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Voorwoord

Als we aan het Amazonegebied denken, duiken twee 
totaal tegenovergestelde beelden op. Enerzijds het beeld 
van een weelderige natuur en anderzijds dat van een 
natuur die is vernield door landbouw en industrie. Daar 
dreigt nu nog een nieuw beeld bij te komen: dat van een 
uitgestrekt sojaveld. 

Er dreigt inderdaad een nieuw gevaar voor dit unieke 
ecosysteem dat 53% van het tropische woud ter wereld 
herbergt en zich uitstrekt van Ecuador over Brazilië tot 
Frans Guyana. Het Amazonegebied vormt een uitgestrekt 
stroombekken met een oppervlakte van bijna 6,7 miljoen 
km² en is een paradijs op het gebied van biodiversiteit. 
Voor de negen betrokken landen betekent dat 40.000 
plantensoorten, 3.000 vissoorten, 2.000 vogelsoorten 
en enkele honderden soorten zoogdieren, reptielen en 
amfibieën. Het Amazonewoud – dat voor 63% in Brazilië 
ligt – herbergt 30 % van alle terrestrische biodiversiteit op 
aarde. 

Al 17 % van het Braziliaanse Amazonewoud is verdwenen. 
Die vernieling heeft zich vooral de voorbije dertig jaar 
voorgedaan en lijkt niet te stoppen. Door de houtkap worden 
bosgebieden geopend die voordien niet toegankelijk waren. 
De ontboste gebieden worden omgezet in weiland voor het 
vee. Maar vandaag gebeurt er ook nog iets anders: die 
weiden moeten wijken voor uniforme sojavelden, als de 
gronden al niet meteen daarvoor ontgonnen worden… 

Greenpeace heeft zich midden in het Braziliaanse 
Amazonewoud gevestigd om te strijden tegen de 
verwoesting van het woud en de oorzaken van de ontbossing 
na te gaan. Bovendien probeert de milieuorganisatie vanuit 
afgelegen plaatsen in het Braziliaanse Amazonegebied 
oplossingen aan te reiken voor een duurzaam beheer 
van de wouden. Om deze dubbele strijd te voeren, moet 
Greenpeace onvermijdelijk ook aandacht besteden aan 
de sojateelt, die een geduchte oorzaak van ontbossing 
is geworden. In deze brochure gaan we dieper in op de 
toename van deze industriële teelt in Latijns-Amerika en 
vooral in Brazilië. 

Europa is vandaag de belangrijkste importeur ter wereld 
van soja en ligt door zijn consumptie, van onder meer vlees, 
aan de basis van de verwoesting van het Amazonewoud. 
Ook België ontsnapt niet aan deze regel en voert soja in 
om het vee te voeden. Deze werkelijkheid verplicht ons 
tot een dubbele waakzaamheid: allereerst met betrekking 
tot de genetisch gemanipuleerde soja die moet worden 
geschrapt uit het rantsoen van ons vee en ten tweede 
met betrekking tot de impact van de industriële sojateelt in 
diverse regio’s in de wereld. 
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Illegaal gekapt bos in de staat Parà - Amazonegebied Brazilië. 
© Greenpeace

                                                                                     

Zal het Braziliaanse Amazonewoud veranderen in een uitgestrekt 
sojaveld, dat wordt bewerkt door een handvol landarbeiders die 
worden blootgesteld aan grote hoeveelheden pesticiden? De 
voorbije drie jaar is in het Amazonegebied 69.850 km² woud 
verwoest, onder meer om te voldoen aan de behoeften van de snel 
groeiende industriële landbouw, die voor een groot deel produceert 
voor de export.

Brazilië zou binnenkort wel eens de grootste producent van soja ter wereld kunnen 
worden. Dat vergt een uitbreiding van de oppervlakte die nu wordt gebruikt voor 
de teelt van deze plantaardige proteïne. De sojateelt zal dan onvermijdelijk ook 
verder doordringen in het Amazonewoud en de staten in het noorden van Brazilië. 
De multinational Cargill heeft alvast duidelijk begrepen dat het in die gebieden 
allemaal gaat gebeuren en heeft zich – zonder rekening te houden met de 
geldende wetten op het vlak van milieuvergunningen – gevestigd in Santarém. 

Brazilië is trouwens niet langer meer de producent van conventionele soja bij 
uitstek. Momenteel is er nog maar één staat die vasthoudt aan deze koers en 
Monsanto onderhandelt ijverig met de Braziliaanse boeren. Tegenwoordig wordt 
dus ook het land van Lula bedreigd door de onomkeerbare gevolgen van de teelt 
van transgene gewassen.

Als belangrijkste importeur van soja ter wereld draagt ook Europa en de Europese 
agro-industrie een zekere verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke en 
ecologische crisis die zich aftekent in Latijns-Amerika. De belangrijkste afzetmarkt 
voor soja is ongetwijfeld de sector van de dierenvoeding. Er is dus een duidelijk 
verband tussen de verwoesting van het Amazonegebied en de voederbakken van 
onze koeien, varkens en kippen. 

Onder andere door in te grijpen op het vlak van het veevoer, kunnen wij de 
wereldwijde biodiversiteit helpen beschermen, de klimaatverandering beperken, de 
plattelandsvlucht tegengaan en problemen als slavenarbeid aanpakken. Tegelijk 
moeten we dan werken aan de ontwikkeling van duurzame landbouwoplossingen 
en de voedselveiligheid van iedereen proberen te garanderen... 

Veerle Dossche, campagne ‘Bossen’ van Greenpeace, maart 2006

In Argentinië zijn tussen 1996 en 2005 8 miljoen hectare bos omgezet in sojavelden. Dat stemt overeen met twee keer de oppervlakte van 
Nederland Tegelijk is gebleken dat er in Argentinië 3 tot 6 keer zoveel bos wordt gekapt als gemiddeld in de hele wereld. 



Wereldproductie 
van soja in 

2004-2005: 219 
miljoen ton 

Oppervlakte 
bestemd voor 

soja in Latijns-
Amerika: 33 

miljoen hectare 
(2003)

Totale import van 
soja in de EU 
: 36,9 miljoen 

ton (2003/voor 
bonen en meel)

Raming van de 
invoer naar de 

EU en China in 
2020: meer dan 
80.000.000 ton

Ongeveer 
55% van de 

wereldproductie 
van soja is 
genetisch 

gemanipuleerd.

Soja in Latijns-Amerika

In zijn rapport Rust, Resistance, Run Down Soils, and Rising Costs - Problems 
Facing Soybean Producers in Argentina analyseert Charles Benbrook de 
rampzalige gevolgen van de teelt van transgene soja (Roundup Ready ). Hij 
waarschuwt voor de gevolgen van een toenemend gebruik van pesticiden 
zoals het optreden van resistentie, en ook voor een verarming van 
de bodemvruchtbaarheid. Hij wijst ook nog op een ander onaanvaardbaar 
gevolg: de ontbossing. De wouden Las Yungas en Gran Chaco – die na het 
Amazonewoud het tweede grootste bosgebied van Latijns-Amerika vormen en 
waar jaguars en poema’s proberen te overleven – hebben een zware tol betaald 
voor de industriële sojateelt. Charles Benbrook komt tot de conclusie dat de 
uitbreiding van de sojaproductie paradoxaal genoeg de voedselzekerheid 
van Argentinië niet heeft veilig gesteld, maar mee heeft geleid tot het 
ontstaan – of de toename – van sociale problemen door de invoering van 
een landbouwsysteem dat sommige leden van de Argentijnse regering zonder 
aarzelen omschrijven als “landbouw zonder boeren”, omdat de teelt zo sterk 
is gemechaniseerd en gebaseerd is op kapitaal. De sojaboom in Argentinië 
lijkt niet te hebben geleid tot een groter maatschappelijk welzijn. Volgens het 
Argentijns Nationaal Instituut voor de Statistiek is het aantal Argentijnen dat 
niet eens beschikt over de meest elementaire voedingsmiddelen gestegen in 
de zes jaar na de invoering van de transgene soja (1996). 8,7 miljoen mensen 
zouden niet over voldoende voedsel beschikken. 

Verwoestende tango in Argentinië

Uitbreiding van transgene soja in Argentinië

                                                                                     

Tijdens het landbouwseizoen 2003-
2004 waren de Verenigde Staten (35%), 
Brazilië (27%) en Argentinië (17%) de 
belangrijkste sojaproducerende landen. Andere 
producentenlanden in Latijns-Amerika zijn onder 
andere Bolivia en Paraguay. Europa kweekt 
nagenoeg geen soja. Het voert ongeveer alle 
soja die het nodig heeft in en behoort daarmee 
tot de grootste importeurs ter wereld. Als 
sojaproducent kozen Brazilië en Argentinië 
– aanvankelijk – twee tegengestelde richtingen. 
Argentinië begon in 1996 op intensieve wijze 
genetisch gemanipuleerde soja te kweken, terwijl 
Brazilië zich specialiseerde in de conventionele 
teelt van dit voedingsgewas. Maar vandaag 
is dat verschil wel aan het vervagen. Brazilië 
is intussen ook gezwicht voor de teelt van 
genetisch gemodificeerde gewassen. Onder 
grote druk van de industrie heeft president Lula 
de wetten gewijzigd die in bepaalde streken 
golden. Monsanto lijkt trouwens van plan om 
vanuit Brazilië de wereld te overspoelen met een 
golf van transgene soja. Afgezien van dit verschil 
zijn er ook heel wat gemeenschappelijke punten. 
De productie van soja gebeurt vandaag voor een 
groot deel op intensieve en industriële wijze. 
Deze grootschalige teelt is sterk gemechaniseerd 
en zit sterk geconcentreerd in de handen van 
enkele multinationale bedrijven die over een 
aanzienlijk basiskapitaal beschikken. Door de 
mechanisering en het gebruik van pesticiden 
en meststoffen kunnen we zonder overdrijven 
stellen dat de werknemers in de sojateelt vooral 
bezig zijn met ontbossing en het klaarmaken van 
de bodem... 

Miljoen ha



                                                                                     

Tot in de jaren 1980 werd er soja aangeplant in het zuiden van Brazilië, 
in gebieden die oorspronkelijk bestonden uit Atlantisch woud en die 
al sterk ontbost waren om te voldoen aan de noden van de landbouw 
en van een weinig duurzame bosbouw. Tijdens de jaren 1990 begon 
Brazilië een groot deel van de Cerrado – een soortenrijke savannegebied 
- op te offeren. Intussen heeft de aanstormende sojateelt trouwens ook 
al het Amazonewoud bereikt. Daar vormt zij nog eens een bijkomende 
bedreiging naast de mijnbouw, de veeteelt, de destructieve houtkap en de 
klimaatverandering – een probleem van een andere orde. 

In Brazilië wordt ongeveer 100 miljoen hectare geschikt geacht voor de 
sojateelt – dat is een gebied dat 32 maal zo groot is als België! Dat is het 
vijfvoudige van de huidige oppervlakte aan soja-aanplantingen in Brazilië 
(21 miljoen hectare). Een niet onbelangrijk deel van de uitbreiding van 
de soja-aanplantingen zou zich moeten voltrekken in de bossen in het 
noorden van het land. 

Bijna de helft van de ontbossing in Brazilië valt te 
betreuren in Mato Grosso, de sojastaat...

In de staat Mato Grosso (in het zuiden van het Amazonegebied, met 46% 
woud en 49% Cerrado) wordt 40 miljoen hectare geschikt geacht voor de 
sojateelt. Mato Grosso is ook de staat met de hoogste graad van ontbossing: 
hier sneuvelde 48% van alle bos dat in 2003-2004 in Brazilië verdween. Dat 
is niet zo verwonderlijk als je weet dat de staat Mato Grosso wordt geleid 
door gouverneur Blairo Maggi, een kopstuk van de soja-industrie, die in 
het openbaar verkondigt dat een toename van de ontbossing met meer 
dan 40% in Mato Grosso (nvdr: situatie in 2002) helemaal niet alarmerend 
is... De groep Maggi heeft trouwens intenties om zijn eigen oppervlakte 
aan sojateelt te verdubbelen. Onder meer hebben ze interesse in gebieden 
nabij de BR-163, een weg die dwars door het Amazonegebied loopt. 

Dertig jaar intensieve sojateelt in Brazilië

Amazonegebied: landbouwgebied? 



                                                                                     

Multinationals strijden om soja
De teelt, de verwerking, de opslag en het vervoer van soja zijn vandaag 
uiteraard georganiseerd op wereldschaal. Vier buitenlandse bedrijven 
(Bunge, Cargill, Archer Daniels Midland en Louis Dreyfus) overheersen de 
Braziliaanse markt. Deze Amerikaanse of Franse concerns verhandelen 
jaarlijks een volume soja dat varieert van 3 tot 7,4 miljoen ton. Zij worden 
op de voet gevolgd door de Braziliaanse groep Maggi die elk jaar ongeveer 
2,5 miljoen ton van dit kostbare gewas verkoopt. Vijf andere Braziliaanse 
groepen staan ook in de soja-top tien. De grote bedrijven hebben meestal 
veel macht omdat zij een groot deel van de productieketen beheersen. 
Hun agenten komen al tussen aan het begin van de productieketen om 
de boeren meststoffen, herbiciden en zaaigoed te leveren en daarna hun 
oogst op te kopen tegen een vaste prijs. Zij zorgen verder ook voor de 
logistieke ondersteuning op het vlak van vervoer en de export van de al dan 
niet gemalen sojabonen. De laatste jaren hebben deze grote buitenlandse 
bedrijven ook massaal geïnvesteerd in de ‘plaatselijke’ verwerking van de 
soja. Deze verwerking gebeurt dan meestal in installaties in het zuiden van 
het land. 

De concentratie van de landbouwactiviteiten in enkele handen blijkt niet 
zonder gevolgen te blijven voor de bevolking en er zijn heel wat indicatoren 
die aantonen dat de boom van de soja niet heeft geleid tot een verbetering 
op sociaal vlak. Net als in Argentinië gaat de armoede er in Brazilië niet op 
achteruit. De sociale verschillen worden steeds groter en de voedselzekerheid 
is niet voor iedereen gewaarborgd. Er valt bijvoorbeeld al een verandering 
vast te stellen in de productie van paranoten. Deze noten maken traditioneel 
deel uit van het dieet van de plaatselijke bevolking, maar tussen 2000 en 
2002 is de productie fors teruggelopen. 

Gouverneur Blairo Maggi heeft 
de economische en politieke 
macht in handen, maar trekt zich 
weinig aan van de ontbossing. 
Hij kreeg de Golden Chainsaw 
award toegekend na een 
opiniepeiling op het internet. 
27. 849 internetgebruikers 
hadden hem aangewezen als 
de grootste vernieler van het 
Amazonewoud, maar Blairo 
weigerde openlijk de prijs te 
aanvaarden... 

 
In 2003-2004 
ging in Mato 

Grosso 12.576 
km² bos verloren.

Een beslissing 
van de regering 
gaf de toelating 

om 4.176 km² 
bos te kappen.

De rest is het 
resultaat van 

een illegale 
vernietiging. 

In 2002 werden 
723 gevallen 

van slavenarbeid 
aangeklaagd op 

landbouwbedrijven 
in de deelstaat 
Mato Grosso.

Totale verkoop van 
de Groep Maggi 

in 2003: 
550 miljoen dollar. 



Door de groeiende vraag naar soja, de mogelijkheden van een winstgevende uitvoer en een vermindering van de beschikbare 
landbouwgrond in het zuiden van Brazilië vormt de uitbreiding van de sojateelt een van de belangrijkste oorzaken van de 

ontbossing in het Amazonewoud. Het verwoestende systeem dat in de 
jaren1990 op gang is gekomen, wordt onder andere aangedreven door 
talrijke internationale bankinstellingen en door de aanwezigheid van 
multinationals zoals Cargill of de groep Maggi in het Amazonegebied. 
Meer concreet wordt de ontginning ook bevorderd door de aanleg van 
wegen, die het woud verder versnipperen en het levensonderhoud van 
de mensen ernstig verstoren. De BR-163 is 1.764 km lang en doorkruist 
het Amazonegebied van noord naar zuid, zonder rekening te houden 
met het ecologische belang of de maatschappelijke diversiteit in de 
gebieden die hij doormidden snijdt. Momenteel is nog maar een deel 
van het traject geasfalteerd (in de staat Mato Grosso). Dit enorme 
infrastructuurproject is de laatste tijd bijzonder sterk aangezwengeld en 
de sojakoorts is daar zeker niet vreemd aan. De havenstad Santarém 
aan de Amazone vormt de belangrijkste schakel in het hele project. 
Deze haven in de deelstaat Parà moet dienen als verbinding tussen 

Mato Grosso en de zeehaven van Belem. Het is de bedoeling om het vervoer te bevorderen van zowel voedingsmiddelen als van 
hout en elektronicaproducten die zijn vervaardigd in de vrijhandelszone van Manaus. De BR-163 werd ingehuldigd in 1973, maar 
de weg is pas sinds 2002 geasfalteerd in Mato Grosso. Aan beide kanten van de strook asfalt is de impact van de weg te merken tot 
op 50 kilometer afstand. Hier zou 57% van het bos verloren zijn gegaan. In de gebieden waar de weg nog niet is geasfalteerd, ligt 
de ontbossing lager dan 9%. Wanneer het hele traject geasfalteerd zal zijn, zal de impact bijna zes keer groter zijn. De BR-163 is 
uiteraard niet de eerste weg die het Amazonegebied doorkruist. Maar de Braziliaanse regering en de minister van Leefmilieu stellen 
de BR-163 voor als een uniek project dat economische, ecologische en maatschappelijke aspecten weet te combineren. President 
Lula heeft in februari 2006 aangekondigd dat hij van plan is om in de deelstaat Parà 6,5 miljoen hectare te beschermen. Maar de 
ervaringen op het terrein van organisaties zoals Greenpeace leren wel dat hier voorzichtigheid geboden is. In het Amazonewoud 
is er onvoldoende toezicht en het is dus maar zeer de vraag of de aangekondigde maatregelen ook werkelijk zullen uitgevoerd 
worden. We mogen niet vergeten dat er tussen augustus 2003 en augustus 2004 26.130 km² tropisch woud is verdwenen (cijfers 
gepubliceerd door het National Institute for Special Research). Om een degelijke bescherming van het Amazonegebied te 
verzekeren, moet de Braziliaanse regering allereerst sterker aanwezig zijn op het terrein.

                                                                                     

De overheid van Mato 
Grosso verwacht dat elke dag 2000 vrachtwagens vol soja of meststoffen zullen gebruik maken van de BR-163, 

wanneer de weg eenmaal zal zijn voltooid. 

Tussen Mato Grosso, de haven van 
Santarem en de zeehaven van Belem 
ontstaat een verkeersas die het hart 
van het Amazonegebied verbindt met 
de zee... 

De BR-163, een weg geplaveid met goede voornemens? 



 

De omzetting 
van gronden 

in de Cerrado 
of in het Ama-
zonewoud ge-
beurt volgens 
de beproefde 
methode van 
bosbranden. 

In juli 2003 
waren er in 

Mato Grosso 
11.585 

bosbranden 
- 59% van alle 
bosbranden in 

Brazilië.

 Een ander typisch 
fenomeen in het 
Amazonegebied zijn 
de overtredingen op 
de boswetgeving. Die 
wetten voorzien dat een 
grondeigenaar minstens 
80% van de bossen 
op zijn eigendom 
moet behouden en dat 
slechts 20% een andere 
bestemming mag 
krijgen. Deze bepaling 
wordt vaker overtreden 
dan gerespecteerd… 
Het is dan ook heel 
goed mogelijk dat soja 
MADE IN AMAZON 
volstrekt illegaal is… 

Een gezinsboerderij in Brazilië werkt met één arbeidskracht voor 9 ha. Een industriële sojaboerderij van 1.000 ha 
wordt geëxploiteerd door drie landarbeiders. Bijkomende werkgelegenheid is vaak beperkt tot de dienstensector, 

bijvoorbeeld door de verkoop van pesticiden of meststoffen, maar amper voor het werk op het land.

                                                                                     

Bosbrand en luchtfoto van een woud dat illegaal is gekapt om plaats te maken voor de sojateelt, 
in de staat Parà in het Braziliaanse Amazonegebied. © Greenpeace



                                                                                     

Drie landbouwarbeiders volstaan voor een soja-aanplanting van 
1000 ha. © Greenpeace

Arbeidsomstandigheden en mensenrechten

In het noorden van Brazilië gebeurt de omzetting van bos naar landbouwgrond 
regelmatig onder bedreiging van wapens. Veel van de betrokken gronden worden buiten 
het wettelijke kader opgekocht. Naast deze onwettelijke praktijken, die trouwens vaak 
voorkomen in het Amazonegebied, raakt de economische macht ook steeds sterker 
geconcentreerd. De landbouwbedrijven worden steeds groter. Op ongeveer twintig jaar 
tijd is het aantal boerderijen met een oppervlakte van minder dan 10 hectare in Mato 
Grosso met de helft verminderd. 

Bovendien blijken ook de arbeidsomstandigheden op de grote landbouwbedrijven te 
wensen over te laten. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft zich gebogen 
over het lot van de soja-arbeiders. De salarissen zijn vaak zeer laag ; er zijn gevallen 
waar arbeiders minder dan 2 dollar per dag verdienen en er is een schrijnend gebrek 
aan een degelijke uitrusting. Dit probleem stelt zich in het bijzonder wanneer zij moeten 
werken met pesticiden. Er is een inventaris opgesteld van gevallen van vergiftiging, maar 
alles wijst erop dat niet eens alle gevallen worden gemeld. Daarnaast stelt zich ook nog 
een ander milieuprobleem, namelijk de ‘afvalberg van verpakkingsmateriaal’ die dit type 
landbouw met zich meebrengt. In 2001 worstelde Brazilië volgens overheidsbronnen 
met bijna 28.000 ton pesticidenverpakkingen. Maar ook de volledige omvang van 
dit probleem is natuurlijk niet op behoorlijke wijze geregistreerd. In het Zuiden van 
Brazilië ondervinden kleine boeren veel meer schade aan hun teelten door insecten, 
die overkomen vanuit de naburige grootschalige sojaplantages waar veel insecticiden 
gebruikt zijn .

Sommige organisaties, waaronder de IAO, wijzen ook op het voorkomen van slavenarbeid. 
De IAO heeft kunnen aantonen dat de groep Amaggi (gelinkt met gouverneur Maggi) 
zich bevoorraadde bij boerderijen waar met zekerheid dwangarbeid voorkomt. Amaggi 
heeft de feiten toegegeven, maar heeft alle verantwoordelijkheid afgewezen. Ook over 
Cargill en Bunge doen gelijkaardige geruchten de ronde. De slavenarbeid lijkt over het 
algemeen sterker dan gemiddeld te zijn toegenomen in de streken waar de sojateelt in 
volle expansie is. Deze vorm van dwangarbeid komt trouwens nog altijd frequent voor in 
het Amazonegebied, waar dergelijke ‘spookarbeiders’ regelmatig worden ingezet voor 
de ontbossing. 



                                                                                     

Eén teelt, één levenswijze?

In het Brazilaanse Amazonegebied wonen twintig miljoen mensen. Naar schatting ongeveer 180.000 
onder hen behoren tot inheemse bevolkingsgroepen. 28 inheemse volkeren, verspreid over de deelstaten 
Parà, Mato Grosso en Amazonas, worden rechtstreeks getroffen door de aanleg van de BR-163. Onder 
hen bijvoorbeeld de Munduruku-indianen die op zowat 80 kilometer van Santarém en op ongeveer 
45 kilometer van de BR-163 wonen. De Munduruku maken zich ernstig zorgen. Het is niet moeilijk te 
voorspellen wat voor gevolgen de sojateelt kan hebben voor hun eigen culturele waarden. Bomen die 
zij gebruiken om hun traditionele kano’s te bouwen worden in grote hoeveelheden gekapt en de wouden 
die aan hun gronden grenzen, zijn platgebrand om te worden omgezet in weiland. Maar volgens hun 
traditionele leiders moet het ergste nog komen. Een van hen, Fortuno Rocha, formuleert onomwonden 
zijn vrees: “mensen, drugs, prostitutie”. Voor het dorpshoofd is het duidelijk: vroeger was de natuur het 
uitgangspunt en dat dreigt nu steeds minder het geval te zijn. En de dreiging wordt ook steeds duidelijker. 
Het is deze indianen die langs de Tapajos-rivier leven, niet ontgaan dat de sojateelt niet mogelijk is 
zonder chemische producten en dat die vroeg of laat in de grond of in het water zullen terechtkomen. 
Voor de Xingu-indianen in Mato Grosso is dat scenario al geen fictie meer. Hun gronden worden 
omringd door weiden en sojavelden. Vis vormt de basis van hun traditionele dieet. Maar de Amazone 
en zijn bijrivieren zullen binnenkort wellicht een zware tol moeten betalen voor de pesticiden en de 
herbiciden die worden gebruikt om de gronden die zijn veroverd op het woud of de Cerrado voldoende 
te laten opbrengen. In heel wat gevallen zijn de gronden van de inheemse bevolkingsgroepen in 
het Amazonegebied niet afgebakend – ook al is dat in strijd met de Braziliaanse grondwet. Hoe 
kunnen zij dan hun rechten afdwingen ten opzichte van multinationale economische belangen?
Wat moet er terechtkomen van deze mensen als de sojateelt de verwoesting zal voltooien die al is ingezet 
door de houtkap, de veeteelt of de mijnbouw? De Braziliaanse grondwet garandeert dat de inheemse 
bevolkingsgroepen eigendomsrechten hebben op hun traditionele grondgebied. Maar de sojateelt trekt 
zich van die rechten helemaal niets aan. Daarom is het zo belangrijk die gronden officieel af te bakenen. 
Greenpeace heeft de Deni-indianen jarenlang geholpen bij het afbakenen van hun gronden en kan 
getuigen hoe moeilijk en hoe langzaam dat allemaal verloopt. Gezien niet alle gronden van inheemse 
volkeren zijn afgebakend, moet de overheid dit proces snel afronden. Dat wordt des te dringender 
noodzakelijk met het oog op de voorziene uitbreiding van de sojateelt in het noorden van het land. 



                                                                                     

 Overzicht van de invloed op het leefmilieu

• bosbranden. Tot 11.585 brandhaarden in Mato Grosso in juli 
2003. De rook die door deze branden vrijkomt in de atmosfeer, 
houdt de neerslag tegen en verergert de droogte
• overtreding van de boswetgeving, die voorziet dat in het 
Amazonegebied 80% van het woud moet behouden blijven in 
elke zone waar gronden van bestemming veranderen
• ontbossing in Mato Grosso: 48% van de totale ontbossing in 
Brazilië (2004- 2005)
• droogte in 2005
• degradatie van bosgebieden, o.a. door de aanleg van wegen
• bodemerosie doordat grond in cultuur wordt gebracht
• verlies aan biodiversiteit ten gevolge van de ontbossing en de 
ontwikkeling van een industriële monocultuur
• gebruik van pesticiden voor soja-aanplantingen (2002-2003) in 
Brazilië: tussen 92,5 en 185 miljoen liter
• afvalberg van verpakkingsmateriaal, in Mato Grosso werd 
4.300 ton pesticidenverpakkingen ingezameld 
• vervuiling van het grondwater, onder meer door pesticiden 
• voor de genetisch gemanipuleerde soja: verminderde 
vruchtbaarheid van de bodem door gebruik  van glyfosaat 
(het werkzame bestanddeel in Roundup), impact op micro-
organismen in de bodem, verhoogde resistentie voor pesticiden
• homogenisering van het zaaigoed

Omzetting van bos in landbouwgrond in Mato Grosso, Amazonegebied 
Brazilië, in het gebied waar de impact van de BR-163 voelbaar is. 
© Greenpeace



                                                                                      

Overzicht van de invloed op de samenleving

• bedreiging van de levenswijze van de inheemse bevolkingsgroepen in het Amazonebekken 
• daling van het aantal kleine landbouwbedrijven. In Mato Grosso is het aantal boerderijen van 
  minder dan 10 hectare op minder dan 20 jaar tijd met de helft verminderd 
• boeren worden gedwongen hun grond te verkopen
• de toegang tot de productiemiddelen voor de landbouw wordt moeilijker
• ongelijke verdeling van het overheidsgeld, slecht 25% van het overheidsgeld wordt toegekend 
  aan familielandbouw 
• boeren worden houthakkers en vinden maar werk in de sector in de periodes dat de 
  landbouwgrond wordt klaargemaakt
• ongebreidelde verstedelijking ten gevolge van de aanleg van wegen, die wordt bevorderd door 
  de nood om de soja die is geproduceerd in het Amazonegebied te vervoeren naar de haven van 
  Santarèm en van daar naar de invoerende landen, onder andere in Europa
• vergiftiging en gezondheidsproblemen door het werken met pesticiden zonder bescherming. 
   Voor de volledige landbouwsector in Brazilië spreekt men over ongeveer 300.000 gevallen van 
  vergiftiging per jaar
• conflicten met de inheemse bevolking van wie de grond niet officieel is afgebakend, ook al is dat 
  in strijd met de Braziliaanse grondwet, vooral in de staat Parà
• onmenselijke arbeidsomstandigheden die grenzen aan slavenarbeid, vooral in de staten Mato 
  Grosso en Parà. In 2002 werden op boerderijen in Mato Grosso 723 gevallen van slavenarbeid 
  behandeld
• stijging van het aantal gewapende conflicten en moorden
• moeilijker toegang tot voeding en veranderingen in de voorouderlijke gewoonten ten gevolge 
  van de ontbossing 



                                                                                      

Brazilië binnenkort de belangrijkste sojaproducent? 

Sojaproductie in Brazilië en 
verwachtingen voor de komende 

tien jaar

Veel deskundigen bevestigen dat de sojaproductie in 
Brazilië zich snel zal uitbreiden en op korte termijn zal dit 
land de belangrijkste sojaproducent ter wereld zal zijn. De 
aantrekkingskracht van de uitvoermarkten is zeker niet 
vreemd aan de Braziliaanse sojaboom, net zomin als de 
voortdurend groeiende vraag. De jammerlijke gevolgen, 
zowel voor het milieu als voor de samenleving, van een 
productie die vandaag ongeveer 55 miljoen ton bedraagt, 
lijken dus nog niet meteen van de baan. Waarnemers wijzen 
er op dat in streken als Mato Grosso, Parà, Piaui, Tocantins 
en Rondonia, de grond als zoete broodjes wordt verkocht, 
ook al daalt de marktprijs van soja. Zij stellen bovendien ook 
vast dat de boeren sterk afhankelijk zijn van de multinationals, 
onder meer voor het bekomen van  zaaigoed en pesticiden. 
In heel Brazilië hadden in 2005 de multinationals uiteindelijk 
55% van de oogst in handen. De landbouwcoöperaties zijn 
vandaag goed voor 8,5% van de soja-uitvoer, maar zij lijken 
moeilijk in contact te kunnen treden met de spelers op de 
exportmarkten. Naast de hoger vermelde gevolgen is er 
ook nog de onomkeerbare aantasting van het leefmilieu 
door de teelt van transgene soja (toegenomen gebruik 
van pesticiden, verarming van de bodem en invloed op de 
biodiversiteit). Momenteel lijkt slechts één staat in Brazilië, 
Paranà, vast te houden aan de vroegere koers om alleen 
GMO-vrije gewassen te telen. Een vijfde van de Braziliaanse 
soja zou nu al genetisch gemanipuleerd zijn. Productie (in miljoen ton)

Verwachte productie (in miljoen ton)

Op wereldvlak 
voerde Brazilië in 

2004-2005 36,5 
miljoen ton soja uit. 

In 2004 werd 73% 
van de Braziliaanse 

sojaproductie 
geëxporteerd. 

De soja-uitvoer 
vertegenwoordigt 

25% van de 
Braziliaanse 
uitvoer van 

landbouwproducten. 

Voor de productie 
van sojakoeken 

bedraagt de invoer 
van soja in de EU 

jaarlijks tussen 14 en 
19 miljoen ton.



                                                                                      

Sten

De dollekoeienziekte, de dioxinebesmetting, sporen van pesticiden 
in de voeding, … Europa is de voorbije jaren niet gespaard gebleven 
van diverse voedselcrises. Dat verklaart waarom er zoveel interesse 
bestaat voor eiwitten van plantaardige oorsprong. Oliehoudende 
voederkoeken vertegenwoordigen gemiddeld een vierde van het 
veevoeder in Europa. Dat is een belangrijk aandeel, zeker als 
je weet dat de samengestelde voeders uit 8 tot 15 verschillende 
ingrediënten bestaan.  Algemeen geschat kunnen we stellen dat 
ongeveer 70 procent van de wereldproductie van soja terechtkomt 
in de voederbakken van het vee, onder andere in de vorm van meel. 
We willen er hier ook nog even op wijzen dat de sector van de 
dierenvoeding ruim gebruik maakt van de zwakke plekken in de 
Europese wetgeving en de transgene oorsprong van bepaalde 
ingrediënten verborgen houdt voor de consumenten in Europa. 
Op die manier blijven genetisch gemanipuleerde organismen 
(GGO’s) dus de Europese voedselketen binnendringen. Zo zou de 
veevoederindustrie in Europa jaarlijks gebruik maken van ongeveer 
10 miljoen ton transgene soja uit Argentinië. De aanwezigheid van 
soja in het veevoer is dus op twee manieren zorgwekkend: enerzijds 
rechtvaardigt zij de verspreiding van GGO’s in het milieu en anderzijds 
bevordert zij de uitbreiding van de industriële sojateelt in landen als 
Brazilië of Argentinië, die maar al te graag kiezen voor cash crops. 
Het is dus nodig om in te grijpen op de wereldwijde vraag en op het 
rantsoen van het vee om een landbouw te kunnen behouden, die 
respect opbrengt voor de mensenrechten en die echte ontwikkeling 
kan brengen voor de landen van het Zuiden. Die veranderingen 
zullen ook alleen maar voordelen met zich meebrengen voor de 
landbouwers in het Noorden, die op die manier ook hun autonomie 
kunnen bewaren door opnieuw te investeren in de plaatselijke teelt 
van eiwitten. 

Europa en plantaardige eiwitten



462.174,995 kg

257.113. 189 kg
265.110.942 kg

Brazilië Argentinië V-S

                                                                                      

De import van soja in België

In 2005 heeft België ongeveer 980.000 ton soja (bonen, olie en 
meel) rechtstreeks ingevoerd, vanuit Brazilië, Argentinië en de 
Verenigde Staten. Daarnaast werd er ook in de eerste tien maanden 
van 2005 ongeveer 670.000 ton soja via Nederland ingevoerd. De 
Belgische sojaketen start vooral in de haven van Gent en loopt onder 
andere via de graanterminal van EuroSilo in dezelfde stad. 

Grote spelers op het vlak van soja in België zijn Vanden Avenne en 
Cargill. Vanden Avenne is een groothandel in veevoeder. Uit de studie 
van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling blijkt dat het bedrijf 
veel handel drijft via de tenoren van de Braziliaanse sojateelt: Cargill, 
Bunge, ADM en Dreyfus en ook met CEFETRA, een coöperatie van 
veeproducenten uit Nederland. 

Een andere belangrijke speler voor wat import van soja in België 
betreft is Cargill. Ook dit bedrijf verdeelt soja verder op de Belgische 
markt. Uit bovenstaande gegevens blijkt dus dat er wel degelijk een 
link is tussen de Belgische veevoedersector, de voedingsmiddelen-
industrie en de supermarkten en de hierboven beschreven ecologische 
en sociale gevolgen. De verantwoordelijkheid beperkt zich uiteraard 
niet tot de gevolgen die in Brazilië worden vastgesteld. 

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent 
heeft berekend welke oppervlakte nodig is om het Belgische vee 
te voeden. Voor wat het sojarantsoen voor ons vee betreft, wordt 
jaarlijks ongeveer 500.000 hectare “gebruikt”, vooral in Argentinië en 
Brazilië – dat is ongeveer 15% van het Belgische grondgebied.

Rechtstreekse invoer van soja uit Brazilië, 
Argentinië en de Verenigde Staten 



« Zuivere melk – Melkproductie zonder GGO’s duurzaam en goedkoop » is de titel van een 
rapport dat Greenpeace in juni 2005 publiceerde en dat onderzoekt welke mogelijkheden 
de Belgische zuivelindustrie heeft om geen gebruik te maken van GGO-houdend veevoer. 
Het rapport is gebaseerd op diverse studies uitgevoerd door de Universiteit van Gent en 
landbouwconsulent Wim Govaerts. De redacteurs komen tot twee conclusies: een duurzame 
productie van melk in België is mogelijk en is economisch rendabel. 
Een eerste scenario in dit rapport gaat na of het haalbaar is om de GGO-keten te scheiden 
van de niet-GGO-keten en onderzoekt de bijkomende kosten die dat met zich mee brengt. Die 
bijkomende kosten mogen in geen geval ten laste van de landbouwers vallen.
Een tweede – vanuit milieuoogpunt te verkiezen – scenario gaat uit van een plaatselijke 
productie van eiwitten die verteerbaar zijn voor melkkoeien. De analyse van de economische 
impact van deze omschakeling leidt tot de conclusie dat het mogelijk is de rendabiliteit van de 
landbouwbedrijven te verhogen door ingrepen op het vlak van het veevoer.
Voor de teelt van gras en klaver zijn bovendien aanzienlijk minder herbiciden of chemische 
meststoffen nodig.

Gras en klaver voor een meer duurzame en zelfstandiger landbouw

De combinaties van gras en klaver in het rantsoen van de melkkoeien is een voordelig alternatief voor de sojakoeken en biedt ook een 
reeks voordelen zoals het vasthouden van stikstof in de bodem, de verteerbaarheid en het aanbrengen van structuur in de voeding. 
Door de toevoeging van witte en rode klaver in het veevoer is het bovendien mogelijk de hoeveelheid voedermaïs te verminderen. De 
boeren werken afwisselend met maïs, klaver en luzerne. Pulp van bieten en draf kunnen ook in het menu voorkomen en de gewenste 
variatie bieden per seizoen. 

Een haalbare oplossing voor de Belgische zuivelindustrie

                                                                                     



                                                                                      

Actie om het Amazonegebied te redden

Het Amazonegebied moet behouden blijven, zowel voor zijn miljoenen bewoners als ook 
omwille van het belang van dit gebied voor onze hele planeet. Het Amazonewoud is het 
belangrijkste tropische bosgebied ter wereld. Het herbergt 30% van alle biodiversiteit op 
aarde en is in staat om indrukwekkende hoeveelheden koolstof op te slaan. Als uitgestrekt 
stroomgebied vormt het bekken van de Amazone en de duizenden bijrivieren een van 
de belangrijkste zoetwatervoorraden ter wereld. Ondanks de dubbele bedreiging van de 
ontbossing en de klimaatwijziging moet het Amazonegebied behouden blijven als uitgestrekt 
tropisch bosgebied. 

Duurzame ontwikkeling in de producentenlanden

Greenpeace is al vele jaren aanwezig in het Braziliaanse Amazonewoud en werkt er samen 
met plaatselijke milieuverenigingen en vertegenwoordigers van de lokale bevolking voor 
de bescherming van het regenwoud. Een duurzame economische ontwikkeling in het 
Amazonegebied kan niet gebaseerd zijn op de huidige werkwijze die leidt tot ontbossing en de 
meest essentiële sociale rechten met voeten treedt. Zo dreigt de boom van de soja in Brazilië 
– zoals eerder in Argentinië – te leiden tot een grotere afhankelijkheid van exportgerichte 
teelten die bedoeld zijn om de nationale schuld te verminderen. Het Amazonegebied mag niet 
langer worden gebruikt als een terrein voor ongebreidelde economische expansie die slechts 
ten goede komt van enkele individuen. De Braziliaanse overheid moet de oprichting van 
beschermde gebieden ondersteunen en maatregelen nemen die de economische activiteiten 
in een duurzaam kader kunnen plaatsen. In 2004 besliste Lula tot de oprichting van een 
reservaat in Porto do Moz (deelstaat Parà) waar de plaatselijke bevolking op duurzame wijze 
economische activiteiten kan uitoefenen. Samen met andere organisaties heeft Greenpeace 
vurig de oprichting van dit reservaat bepleit. Greenpeace heeft ook bijgedragen tot de 
afbakening van de gronden die toebehoren aan de Deni-indianen en verleent haar steun aan 
projecten van familiale landbouw of verantwoord bosbeheer. Deze aanpak is gebaseerd op 
respect voor het leefmilieu en voor de sociale rechten. Gezien de plannen van Brazilië en de 
drang van het land om nieuwe exportmarkten te veroveren, moet deze aanpak ook gepaard 
gaan met veranderingen in de invoerende landen. De aanpassing van het rantsoen van het 
vee in Europa is een van die noodzakelijke veranderingen. Het is vandaag nog mogelijk om 
het Braziliaanse Amazonewoud te redden voor deze nieuwe bedreiging. Op dit moment wordt 
geschat dat ongeveer een miljoen hectare soja is aangeplant in Amazone, maar alles wijst 
erop dat het niet hiertoe zal beperkt blijven.



                                                                                     

Contactpersonen bij Greenpeace
Veerle Dossche (campagne Bossen)  0494/510 992   veerle.dossche@be.greenpeace.org
Karen Simal (campagne GGO’s)  0496/122 100       karen.simal@be.greenpeace.org

verta;ling:  Lieve De  Meyer

Greenpeace is aanwezig in alle continenten en ijvert voor het behoud van 
de bosecosystemen zoals het Amazonewoud omwille van de ongelooflijke 
biodiversiteit die deze gebieden herbergen, maar ook om het overleven te 
garanderen van de mensen die er leven. In november 2005 meldde de Voedsel- 
en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) een jaarlijks verlies van 
13 miljoen hectare bos op wereldniveau. Er is dus geen tijd meer te verliezen. 
Daarom vraagt Greenpeace aan alle bedrijven uit de sector om: 

• niet langer GGO-soja te gebruiken
• niet langer soja te gebruiken die afkomstig is uit het Amazonegebied
• het veevoer aan te passen door er lokaal geteelde eiwitten in op te nemen. 

Als dat niet gebeurt, blijft deze sector bijdragen aan de vernietiging van 
ecosystemen die van levensbelang zijn voor de aarde en aan de verpaupering 
van de mensen in het zuidelijk halfrond, die  al zo kwetsbaar zijn. 

Hoe de vernieling van het Amazonewoud vermijden
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