemelt het trouwens van 
planten- en diersoorten, waaronder ook 
bedreigde dieren zoals de laaglandgorilla, de 
bosolifant of de chimpansee. En ten slotte 
bevatten zij ongeveer 25 procent van 
alle koolstof die wereldwijd in tropisch 
bos opgeslagen zit. Zo dragen ze bij aan het 
stabiliseren van het klimaat op aarde 
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Een beeld uit het dagelijks leven in 
een afgelegen dorp in het hart van het 
Kameroense woud: de bewoners maken 
gebruik van de oliepalmen in hun 
omgeving. Zij gebruiken de as als mest en 
de wortels als medicijn. De stam dient om 
huizen te bouwen en de bladeren om er 
dakbedekking van te maken. De oliepalm, 
die afkomstig is uit West- en Midden-
Afrika, wordt al eeuwen op lokale schaal 
gebruikt door de Afrikaanse bevolking. 
“Op een gezinsboerderij is er geen sprake van 
monocultuur op grote oppervlaktes”, weet 
Philippe Verbelen, verantwoordelijke 
voor de campagne Bossen bij Greenpeace 
International. “Integendeel: de oliepalm doet 
het goed naast andere gewassen als gierst, 
cacao, maniok, bonen, rijst en fruit.”

Tot nu toe was de exploitatie van de 
oliepalm dus beperkt, maar ze dreigt 
uit te breiden om te voldoen aan de 
groeiende regionale en internationale 
vraag. Palmolie is dan ook een ongelooflijk 
gegeerd product. De voorbije jaren is 
zij de nummer één geworden van alle 
plantaardige oliesoorten in de wereld. 
Je vindt palmolie haast onvermijdelijk 
in allerlei veel voorkomende 

consumptieproducten: van shampoo tot 
pizza, wasmiddelen of chips. En alsof 
dat nog niet volstaat, wordt de vraag naar 
palmolie ook nog eens opgedreven door 
de opmars van biobrandstoffen. Europa 
alleen al zal meer dan een vijfde van de 
huidige wereldproductie aan plantaardige 
olie nodig hebben om – zoals een 
Europese richtlijn voorschrijft – tegen 
2020 10 procent fossiele brandstoffen in 
het wegtransport te vervangen. 

Staan Kameroen en alle andere landen 
in het Congobekken op het punt 
dezelfde fouten te maken als Indonesië 
en Maleisië? Momenteel wordt de 
wereldwijde vraag naar palmolie vrijwel 
volledig gedekt vanuit die twee Aziatische 
landen. In totaal leveren zij 87 procent 
van de geproduceerde palmolie, die wordt 
uitgevoerd naar India, Europa en China. 
Als gevolg daarvan zijn de plantages er 
vandaag de belangrijkste motor van de 
ontbossing. Eeuwenoude bossen worden 
er één na één gekapt of platgebrand. In 
Indonesië zijn tussen 2000 en 2005 elk 
jaar 1,1 miljoen hectare tropisch woud en 
koolstofhoudende veengronden verwoest. 
Door die vernietiging komen diersoorten 

als de Sumatraanse tijger en de orang-
oetan in gevaar. En in veel gevallen zijn 
plaatselijke gemeenschappen en inheemse 
volken van hun grond verdreven. 

Door de onophoudelijk groeiende vraag 
naar palmolie die trouwens vandaag 
al groter is dan het aanbod, willen 
investeerders nu hun productie buiten 
Azië uitbreiden. “Ze hebben hun oog laten 
vallen op het westen van het zwarte continent. 
Ze hebben plannen in Liberia, maar ook 
in Centraal-Afrika”, waarschuwt Philippe 
Verbelen. 

Meer dan 2 miljoen hectare
Het Congobekken en meer bepaald 
Kameroen is het eerste doelwit van een 
golf van grondaankopen. Twee derde 
daarvan is het werk van Europese en 
Aziatische investeerders. Volgens recent 
onderzoek van Greenpeace hebben zij 
al meer dan 2,6 miljoen hectare op het 
oog, verspreid over verschillende landen 
in Centraal-Afrika. Een deel van die 
oppervlakte is trouwens al toegewezen aan 
projecten voor grote oliepalmplantages, die 
meestal minstens voor een deel voorzien 
zijn in bosgebied. 
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De laatste tijd is de ontbossing  
in het Congobekken verdubbeld

 Arbeiders in een palmoliefabriek nabij Mundemba, in Kameroen. 
© Jan-Joseph Stok / Greenpeace
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Palmolie tegen armoede? 
Buitenlandse investeerders beweren dat 
hun plantageprojecten de economische 
ontwikkeling zullen bevorderen omdat 
ze zorgen voor kapitaal, infrastructuur en 
arbeidsplaatsen. Het Oakland Institute, 
dat verschillende aankoopovereenkomsten 
heeft onderzocht, denkt daar anders over. 
Volgens het instituut zijn de mogelijkheden 
voor economische ontwikkeling 
beperkt. Het wijst er trouwens op dat de 
investeringen milieu- en sociale kosten met 
zich mee brengen voor de betrokken landen 
en leiden tot het verlies van middelen van 
bestaansmiddelen en economische kansen 
voor de bevolking. 

Steeds meer plaatselijke gemeenschappen 
verzetten zich trouwens tegen de 
projecten. Ze laten zich niet meer 
misleiden door valse beloften over 
nieuwe arbeidsplaatsen en infrastructuur. 
Ze zijn woest omdat ze maar zelden 
worden betrokken bij de ondertekening 
van concessies aan buitenlandse 
bedrijven voor de aanleg van plantages. 
Nochtans zijn zij toch wel de eerste 
belanghebbenden. Als zij geen toegang 
meer hebben tot het woud, verliezen 
ze hun toegang tot voedsel en water en 
kunnen ze een kruis maken over grond 

die ze kunnen bewerken en dus over 
inkomsten... 

Kumi Naidoo, directeur van Greenpeace 
International, verzet zich tegen de 
dubieuze praktijken van de investeerders: 
“Respect voor het milieu en voor het 
economisch welzijn zijn twee kanten van 
één medaille en het is een verkeerd dilemma 
om ze tegenover elkaar te stellen. Jammer 
genoeg laten de grote bedrijven vaak geloven 
dat een keuze tussen beide nodig is. Overal 
in Midden- en West-Afrika investeren 
voedingsbedrijven astronomische bedragen in 
de aanleg van oliepalmplantages. Natuurlijk 
zeggen zij dat ze dat doen om het werk en 
het inkomen te creëren dat de plaatselijke 
bevolking zo hard nodig heeft om haar 
levensomstandigheden te verbeteren. Maar 
dat discours is enkel schijnbaar altruïstisch. 
Waarom hebben ze het nooit over de 
miljoenen die ze zullen verdienen dankzij 
de onverzadigbare honger naar palmolie 
in de wereld? Is geld misschien hun echte 

motief? Als Afrikaan heb ik de gewoonte 
om niet zomaar te geloven in remedies tegen 
de armoede, zeker niet wanneer die worden 
toegediend zonder betrokkenheid van de 
mensen die de hulp moeten krijgen. Als 
directeur van Greenpeace International kan 
ik ontwikkeling alleen maar aanmoedigen, op 
voorwaarde dat die gebeurt met respect voor 
de mensen en de natuur.”

Het Congobekken staat op een kruispunt. 
De weg die zal worden ingeslagen, zal 
grotendeels afhangen van politieke keuzes. 
Om de regio op het juiste pad te zetten, 
zodat zij niet al haar bossen opoffert aan 
uitgestrekte monoculturen, is het van 
essentieel belang dat er onder andere een 
participatief zoneringsplan komt, waarbij 
de bosbewoners rechtstreeks inspraak 
hebben over de bestemming van de 
verschillende gronden in het bos. “Dat zal 
al een eerste stap zijn om te komen tot een 
beter beheer van de natuurlijke rijkdommen, 
aldus nog Philippe Verbelen. 

De bossen van Kameroen zijn het nieuwe slachtoffer van de palmolie-industrie. © Greenpeace / Alex Yallop
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Omwille van de politieke instabiliteit en de 
conflicten in de regio is het Centraal-Afrikaanse 
oerwoud vrij goed bewaard gebleven. Maar 
zoals we hebben gezien, kan dat binnenkort 
veranderen. Allereerst om te voldoen aan 
de behoeften van de plaatselijke bevolking, 
die ondanks de overvloed aan natuurlijke 
rijkdommen nog voor een groot deel onder 
de armoededrempel leeft omdat de toegang 
tot voeding moeilijk is en er geen goede 
vervoermiddelen zijn. Ten tweede omdat er een 
echte bevolkingsexplosie te verwachten valt: 
volgens sommige schattingen zou de bevolking 
van het Congobekken tussen 2000 en 2030 
kunnen verdubbelen. En daarnaast komt daar 
vandaag ook nog eens de druk bij van een volop 
groeiende mondiale vraag naar bosproducten. 

De grote moeilijkheid zal erin bestaan om 
lokale ontwikkeling te verzoenen met de 
bescherming van het woud. Maar dat woud 
heeft het zwaar te verduren.

•  Een van de dreigingen ligt in de ontwikkeling 
van de grootschalige landbouw. Volgens 
de industriëlen is er in het Congobekken nog 
veel grond beschikbaar, en ook veel water. 
Dat betekent dus dat het mogelijk is om het 
rendement sterk te verhogen. 

•  De ontwikkeling van wegeninfrastructuur 
is een andere bedreiging voor het woud. 

Alle experts zijn het erover eens dat de 
wegeninfrastructuur in het Congobekken in 
een erbarmelijke staat verkeert. Die situatie 
heeft tot nu toe het behoud van het bos 
mogelijk gemaakt, maar zij heeft ook alle 
lokale ontwikkeling belemmerd (zo is het 
moeilijk voor de lokale bevolking om haar 
landbouwproducten te verkopen als er geen 
degelijk wegennetwerk is om die producten 
uit het bos weg te halen). Een van de grote 
uitdagingen van vandaag en morgen bestaat 
erin een evenwicht te vinden tussen de nood 
om de ongerepte bosgebieden te beschermen 
en de nood om een netwerk van landelijke 
wegen te ontwikkelen.

•  In het Congobekken wordt ook naar olie 
gezocht en die activiteit dreigt zich verder uit 
te breiden. Greenpeace maakt zich sinds kort 
zorgen om het lot van het nationale Virunga-
park in DR Congo. Oliemaatschappijen hebben 
hun oog laten vallen op dit natuurreservaat, dat 
deel uitmaakt van het werelderfgoed. In 2012 
heeft de Congolese regering het Britse bedrijf 
SOCO een vergunning verleend om naar olie te 
zoeken. Tienduizenden mensen zijn afhankelijk 
van het park voor hun overleven, van visvangst 
tot ecotoerisme, en in het park wonen ook 
ongeveer 480 bedreigde berggorilla’s. Het 
voorbeeld van Virunga illustreert duidelijk 
de weinig gewetensvolle houding van de 
bedrijven die staan te trappelen om naar olie te 

boren in een beschermd gebied met een grote 
natuurwaarde. De regering van de DRC gaat 
hiermee in tegen haar eigen wetten en schendt 
ook het verdrag over werelderfgoed dat geen 
ontginning in het park toestaat. Greenpeace 
voert actie in de regio om de vergunningen te 
laten intrekken.

•  Net als de zoektocht naar olie heeft ook de 
exploratie van delfstoffen een negatieve 
impact op het bos. In het Congobekken 
zijn delfstoffen te vinden als koper of 
kobalt, die miljarden dollar waard zijn op 
de wereldmarkten. Die rijkdom is tot nu toe 
grotendeels onaangetast gebleven, maar 
sinds kort zijn de ontginningsactiviteiten 
toegenomen, vooral in de bossen. De 
investeerders zijn trouwens bereid om gratis 
alle nodige infrastructuur te voorzien (zoals 
wegen of zelfs elektriciteitscentrales) in ruil 
voor een verzekerde bevoorrading. 

•  En ten slotte is ook de industriële houtkap 
al lang een van de grote bedreigingen voor 
het woud in het Congobekken. 44 miljoen 
hectare, dat is iets meer dan 8 procent van 
de totale oppervlakte van de regio, zijn al in 
concessie gegeven. Pogingen om te komen 
tot een beter bosbeheer op plaatsen waar 
concessies zijn toegekend, leveren niets op: 
corruptie en illegale houtkap zijn er schering 
en inslag.

Andere  dr i j f veren  ach ter  on tboss i ng 

Weg die onlangs is aangelegd als toegang tot een nieuwe plantage.  © Greenpeace
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De bossen in het Congobekken vallen ook ten prooi 
aan olieprospecties en mijnbouw.
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Irene Wabiwa is Congolese en advocate die zich heeft 
gespecialiseerd in milieurecht. Zij woont in Zuid-Afrika, 
waar ze alle gevolgen onderzoekt van de verschillende 
bedreigingen voor de bossen in het Congobekken. Op 
dit moment is Wabiwaj sterk bezig met de uitbreiding 
van de palmolieplantages, en vooral met het project van 
Herakles Farms.

Greenpeace verzet zich met klem tegen het project van 
Herakles Farms in Kameroen. Waarom specifiek tegen dit 
project?
Er zijn inderdaad ook nog andere projecten in 
ontwikkeling in Liberia, in Congo-Brazzaville, in de 
Democratische Republiek Congo en in Gabon. Maar 
het project van Herakles Farms illustreert perfect 

de maatschappelijke en milieuproblemen die de 
ongeremde uitbreiding van palmolie kan veroorzaken 
in verschillende regio’s in Afrika. Herakles Farms is de 
naam van een Amerikaans bedrijf dat van plan is om 
een oliepalmplantage aan te leggen op een oppervlakte 
van niet minder dan 70.000 hectare in het zuidwesten 
van Kameroen. Dat is een oppervlakte die meer dan 
vier keer groter is dan het Brussels gewest. Enkele 
maanden geleden ben ik naar Kameroen gereisd om de 
juridische, sociale en ecologische aspecten van dit project 
te bespreken. Ik was verrast door het sterke verzet van de 
plaatselijke bevolking. Ik was ook onder de indruk van 
het werk dat de lokale ngo’s leveren. Zij stellen alles in 
het werk om de plaatselijke gemeenschappen te helpen 
en hun actie te ondersteunen. 

Herakles Farms is een van de belangrijkste projecten voor de aanleg van oliepalmplantages waar Greenpeace 

zich tegen verzet. Dit project in Kameroen vormt een echte bedreiging op sociaal en ecologisch vlak.  

Een gesprek met Irene Wabiwa, die bij Greenpeace Afrika verantwoordelijk is voor de bossencampagne. 

Oliepalmkwekerij van Herakles Farms. Deze Amerikaanse gigant trekt zich maar weinig aan van een verordening die hem aanmaant om zijn illegale activiteiten stop te zetten.

 Irene Wabiwa.  © Greenpeace/Verbelen

Herakles Farms, 
niet zo heldhaftig
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De plaatselijke bevolking is niet 
geraadpleegd en dreigt haar grond te 
verliezen.

Welke impact zal dit project precies hebben 
op sociaal vlak? 
Duizenden boeren wonen in de streek 
waar Herakles Farms van plan is zijn 
plantage aan te leggen. Zij doen aan lokale 
landbouw en velen onder hen kweken ook 
cacao. De boeren zijn niet geraadpleegd 
en nu dreigen zij hun grond en hun 
middelen van bestaan te verliezen. Het 
bedrijf heeft er op geen enkel moment aan 
gedacht om hun een kaart te tonen met de 
plaats van het project of om hun uitleg te 
geven over wat hen te wachten staat. Dat is 
onaanvaardbaar. 

En welke milieu-impact zal het project 
hebben? 
Het project is ook een ramp voor het milieu 
en de biodiversiteit. Greenpeace is over het 
gebied gevlogen en heeft satellietbeelden 
geanalyseerd. Wij hebben bewijzen dat 
het betrokken gebied bestaat uit dicht 
tropisch woud. Nochtans beweert het 
bedrijf dat het gaat om landbouwgrond 
en bossen die al sterk zijn aangetast. Dat 

is nog niet alles: de bossen in kwestie 
liggen ook in een zone die de verbinding 
vormt tussen vijf beschermde gebieden. 
Die uitgestrekte zone vormt het leefgebied 
van allerlei bedreigde diersoorten zoals de 
bosolifant, de chimpansee en zeldzame 
primatensoorten zoals de dril en de Preuss' 
rode franjeaap. Al die dieren hebben 
een uitgestrekt gebied nodig om zich te 
verplaatsen. Met een plantage pal in het 
midden van die beschermde gebieden, 
zullen de dieren zich niet meer vrij kunnen 
bewegen over een grote afstand. En ten 
slotte zal de toestroom van arbeiders op de 
plantages heel waarschijnlijk ook illegale 
stroperij met zich mee brengen.

Zijn ze al begonnen met de aanleg van de 
plantages?
Ja. En op illegale wijze nog wel. Herakles 
Farms is al begonnen met de kaalkap 
van het woud voor de aanleg van drie 
boomkwekerijen, ook al heeft het nog niet 
alle wettelijke documenten van de regering 
van Kameroen gekregen. 

Wat hopen jullie te bereiken met jullie 
protest tegen dit project?
Wij willen een duidelijke boodschap 
laten horen aan alle investeerders die 
belangstelling hebben voor de productie van 
palmolie in Afrika: nieuwe projecten voor de 
aanleg van plantages mogen in geen geval 
het bestaan van de plaatselijke bevolking 

bedreigen. En het is uiterst belangrijk om 
hun rechten te respecteren. De nieuwe 
plantages mogen uitsluitend worden 
ingericht in gebieden waar zij niet leiden 
tot de verwoesting van het woud. Palmolie 
kan helpen om de voedselzekerheid van 
miljoenen Afrikanen te verzekeren, om de 
bevolking een inkomen te bieden, om de 
plaatselijke economie te ontwikkelen, maar 
ook om de laatste nog resterende tropische 
bossen te beschermen. Daartoe moet de 
palmolie worden geproduceerd in goed 
beheerde en gediversifieerde systemen van 
agroforestry. 

Caroline Veter
Met dank aan Philippe Verbelen

Referenties:

•  La dernière frontière de l’huile de palme, Greenpeace 
International, september 2012

•  Comprendre les investissements fonciers en Afrique, The 
Oakland Institute, september 2012

•  Oil Palm Development in Cameroon, WWF, CIFOR en 
IRD, april 2012

•  Deforestation Trends in the Congo Basin, The World 
Bank Group, oktober 2012 

De lokale bevolking werd niet geraadpleegd en 
dreigt haar land te verliezen

© Jan-Joseph Stok / Greenpeace

Sinds de opening van het Greenpeace-kantoor 
in Kinshasa eind 2008 is de ontbossing in het 
Congobekken ons stokpaardje. In eerste instantie 
spitsten wij ons werk toe op de commerciële 
houtkap in Congo. Wij hebben druk uitgeoefend 

op de overheid, maar ook en vooral geprobeerd 
om de plaatselijke bevolking te betrekken, onder 
andere door samen met allerlei verenigingen uit 
de civiele samenleving workshops te organiseren 
in verschillende provincies van het land. We zijn 
ook regelmatig aanwezig geweest op het terrein, 
in het woud zelf. Maar we moeten realistisch zijn: 
in een land dat zo uitgestrekt is, kun je onmogelijk 
overal tegelijk zijn. Vandaar dat het zo belangrijk 
is om samen te werken met andere verenigingen 
uit het maatschappelijk middenveld. Daardoor 
kunnen wij onze teams inzetten waar de nood het 
hoogst is en informatie controleren voor we ze 
openbaar bekend maken. 

Wij zijn vandaag nog altijd actief in Congo, 
maar we breiden onze activiteiten nu ook uit 
naar Kameroen, om er te protesteren tegen de 
uitbreiding van de oliepalmplantages ten 
koste van het tropisch woud. 

De str i jd voor het woud vanui t  het Congobekken

Greenpeace overlegt met de lokale bevolking in Congo. © 
Thomas Einberger / argum / Greenpeace

G
.m

ag
  9

7 
 /

 2
0

13
 . 

1 
  •

   
D

O
SS

IE
R

 Wat kan j i j  doen?  

Kom ook in actie voor het behoud van 
de bossen in het Congobekken.  

  www.greenpeace.be/wat-doen-we/
bossen/palmolie-afrika/

Herakles Farms, 
niet zo heldhaftig
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Martin, waaruit bestaat je werk voor deze 
campagne?
Ik ben ‘global campaigner’ zoals dat heet en 
in die functie leid ik alle onderhandelingen 
met modebedrijven. Voor hen ben ik het 
enige aanspreekpunt. Dat betekent dat 
ik het inhoudelijke dossier voorbereid en 
verantwoordelijk ben voor het akkoord 
dat we uiteindelijk met deze bedrijven 
willen sluiten. Voor de geloofwaardigheid 
van Greenpeace is het cruciaal dat we 
consistent zijn in onze eisen en ik waak 
erover dat we alle bedrijven over één 
kam scheren. Natuurlijk zit ik niet alleen 
tegenover bedrijfsleiders: ik neem altijd 
enkele mensen mee met expertise in het 
bedrijfsleven en de politieke context.

Hoe word je toponderhandelaar voor 
Greenpeace?
Ik heb 28 jaar ervaring als campaigner 
Giftige Stoffen en daarom ben ik vanuit 
het Belgisch kantoor ‘gedetacheerd’ bij 
Greenpeace International. Ik heb een groot 
deel van de geschiedenis van Greenpeace 
meegemaakt en heb met vallen en 
opstaan geleerd wat werkt en wat niet. Dat 
verklaart voor een deel het succes van deze 
campagne.

Vallen kledingbedrijven uit de lucht als 
Greenpeace hen publiekelijk viseert of zijn 
er voorafgaande gesprekken met hen?
We zullen nooit actie voeren als er een 
akkoord mogelijk is zónder actie, dat is 
een heilig principe voor mij. Met alle 
betrokken bedrijven hebben we dus op 
voorhand gesprekken gevoerd, die soms 
maanden aansleepten en in het geval van 
Zara een heel jaar. Wij doen een voorstel, 
zij geven inhoudelijke reacties, wij leggen 
uit waarom we bepaalde toegevingen 
niet kunnen maken enzovoort. Als dat 
pingpongspel niets oplevert, kunnen we 
overwegen om campagne te voeren. 

Er zit natuurlijk een strategie achter. We 
kiezen bedrijven omdat ze de grootste 
zijn of een pioniersrol kunnen spelen. 
Het zijn ‘slachtoffers’ van Greenpeace, 
maar we geven hen de kans om helden te 
worden. 

Voelen deze bedrijven zich niet gechanteerd 
door Greenpeace?
Helemaal niet. Ze aanvaarden onze 
methodiek. Greenpeace is samen met 
de media de vierde macht in onze 
maatschappij. We doorprikken de 
greenwash van de textielindustrie. 
Bovendien zijn onze rapporten 100 
procent sluitend. Greenpeace voert 
campagne tegen gevaarlijke stoffen die 
niet afbreken in het milieu, zich ophopen 
in levende organismen en toxisch zijn. 
Voor deze campagne hebben we een 
groep van giftige stoffen gekozen die 
bewezen hormoonverstorend werken, 
met name alkyfenolen. Deze chemicaliën 
worden overal in de textielindustrie 
gebruikt, voor wel honderden 
toepassingen. We hebben deze stoffen 
aangetroffen in Chinese rivieren en in 
de lozingspijpen van textielbedrijven, 
we hebben ook sporen van deze stoffen 
in kleding gevonden en in het water uit 
onze wasmachines en we weten dat ze 
verboden zijn in Europa en de VS. Daar 
valt moeilijk naast te kijken.

Aan deze campagne is vijf jaar 
voorbereiding aan vooraf gegaan. 
Het duurt soms lang omdat de lat 
erg hoog ligt. We spreken van een 
paradigmaverschuiving bij bedrijven, 
waarbij we zwart op wit de garantie 
krijgen dat de vervuiling zal afnemen. 
Vergeet niet dat 80 tot 90 procent van alle 
kleding in de wereld in het Zuiden wordt 
gemaakt, en het is precies daar dat de 
impact voelbaar zal zijn.

De dertien bedrijven beloven gifvrije mode 
vanaf 2020. Dat lijkt wel erg veraf. 
We moeten realistisch zijn. Een 
kledingcyclus (van design tot productie) 
is een lang proces dat tot twee jaar kan 
duren. Daarnaast moeten modemerken 
de tijd krijgen om de omschakeling te 
maken. Je mag ook niet vergeten dat elk 
groot kledingbedrijf tot tweeduizend 
toeleveranciers heeft. De dertien bedrijven 
die zich al geëngageerd hebben om 
tegen 2020 geen giftige stoffen meer 
te gebruiken, eisen dat ook van hun 
toeleveranciers die niet exclusief aan 
deze bedrijven leveren. Zo krijgen we een 
multiplicerend effect dat een ware revolutie 
in de textielindustrie op gang brengt.

Hoe weten we of de modeketens hun 
engagementen zullen nakomen?
In de eerste plaats door te testen of 
deze stoffen nog in de kleding of in de 
loospijpen zitten. Maar even belangrijk is 
dat de openbaarheid van milieugegevens 
een van de voorwaarden voor de bedrijven 
is. Daardoor kan de lokale bevolking 
en de consument zelf controleren. 
Bedrijven zullen publiek maken wat 
er precies binnenkomt aan gevaarlijke 
stoffen en hoeveel er naar buiten gaat 
via het water, de lucht, de kleding en het 
afval. Greenpeace hoeft dus niet meer 
te monitoren: de textielsector doet dat 
voortaan zelf. Uiteindelijk zal de sector 
zelf eigenaar worden van het Detox-
systeem. Met de hulp van Greenpeace 
zullen zij een gezamenlijk kader 
scheppen om ook andere sectoren mee te 
krijgen. Want hoewel de textielindustrie 
de hoofdverantwoordelijke is van de 
watervervuiling in het Zuiden, zijn er 
genoeg andere met boter op hun hoofd. 

Jelle De Mey

INTERVIEW

Al dertien van de grootste kledingmerken hebben onder druk van Greenpeace beloofd 
voortaan gifvrij te produceren: na Zara, Esprit, Mango en Levi’s nu ook Benetton. De Belg 
Martin Besieux hielp de bedrijfsleiders over de streep trekken. Al jaren werkt hij achter de 
schermen van de succesvolle Detox-campagne. 

"Modemerken krijgen 

kans om helden te worden"
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Martin Besieux 
Leeftijd: 62 jaar
Beroep: Global campaigner  bij Greenpeace International

"Ik koop geen kleren 
meer die ik n iet echt 
nodig heb"
“Het is een uitdaging”, vertelt ze. “Niet dat ik 
zo’n shopaholic ben, maar ik studeer nog en 
tussen twee lessen in durf ik gemakkelijk eens 
een H&M of Zara binnenspringen. Dit initiatief 
geeft me de kans om mijn gewoontes in vraag 
te stellen. Maar dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Als mijn zus bijvoorbeeld enthousiast 
over superkortingen in die of die winkel vertelt 
of vriendinnen me voorstellen om mee in 
Antwerpen te gaan shoppen, valt het me toch 
moeilijker dan gedacht.”

Gelukkig bestaan er alternatieven. “Vooral 
tweedehandswinkels vind ik leuk. Ik kom er vaak 
gefrustreerd buiten omdat het kledingstuk dat 
ik mooi vind juist niet in mijn maat is, maar het 
geeft enorm veel voldoening als ik dan wel iets 
mooi vind dat ook past. Ik ga ook nog met enkele 
vrienden een swapping organiseren, waabij je 
miskopen of kleren die je nooit meer draagt kan 
ruilen. Daarnaast vind ik online (bijvoorbeeld 
via Pinterest) inspiratie om kleren een tweede 
leven te geven, bijvoorbeeld door van een te grote 
T-shirt een leuk jurkje te maken. En ik herontdek 
ook kledingstukken onderaan in mijn kast. Door 
al deze dingen te combineren, koop ik geen 
kleren meer die ik niet nodig heb.”

(1)  Fran doet mee aan het Nederlandse initiatief Fashion 
against Toxics. Voor meer info, neem een kijkje op 
http://www.facebook.com/FashionAgainstToxics

Fran Van 
Lysebettens, een 

studente uit Gent, 
koopt die drie 

maanden lang 
geen nieuwe kled-
ing(1). Het is haar 
manier om onze 
Detox-campagne 

te steunen. 
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We ontketenen 
een revolutie in de 
textielindustrie
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Eind december 2012. De Kulluk, één van 
Shells boorplatformen, had er deze zomer 
een vruchteloos boorseizoen op zitten en 
was op zijn terugweg naar de haven. Maar 
de kabels van de sleepboot begaven het 
en het platform strandde voor het eiland 
Sitkalidak in Alaska.

Door de barre weersomstandigheden 
hadden de reddingswerkers de grootste 
moeite om het gevaarte met 526.000 liter 
diesel en 45.000 liter hydraulische vloeistof 
aan boord veilig te bergen. Pas tegen 7 
januari kon de Kulluk na verschillende 
mislukte pogingen naar de haven in Kiliuda 
worden gebracht. 

Het incident met de Kulluk is niet de eerste 
tegenslag voor Shell in het noordpoolgebied. 
Bij boorpogingen in de ijskoude 
Tsjoektsjenzee en Beaufortzee deze zomer had 
de oliemaatschappij bij elke stap in het proces 
met pech af te rekenen: van een gestrand 
boorschip over motoren die vuur vatten tot 
een onvoldoende bij veiligheidsinspecties. En 
alsof dat nog allemaal niet genoeg was, gaf de 
vicepresident van Alaska in een interview met 
de BBC toe dat er olielekken zullen volgen.

Niet veilig
Het geklungel van Shell is ook de 
Amerikaanse regering niet ontgaan. Ze 
beloofde naar aanleiding van de Kulluk een 

grondig onderzoek naar de boorplannen van 
Shell in het poolgebied. Twee voormalige 
adviseurs van president Obama gingen 
zelfs een stap verder. In een opiniestuk voor 
het persagentschap Bloomberg schreven 
ze: “Ontwikkelaars hebben de regering er 
destijds van overtuigd dat de boringen naar 
olie diep in de oceaan van het poolgebied 
veilig zouden zijn dankzij strikt toezicht 
en nieuwe technologie. Nu blijkt dat hun 
optimisme misplaatst was. Er is geen 
veilige en verantwoorde manier om in de 
Noordelijke IJszee naar olie of gas te boren.”

Zal Obama zijn kar keren? De VS hebben 
in elk geval genoeg redenen om Shell de 
toegang tot het noordpoolgebied in Alaska 
te ontzeggen. Om te beginnen heeft de 
oliemaatschappij geen idee hoeveel de 
schoonmaak na een olielek in deze regio zou 
kosten. Shells aandeelhouders riskeren er 
dus een financiële kater aan over te houden. 
Bovendien heeft de Amerikaanse kustwacht 
gezien het ijskoude water geen vertrouwen 
in de olieoplossende middelen die Shell wil 
gebruiken in het geval van een olielek.

5 miljoen mensen
Hoeft het dan te verbazen dat Greenpeace 
van het noordpoolgebied een no-gozone 
voor oliebedrijven wil maken? In de 
zomer van 2012 zijn we gestart met een 
grootscheepse campagne om de Noordpool 

te beschermen. Er waren onder andere 
wetenschappelijke expedities, acties tegen 
de proefboringen van Shell en Gazprom, 
en een petitie (1) waar 2,6 miljoen mensen 
wereldwijd intussen al hun handtekening 
hebben onder gezet.

Dat was nog maar het begin. Zo wil 
Greenpeace dat er tegen eind 2013 maar 
liefst vijf miljoen mensen opkomen voor de 
Noordpool. Dat doen we niet voor de galerij: 
we zoeken steun voor het ultieme doel van 
de Save The Arctic-campagne, namelijk een 
VN-resolutie die het noordpoolgebied tot 
beschermd gebied uitroept. 

Daarnaast zullen we het hele jaar door 
druk zetten op oliemaatschappijen Shell 
en Gazprom, die als eerste in deze regio 
offshore olie op commerciële schaal willen 
oppompen. Voor het oog van de camera’s 
zullen we gewaagde en opvallende acties 
doen – we zijn tenslotte Greenpeace - terwijl 
we achter de schermen investeerders zullen 
vragen om niet langer geld in een fout 
bedrijf zoals Shell te stoppen. 

Tijdens een campagne krijgen we soms hulp uit onverwachte 
hoek. Deze keer stak Shell ons een handje toe, door in Alaska 
de ene blunder na de andere op te stapelen en zo overtuigend 
aan te tonen dat offshore olieboringen in het noordpoolgebied 
een zeer riskante onderneming zijn.

KORT

3 mi l joen.  Zoveel sympathisanten 
hebben we wereldwi jd .  Dankzij jullie mobilisatie 
blijven we overwinningen behalen voor het milieu. 

433.000 mensen 

wereldwi jd  (waarvan 22.000 in België) engageren 
zich voor onze Detox-campagne (zie vorige pagina). 

Shel l op drift

in Alaska
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I ❤ Arctic
In zijn eentje zal Greenpeace de Noordpool 
niet redden. Daar hebben we mensen als 
jou voor nodig. We zullen in 2013 dan 
ook op grote schaal mobiliseren voor deze 
campagne. De aftrap wordt gegeven met een 
noordpoolexpeditie begin april. We willen 
een onverwoestbare capsule met daarin 
de namen van de eerste 3 miljoen mensen 
die de petitie hebben getekend pal op de 
geografische noordpool neerlaten, om het 
gebied op symbolische wijze te claimen voor 
de toekomstige generaties. Een beetje wat de 
Russen in 2007 hebben gedaan om beslag te 
leggen op de grondstoffen hier.
 
Op 20 april is er I ❤ Arctic: een 
internationale dag waarop we in verschillende 
landen en op verschillende plaatsen tegelijk 
aandacht willen eisen voor de nagenoeg 
ongerepte poolregio, die nu al zwaar te 
lijden heeft onder de gevolgen van de 
klimaatverandering en die met de komst 
van oliemaatschappijen en industriële 
vissersvloten volledig naar knoppen zal 
worden geholpen. Ook in België mobiliseren 

we zoveel mogelijk 
mensen op zoveel 
mogelijk plaatsen voor een 
‘menselijke spandoek’. 

Jelle De Mey

ZOOM

23.000 Congolezen 

hebben onze pet i t ie getekend  om het 
bestaande moratorium op nieuwe kapvergunningen te 
versterken.

5 miljoen verdedigers van de 
Noordpool  wil Greenpeace tegen eind 2013 verzameld 
hebben. Samen vragen we aan de Verenigde Naties om de 
Nordpool een beschermd statuut te geven.

Boorplatform van Shell wordt naar de haven Kiliuda in Alaska gesleept.

Er bestaat geen veilige manier om 
naar olie te boren in de Noordelijke IJszee

(1)  Voor wie de petitie nog niet getekend heeft,  
surf naar savethearctic.org/nl  

De hartvorm bestaat uit de vlaggen van alle VN-lidstaten. Greenpeace wil 
via de Verenigde Naties officiële bescherming van de Noordpool bekomen. 

© Daniel Beltrá / Greenpeace

I   Arct ic :  kom in act ie !
Wil je met je jeugdbeweging, school, studentenvereninging of sportclub zelf zo’n 
menselijke spandoek maken, als onderdeel van de wereldwijde manifestatie? Of ga 
je liever met je vrienden, familieleden of collega’s aan de slag? Je kan natuurlijk ook 
deelnemen aan het grote evenement dat we op 20 april in Brussel organiseren. Alle 
praktische informatie vind je op  www.savethearctic.org/ilovearctic

We willen gerust in jouw vereniging of school een voordracht komen geven over de 
Noordpool en jullie op weg helpen met de spandoek. Voor vragen hierover, mail naar 

 ilovearctic.belgium@greenpeace.org
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Nog geen kennis gemaakt met de digitale versie van ons magazine? 
Wacht dan niet langer! Zij vult de ‘papieren’ versie aan met bijko-
mende foto’s, video’s van acties en actuele informatie. 

Voor dit nummer bijvoorbeeld vind je in de online versie alles was je 
kan doen in het kader van onze internationale actiedag I ❤ Arctic op 
20 april. Je kan er ook de video bekijken die is gemaakt naar aanlei-
ding van onze campagne tegen de verbreding van de Brusselse ring. 
En je vindt er ook een ruimere selectie van foto’s over de bossen in 
Kameroen, die vandaag worden bedreigd door oliepalmplantages.

Omdat een kernramp niet alleen elders kan 
gebeuren, heeft Greenpeace beslist steun te 
verlenen aan de realisatie van een documentaire 
van de Belgische regisseur Alain de Halleux. 
‘Welcome to Fukushima’ bekijkt de menselijke 
dimensie van het gebeuren en kiest een thema 
dat – enkel vanop afstand – onschuldig lijkt: de 
evacuatie van de bevolking.

ACT NOW

De nasleep van Fukushima op 
je kleine en grote scherm

Lees Gmag online

Meteen na 11 maart 2011 meldden media 
uit de hele wereld iets wat voordien 
ondenkbaar was: Japan, het bastion van 
technologische kennis, was getroffen door 
een natuurramp gevolgd door een zware 
kernramp. Twee jaar later vertelt de Belgis-
che cineast Alain de Halleux het verhaal van 
de mensen die werden overstelpt door een 
stille tsunami van twijfel en desinformatie.
Zijn camera toont hoe de stad Mina-
misoma worstelt met de nasleep van de 
ramp. Omdat Minamisoma op amper 20 
km van de beschadigde centrale ligt, zou 
de stad iets kunnen verliezen waar zij al 
eeuwen haar reputatie aan te danken heeft: 
het samoeraifestival en iets wat lijkt op 
zorgeloosheid...

Vertrekken of terugkeren?
In Minamisoma vraagt iedereen zich af of 
hij of zij moet vertrekken of terugkeren. 
Sommigen vertrekken, anderen keren terug 
en niemand weet wat te doen. Niemand 
weet wat het beste is, vooral voor de 
kinderen. Waar zijn ze veilig? Hoe kan men 

hen uitleggen wie die 
onzichtbare vijand is die 
ze radioactiviteit noemen? 
En waar zit die vijand 
dan wel? In de bergen of 
in de vlakte? En meteen 
duiken er vragen op over 
de toekomst. Het is tijd 
om te wijzen op een onge-
merkt bestaande realiteit: 
wij zijn niet klaar om het 
hoofd te bieden aan een 
kernramp en we zullen 
het ook nooit zijn. 

Slachtoffers spreken
De documentaire van Alain de Halleux 
geeft op ingetogen wijze het woord aan 
de anonieme slachtoffers van kernenergie. 
Door de realisatie van de film te onder-
steunen, steunen wij het idee van een 
wereld die bevrijd is van nucleaire dreiging. 
De documentaire zal te zien zijn op televi-
sie, maar zal ook worden vertoond tijdens 
een aantal avant-premières in België. 

En j i j?  

Neem regelmatig een kijkje op  

  www.greenpeace.be/fukushima-nl
Je vindt er informatie over de film en 
over het risico dat we lopen in België.

Nieuwsgierig? Kijk vlug op  

 www.greenpeace.be/gmag-nl

Veel lees- en kijkplezier
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Account

Colofon
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ACT NOW

Reageer  
on l i ne

Account

Hoog tijd dat de mens terug 
respect krijgt voor Moeder 
Aarde, want de mens 
staat niet boven de natuur, 
maar is er een bescheiden 
onderdeel van.  
 San

Jammer genoeg geloof ik 
dat HUN doelstelling is: 
aan ons “bewijzen” dat 

we zonder deze reactoren (Doel 
3 en Tihange 2) stroompannes 
riskeren... 

Vanessa

Nieuwsgierig? Kijk vlug op  

 www.greenpeace.be/gmag-nl

Laat je k inderen een 
behouden planeet na

ANTWOORDBON

Ik wil graag de brochure  
‘Testamenten en schenkingen’ ontvangen.

Naam:

Voornaam:

Straat: 

Nr.: Bus: 

Postnummer: 

Gemeente:

Tel.: 

Geboortedatum:

Terugsturen aan:  
Greenpeace, t.a.v. Frederic Diependaele,  
Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel.

De milieu-uitdagingen voor de toekomst zijn immens. Om die uitdag-
ingen aan te pakken, hebben wij aanzienlijke en langdurige financiële 
steun nodig. Indien je iets wil doen en op duurzame wijze wil getuigen 
van jouw engagement voor het behoud van ons leefmilieu, steun Green-
peace dan met een testament of een schenking.

“Ik sta klaar om in alle vertrouwen al je 
vragen te beantwoorden.”

- Frederic Diependaele

Meer weten? 
Neem rechtstreeks contact op met Frederic Diependaele, 
verantwoordelijke testamenten en schenkingen.
Tel: 02 274 19 33 - E-mail: frederic.diependaele@greenpeace.org

Je kan ook de onderstaande antwoordbon invullen. Je ontvangt dan 
gratis, vertrouwelijk en zonder enige verbintenis van jouw kant onze 
brochure Testamenten en schenkingen.
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Brussel, T (02) 274.02.00 - F (02) 274.02.30 - E info.be@greenpeace.org -  

W www.greenpeace.be  erkenningsnummer: P501034 - 

rekeningnummer BE03 0011 3807 0684

Greenpeace is een internationale organisatie die tot 

doel heeft om milieubedreigingen aan te klagen en 

concrete oplossingen aan te dragen voorde bescherming 

van het milieu en de bevordering van de wereldwijde 

vrede. Onze waarden zijn geweldloosheid, confrontatie, 

onafhankelijkheid en de kracht van gezamenlijke actie.

Volg ons: 

www.facebook.com/greenpeace.belgium 

www.twitter.com/greenpeace_be 

www.youtube.com/greenpeacebelgium 



Deze overwinningen zijn ook de jouwe
In 2012 : 

➜  2 oliemaatschappijen, Gazprom en Shell, faalden in hun offshore operaties op de 
Noordpool

➜  5 grote modemerken schrappen giftige stoffen uit hun ganse productieketen
➜  29 grote vissersvloten zijn niet meer welkom in de Senegalese wateren
➜  15.000 Belgische gezinnen deden mee met onze groepsaankoop voor groene stroom

In 2013 : 

➜  1 Indonesische papierreus zweert ontbossing af
➜  5 andere modemerken schrappen giftige stoffen uit hun productieketen
➜  1 hervorming van het Europese visserijbeleid als eerste belangrijke stap voor het herstel 

van de visbestanden

Blijf ons steunen om de lijst  
van 2013 langer te maken

Bedankt!
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