
Het Congolese woud  
in de etalage?
27 juni: kom naar ons “Congo-evenement”
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Greenpeace is een internationale organisatie die tot doel heeft om 

milieubedreigingen aan te klagen en concrete oplossingen aan te dragen voor 

de bescherming van het milieu en de bevordering van de wereldwijde vrede. 

Onze waarden zijn geweldloosheid, confrontatie, onafhankelijkheid en de 

kracht van gezamenlijke actie.

Je hebt het nieuwe magazine van Greenpeace België 
in handen. Een verandering van lay-outer bood 

de gelegenheid om na te 
denken over de rol die ons 
magazine moet vervullen 
voor jou als sympathisant. 
Die denkoefening heeft tot 
twee conclusies geleid: 
om gelezen te worden en 
daadwerkelijk de band 
tussen jou en ons te 
versterken, menen wij dat het 
magazine inspirerend moet 
zijn. Het moet je zin geven 
om samen met ons deze 
planeet in al haar pracht, 
diversiteit en kwetsbaarheid 
te beschermen. Dat kan 

bijvoorbeeld door schitterende foto’s af te drukken 
van onze collega’s uit de hele wereld. Het kan ook 
aan de hand van getuigenissen van personen die 
dicht bij onze organisatie staan. Bovendien vinden 
we dat dit magazine beter inzicht moet bieden in alle 
complexe dimensies van een problematiek: vandaar 
een uitneembaar dossier. Aarzel niet om ons jouw 
opmerkingen over deze nieuwe formule of de inhoud 
mee te delen via info@be.greenpeace.org

Wanneer ik dit schrijf, zijn er federale verkiezingen op 
komst. Geluk bij een ongeluk: de vorige regering zal 
de verlenging van de levensduur van de drie oudste 
kernreactoren niet meer in een wet kunnen gieten. Het 
is nu aan de volgende regering om niet dezelfde fout 
te maken en een werkelijk duurzame energietoekomst 
uit te stippelen voor ons land. Tot zo ver het goede 
nieuws. Aan de vooravond van het Belgische 
voorzitterschap zijn er een aantal uitdagingen die een 
normale regering zou moeten aanpakken. De ambitie 
binnen de EU moet opnieuw worden aangewakkerd 
met het oog op de komende klimaattop in Mexico 
later dit jaar. Maar ook in de aanloop naar de volgende 
bijeenkomsten over het Europese landbouwbeleid, 
om de landbouw echt duurzaam te maken. En dan 
is er nog het visserijbeleid, dat tegen elke prijs moet 
worden herzien om de visbestanden in onze oceanen 
in stand te houden. Krijgen we na Spanje opnieuw 
een Europse voorzitter zonder lef?

Tot slot nog dit: in naam van het volledige 
Greenpeaceteam nodig ik je graag uit op het 
‘Congo-evenement’ dat wij op 27 juni organiseren 
in het Jubelpark in Brussel. Alle details vind je op de 
achterzijde van dit magazine. 

Greenpeace magazine 
in een nieuw kleedje

Michel Genet 
Directeur

Greenpeace België
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Samsung doet (opnieuw) 
groene beloften

Na een Greenpeaceactie bij 
de hoofdzetel van Samsung 

in Vilvoorde eind maart heeft deze 
elektronicareus zich geëngageerd om pvc 
en broomhoudende vlamvertragers (BFR’s)  
uit zijn nieuwe producten te halen. 

Dat is uitstekend nieuws, al is het niet de eerste 
keer dat Samsung aankondigt deze twee giftige 
stoffen uit zijn gamma te verwijderen. Even 
terugspoelen. In 2004 beloofde het Koreaanse 
bedrijf als eerste elektronicaproducent om tegen 
2010 pvc en BFR’s uit zijn nieuwe modellen te 
weren. Dat was een mooie belofte, die het echter 
niet is nagekomen.

Intussen hebben concurrenten van Samsung zoals 
Apple, HP, Nokia en Sony Ericsson al producten 
zonder die chemische stoffen op de markt 
gebracht. Dat bewijst alvast dat deze sanering 
perfect mogelijk is.

Greenpeace blijft van nabij de maatregelen volgen die 
Samsung treft om zijn nieuwe pc’s en gsm-toestellen 
“groener” te maken. Elektronisch afval wordt nog 
massaal verscheept naar ontwikkelingslanden. 
Recent hebben experts van de Verenigde Naties 
benadrukt dat de bergen e-waste daar voor zware 
milieu- en gezondheidsproblemen zorgen.  (MB)  

Wat kan jij doen? 
Kies voor groene elektronica met behulp 
van onze ‘Guide to Greener electronics’ op 
www.greenpeace.be

Filipijnen: droogte als gevolg 
van klimaatverandering

Op de Filipijnen trekt een team van 
actievoerders aan de alarmbel: het 
waterpeil van de Angatstuwdam, 
in de buurt van Manilla, is 
gevaarlijk aan het dalen en dat 
vormt een ernstige bedreiging 
voor de waterbevoorrading van de 
hoofdstad. 

Het uitdrogen van de dam is het gevolg van 
herhaalde periodes van droogte die het land 
teisteren. Uit metingen van Greenpeace 

© Philip Reynaers / Greenpeace

© Alex Baluyut / Greenpeace

blijkt dat het waterpeil in minder dan vijf 
dagen met meer dan een meter is gedaald. 
Als het water in de Angatdam niet snel 
stijgt, betekent dat niet alleen een gevaar 
voor de drinkwatervoorziening, maar 
ook voor de landbouw en de  economie. 
Greenpeace roept het publiek op om 
spaarzaam om te springen met water. Op 
politiek vlak moet dit probleem dringend 
veel meer aandacht krijgen. 

Steeds meer Filipijnen zijn het slachtoffer 
van extreme weersomstandigheden, die 
aantonen hoe kwetsbaar het land is voor de 
gevolgen van de klimaatverandering. (cv)
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Een break voor de orang-
oetans in Indonesië

Ben je toe aan een break? Denk 
dan eerst twee keer na. Wie 
zijn tanden in een Kit Kat zet, 
neemt eigenlijk een hap uit 
het kostbare Indonesische 
regenwoud. Nestlé, de 
producent van Kit Kat, 
gebruikt namelijk palmolie uit 
verwoeste bossen. 

Als grootste voedingsbedrijf ter wereld is Nestlé 
een belangrijke afnemer van palmolie. Het bedrijf 
bevoorraadt zich rechtstreeks bij Sinar Mas 
of bij tussenpersonen die zich op hun beurt 
bevoorraden bij Sinar Mas. Sinar Mas is de grootste 
palmolieproducent van Indonesië, die er niet 
voor terugdeinst om regenwoud om te zetten in 
oliepalmplantages. 

De voorbije maanden heeft Greenpeace het aantal 
acties tegen Nestlé opgevoerd. Meer dan 200.000 
mensen, zowel in België als elders, stuurden de 
multinational een e-mail met het verzoek om niet 
langer mee te werken aan de vernieling van de 
bossen. Het regenwoud heeft een break nodig, 
net als de orang-oetans die er leven. Nestlé 
heeft toen aangekondigd dat het zijn 
contracten met Sinar Mas opzegt. 
Maar dat is misleidend, want 
de multinational ontvangt de 
meeste leveringen via indirecte 
contracten. 

Als kers op de taart lieten 
actievoerders zich in 
Lausanne neerdalen 
in de zaal waar de 
aandeelhouders 
van Nestlé hun 
algemene 
vergadering 
hielden. In 
Frankfurt hebben 
anderen actie 
gevoerd voor het 
hoofdkantoor van 
de multinational. Bij het 
ter perse gaan van het 
magazine waren Nestlé 
en Greenpeace nog 
steeds aan het 
onderhandelen.
 (JDM)

Groot-Brittannië: Heathrow krijgt 
geen nieuwe landingsbaan

Het verdict is gevallen. Door de beslis-
sing van het Britse Hooggerechtshof 
belanden de plannen voor de aanleg van 
een derde landingsbaan in Heathrow in 
de koelkast. Dat is een mooie overwin-
ning voor Greenpeace, dat zich al sinds 
2007 heeft verzet tegen deze uitbreiding. 

De uitvoering van dit project zou hebben geleid 
tot een sterke toename van het luchtverkeer en 
dus ook van de uitstoot van broeikasgassen – 
iets wat volledig in strijd is met de noodzakelijke 
inspanningen voor het klimaat. Greenpeace 
schrok er niet voor terug om actie te voeren 
op het tarmac van de luchthaven zelf, een 
stuk grond te kopen op de plaats waar de 
landingsbaan zou komen en ten slotte naar het 
Hooggerechtshof te stappen. 

Die instantie heeft Greenpeace nu gelijk gegeven, 
met het argument dat het project in strijd is met 
de in Groot-Brittannië sinds 2008 geldende 
klimaatwetgeving. Dit precedent kan gevolgen 
hebben voor andere vervuilende projecten, zoals 
de bouw van nieuwe steenkoolcentrales.

In België blijft Greenpeace zich toeleggen op 
de problemen met het autoverkeer, met de 
Brusselse ring als hoofdthema. De Vlaamse 
Regering overweegt ernstig om die ring te 
verbreden, terwijl Greenpeace meent dat het 
absoluut nodig is om het autoverkeer en de 
opstoppingen op onze wegen te beperken. (Jt)

© Sion Touhig / Greenpeace
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Europa laat nieuwe  
ggo-teelt toe

Voor het eerst sinds 1998 heeft de 
Europese Commissie goedkeuring 
gegeven voor een nieuwe ggo-teelt. 
Het gaat om de genetisch gewijzig-
de aardappel Amflora, ontwikkeld 
door de Duitse chemiereus BASF. 

De ggo-aardappel heeft een gewijzigde 
zetmeelsamenstelling en bevat daarnaast 
een gen dat hem resistent maakt tegen 
bepaalde antibiotica. Bij de ontwikkeling 
van de ggo-aardappel laat dat gen toe om 
na te gaan of de genetische manipulatie 
geslaagd is of niet. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
en het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMEA) hebben gewezen op het ‘kritische 
belang’ van de antibiotica waarvan de 
doeltreffendheid door de Amflora-aardappel 
kan worden aangetast. De verspreiding 
van de ggo-aardappel in het leefmilieu 

zou de resistentie van bacteriën tegen 
levensnoodzakelijke medicijnen kunnen 
vergroten, inclusief medicijnen voor 
de behandeling van tuberculose. Het 
gebruik van antibioticaresistentiegenen 
die een bedreiging kunnen vormen voor 
gezondheid en milieu is in de EU al sinds 
2004 verboden. 

Met de goedkeuring van de Amflora-
aardappel legt de Europese Commissie de 
wetenschappelijke bezwaren, de publieke 
opinie en de Europese regels naast zich 
neer. De toelating geldt enkel voor industri-
ele toepassingen en gebruik in veevoeder. 

BASF liet al weten dat het de ggo-
aardappel dit jaar gaat telen in Duitsland, 
Zweden en Tsjechië. En België? Kan ons 
land de komst van Amflora tegenhouden? 
Elke EU-lidstaat kan op grond van het 
voorzorgsbeginsel de teelt van specifieke 
ggo’s verbieden. Greenpeace roept de 
regering op daar snel werk van te maken.
 (Mc)

© Greenpeace / Bas Beentjes

Transgene maïs in België

Dichter bij huis heeft de Vlaam-
se overheid ggo-maïs ingezaaid 
in Wetteren om de toepasbaar-
heid van de co-existentieregels 
in de praktijk uit te testen. Om 
dat te bemoeilijken, zaaiden 
onze actievoerders biologische 
bloemen op het proefveld. 

Co-existentie slaat op het naast elkaar 
bestaan van ggo-, conventionele 
en biologische gewassen. Maar 
de ervaringen in Spanje, het enige 
Europese land waar ggo-maïs op 
grote schaal geteeld wordt, tonen 
dat besmetting van conventionele en 
biologische maïs onvermijdelijk is. De 
enige manier om besmetting volledig te 
voorkomen, is ggo’s uit de landbouw en 
uit de voedselketen te weren.

Bovendien hebben zes EU-lidstaten de 
teelt van deze ggo-maïs al verboden, 
omwille van de milieurisico’s. Het gaat 
om MON810, waarvan de toelating is 
verlopen sinds eind 2008. Bij ons is 
het verrassend genoeg de Vlaamse 
overheid die de variëteit inzaait. Hier 

wegen de belangen van Monsanto 
blijkbaar zwaarder door dan de risico’s 
voor milieu en gezondheid. 

Vlaanderen zou er beter eens de 
aanbevelingen van de door de VN 
gesponsorde IAASTD, de meest 

omvangrijke evaluatie van de 
wereldwijde landbouw ooit, op 
naslaan. Ze pleit voor kleinschalige 
duurzame landbouw om de groeiende 
wereldbevolking te voeden zonder de 
natuurlijke hulpbronnen waarvan we 
allen afhankelijk zijn, uit te putten. (JH)

© Greenpeace / Reynaers
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Zeereservaat  
in de Indische Oceaan

Greenpeace is verheugd dat Groot-
Brittannië heeft beslist om het 
grootste mariene reservaat ter we-
reld in te stellen rond de Chagosei-
landen, een Brits overzees gebied 
in de Indische Oceaan. 

Het nieuwe reservaat is groter dan 
Frankrijk. Daardoor verdubbelt bijna de 
oppervlakte van gebieden in de oceanen 
wereldwijd waar de commerciële visvangst 
verboden is. 

Om dit resultaat te bereiken, heeft Green-
peace zijn Britse sympathisanten opgeroe-
pen om deel te nemen aan de volksraad-
pleging die de regering had opgezet. In 
totaal waren bijna 250.000 mensen bij het 

proces betrokken: 90 % daarvan sprak zich 
uit voor het maritieme reservaat. We kunnen 
alleen maar hopen dat het goede nieuws er 
ook toe zal leiden dat bedreigde soorten in de 
regio zich kunnen herstellen. Denk bijvoor-
beeld aan zeeschildpadden, die voortdurend 
in aantal verminderen, geelvintonijnen en 
kokoskrabben.

Dit is alvast een eerste stap in de goede 
richting. Maar om alle soorten van de 
oceanen te beschermen, zullen we veel 
meer zeereservaten nodig hebben, over de 
ganse wereld. Greenpeace ijvert voor een 
netwerk van reservaten die samen 40 % van 
de oceanen beslaan. Momenteel is nog maar 
minder dan 1 % als reservaat erkend.  (JDM)

Over kerncentrales in België 
en eeuwig stralend afval

Ook op nucleair vlak laat ons 
land zich weer opmerken. 
Het overweegt zoals bekend 
de levensduur van de oudste 
kernreactoren tot vijftig jaar te 
verlengen en hoogradioctief 
kernafval op te bergen in de 
Kempense kleilagen. Greenpeace 
is sterk gekant tegen deze 
onzinnige projecten. 

Oorspronkelijk hebben de ingenieurs 
onze kerncentrales van Tihange en Doel 
ontworpen om gedurende dertig jaar te 
werken. In 2003 stemden onze politieke 
leiders een wet op de kernuitstap, die 
voorziet dat de centrales na veertig jaar 
dienst dicht moeten. Maar de voormalige 
regering-Leterme wou de levensduur 
verlengen tot vijftig jaar, wat ongezien is. 

Het eindeloos verlengen van de levensduur 
van kernreactoren komt neer op een 
spelletje Russische roulette1. Onze 
centrales zijn tussen 25 en 35 jaar oud en 
behoren intussen tot de ‘oude’ centrales. 
Op wereldvlak is slechts 2 % van de 
commerciële kernreactoren ouder dan 
veertig jaar. En geen enkele heeft al de 
leeftijd van vijftig bereikt.

Weten onze bewindslui dan niet dat 
het risico op ongevallen toeneemt 
naarmate een kerncentrale ouder 
wordt? Na twintig jaar worden de eerste 
symptomen van veroudering merkbaar. 
Het grootste risico schuilt echter in het 
samengaan van verschillende onmogelijk 
te voorspellen combinaties van diverse 
ouderdomsverschijnselen. Vroeg of 
laat kunnen die fenomenen essentiële 
onderdelen voor de veiligheid lam leggen. 
Wat zijn de risico’s dan als een reactor 
vijftig jaar draait? 

Geen oplossing voor het kernafval

Wat valt er vandaag te zeggen over de 
problemen met hoogradioactief afval? 
Nergens ter wereld bestaat er een veilige 
oplossing voor de opslag van dit kernafval. 
NIRAS, het nationale instituut voor 
radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, 
stelt voor om dat afval definitief te 
begraven op een diepte van 220 meter, 
in de kleilagen van de Kempen. In het 
ondergrondse laboratorium in Mol is het 
onderzoek volop aan de gang, maar op 
basis van de voorlopige resultaten kan je 
onmogelijk stellen dat er een perfect veilige 
oplossing bestaat voor de opslag. Toch wil 
NIRAS dat er snel een ‘principeakkoord’ 
komt, om zo de illusie te wekken dat er 
een oplossing bestaat voor het probleem 
van het hoogradioactief afval en dat dit 

dus geen belemmering hoeft te vormen 
voor de toekomstige ontwikkeling van 
kernenergie. 

We kunnen het niet genoeg herhalen: er 
bestaat momenteel geen oplossing voor 
de problemen met het hoogradioactieve 
afval. Niet in België en ook elders niet. 
Het heeft dan ook geen enkele zin om 
een definitieve ‘oplossing’ naar voren te 
schuiven, zoals NIRAS doet.

Door kernafval - dat honderdduizenden 
jaren gevaarlijk blijft - in de grond te 
stoppen, zadel je de toekomstige 
generaties op met een zeer giftige erfenis. 
Dat is ontoelaatbaar. Greenpeace meent 
dat de kerncentrales zo snel mogelijk 
moeten sluiten om te vermijden dat er 
nog radioactief afval bij komt. Het reeds 
bestaande hoogradioactieve afval moet 
aan de oppervlakte worden opgeslagen 
om het zo beter te kunnen controleren.  
 eloi Glorieux

1 Om meer te weten over dit onderwerp, lees het rapport 

“Russische roulette: risico’s van levensduurverlenging 

van kerncentrales”, Greenpeace Belgium, april 2010. 

Beschikbaar op www.greenpeace.be (rubriek Publicaties)

© Greenpeace / Paul Hilton

Wat kan jij doen?
tussen 6 juni en 7 september kan 
je jouw mening geven over het 
“afvalplan” van nirAs. surf naar 
www.greenpeace.be voor meer info. 

.ACTUA



Waarin bestaat uw taak precies?
Ik leg mij toe op drie specifieke 
onderwerpen: de evoluties in het Midden-
Oosten, waar wij druk uitoefenen om een 
‘kernwapenvrije zone’ in te stellen, de 
aanwezigheid van kernwapens in Europa 
en tot slot de internationale bijeenkomsten 
over nucleaire ontwapening. 

Welke landen bezitten kernwapens? 
Officieel zijn dat China, Rusland, het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de 
Verenigde Staten. Officieus horen daar 
ook nog Israël, India, Pakistan en Noord-
Korea bij. Het Internationaal Agentschap 
voor Atoomenergie (IAEA) verdenkt Iran 
ervan zijn burgerlijke atoomprogramma te 
gebruiken om zijn kernarsenaal opnieuw 
te ontwikkelen. Maar in de huidige situatie 
valt moeilijk te zeggen of het land nu wel of 
niet kernwapens ontwikkelt. 

Er bestaat nochtans een verdrag over 
de non-proliferatie van kernwapens? 

Kernwapens op 
Belgische bodem

Ja, dat verdrag is ondertekend door 
ongeveer 180 landen die wel of niet over 
kernwapens beschikken. In het kader 
van dat verdrag hebben de vijf officiële 
kernmogendheden zich ertoe verbonden 
om de atoomwapens te ontmantelen 
en de andere ondertekenende landen 
hebben beloofd er geen te verwerven. 
Maar het verdrag wordt niet nageleefd: 
sommige landen ontwapenen niet. Andere 
moderniseren zelfs hun arsenaal. Iran 
heeft ook het verdrag bekrachtigd, maar 
daar is de situatie zelfs nog ingewikkelder: 
het land zou de inspecteurs van het 
IAEA moeten toelaten om zijn nucleaire 
installaties te controleren. Maar in de 
praktijk weigert Iran al verscheidene 
jaren om de gevraagde medewerking 
of transparantie te verschaffen. Dit alles 
leidt uiteraard tot spanningen tussen 
enerzijds de kernmogendheden die hun 
verbintenis tot ontwapening niet nakomen 
en anderzijds de overige staten die het 
verdrag hebben bekrachtigd. 

Eind maart zijn 

actievoerders van 

Greenpeace Kleine Brogel 

binnengedrongen om 

er de aanwezigheid van 

kernwapens aan te klagen. 

© Greenpeace/Reynaers 

En hoe zit het met België? Ons land 
is geen kernmogendheid maar toch 
bevinden er zich kernwapens op het 
Belgische grondgebied? 
Ja, net zoals in Italië, Duitsland, Nederland, 
Groot-Brittannië en Turkije. Dit is in strijd 
met het non-proliferatieverdrag. Die 
kernwapens op Europese en Turkse 
bodem zijn eigendom van de Verenigde 
Staten. Maar het verdrag verbiedt landen 
die over kernwapens beschikken, om 
die over te brengen naar andere landen. 
De militaire basis van Kleine Brogel 
kan potentieel plaats bieden aan een 
twintigtal kernbommen (B-61), met een 
vernietigingskracht die 200 keer groter 
is dan die van de bom die in Hirsoshima 
op slag 120.000 onschuldige burgers 
heeft gedood. Die bommen zijn geplaatst 
tijdens de periode van de Koude 
Oorlog. Zij hebben vandaag geen enkele 
bestaansreden meer. 

Wat eist Greenpeace?
Wij eisen dat deze wapens die op Euro-
pese en Turkse bodem zijn opgeslagen, 
worden teruggestuurd naar de Verenigde 
Staten om er op een veilige en gemak-
kelijk controleerbare manier te worden 
ontmanteld. Wij zullen trouwens aanwezig 
zijn op de volgende Toetsingsconferentie 
van het non-proliferatieverdrag die in mei 
plaatsvindt in New York. We zullen er druk 
uitoefenen op de aanwezige landen. Zij 
moeten een stap zetten in de richting van 
de ontmanteling van hun kernwapens door 
af te zien van de productie van splijtstof 
voor militaire doeleinden.  

Opgetekend door caroline veter

7

Dominic Moran is expert op het vlak van 
nucleaire ontwapening voor Greenpeace 
international. Hij was onlangs in Brussel naar 
aanleiding van een Greenpeaceactie aan de 
militaire basis van Kleine Brogel. wij vroegen 
hem wat meer uitleg over de campagne voor 
nucleaire ontwapening van Greenpeace. 

.INTERVIEW

© Greenpeace / Reynaers
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De blauwvintonijn: bevist 
tot het bittere einde? 
Op het moment dat je dit leest, is de tonijnvangst in de Middellandse 
Zee volop bezig. tot in maart hadden we nochtans goede hoop dat de 
blauwvintonijn eindelijk beschermd zou worden. voor het eerst bestond er 
een kans dat cites1 de internationale handel in de soort zou verbieden. 
Maar dat was buiten de landen gerekend die zich kanten tegen dit 
verbod, met Japan op kop. Meer dan ooit verkeert de blauwvintonijn in 
levensgevaar.

De voorbije tien jaar hebben milieuorganisaties als 
Greenpeace regelmatig geprotesteerd tegen de 
overbevissing van tonijn. Zij wijzen steeds weer op 
de risico’s van een overmatige tonijnvangst. Ook 
allerlei wetenschappelijke commissies erkennen 
dat de blauwvintonijn voldoet aan de criteria voor 
opname in bijlage I van de CITES-conventie, die 
alle internationale handel in de soort verbiedt. 
Het gaat onder andere om de wetenschappelijke 
commissie van de ICCAT, die de vangst regelt van 
de tonijnsoorten in de Middellandse Zee, en om 
een panel van deskundigen van de FAO2. Zelfs de 
wetenschappelijke commissie van CITES heeft zich 
in februari 2010 nog in die zin uitgesproken. Maar 
een maand later, in maart, besliste CITES dan toch 
om de tonijn niet te beschermen.

Eens te meer hebben de kortetermijnbelangen 
van enkele staten en van de industrie zwaarder 
doorgewogen dan de nood tot bescherming van een 
bedreigde soort, die van cruciaal belang is voor het 
evenwicht in het ecosysteem van de Middellandse 
Zee. Naast het verzet van Japan, hebben ook de EU 
en de Verenigde Staten te weinig vastberaden gepleit 
voor een handelsverbod op de blauwvintonijn.

Bestanden kelderen 

De voorbije twintig jaar is het aantal 
blauwvintonijnen in de Middellandse Zee met 80 % 

gedaald. Volgens de laatste schattingen van de 
wetenschappers van ICCAT blijft er nog minder dan 
15 % van de oorspronkelijke populatie over. Op zich 
volstaat dit al om de blauwvintonijn op te nemen 
bij de soorten waarvoor de internationale handel 
verboden moet worden.

De blauwvintonijn is een grote vis. Hij kan tot 
drie meter lang en tot 700 kg zwaar worden. 
Theoretische kan deze tonijn een leeftijd van 20 jaar 
bereiken. Bovendien haalt hij snelheden tot meer 
dan 70 km per uur halen en verplaatst hij zich over 
grote afstanden. In de Middellandse Zee verzamelen 
de volwassen tonijnen zich van einde mei tot einde 
juni, tijdens de paartijd. Daarom valt het visseizoen 
ongeveer samen met deze periode. 

Levend gevangen

Frankrijk, Spanje en Italië zijn enkele van de 
belangrijkste landen die tonijn vangen. Maar ook 
bijvoorbeeld Turkije, Tunesië en Libië laten zich niet 
onbetuigd. De duizelingwekkende achteruitgang 
begon met de invoering van de tonijnkweek in de 
Middellandse Zee aan het eind van de jaren 1990. 
Daarbij worden gevangen tonijnen vetgemest 
in drijvende kooien in de nabijheid van de kust. 
De tonijnen worden er volgepropt met bevroren 
vis tot hun gewicht, hun grootte en dus hun 
handelswaarde zijn toegenomen. 
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In de Middellandse Zee 

komt steeds minder tonijn 

voor. Hoe zal de situatie 

zijn over enkele jaren, als 

er niets gebeurt om de 

overbevissing aan banden 

te leggen? 

© Greenpeace / Roger Grace
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Om hun levende prooien op volle zee te vangen, 
sparen de vissers kosten noch moeite: eerst moeten 
zij snel de scholen tonijn lokaliseren om zo het 
rendement van de visvangst aanzienlijk te verhogen. 
De meest doeltreffende boten zijn uitgerust met 
ultramoderne detectiesystemen. Wanneer de vissen 
zijn opgespoord, gebruiken de schepen draaiende 
sleepnetten van 1700 à 2100 meter lang en 180 à 
280 meter hoog, die rond de school vissen worden 
uitgerold. Wanneer de school ingesloten is, glijdt 
een kabel door de onderkant van het net om de 
bodem te sluiten. Zo zitten de tonijnen in de val en 
worden ze meegesleept naar een van de zestig 
kweekstations in het Middellandse-Zeegebied.

Quota niet gerespecteerd

Natuurlijk zouden de landen de door ICCAT 
uitgevaardigde visquota moeten naleven, maar zelfs 
die quota zijn nog altijd veel te hoog. Hoewel de 
quota in 2010 met 40 % zijn verlaagd in vergelijking 
met 2009 van 22.000 ton tot 13.500 ton, volgt 
ICCAT nog altijd niet de aanbevelingen van zijn 
wetenschappers. Die menen dat er met een quota 
van 8000 ton 50 % kans bestaat om in 2023 uit 
de rode zone weg te komen, dat wil zeggen een 
populatiepeil te bereiken waarbij het mogelijk is om 
te vissen zonder de soort verder te bedreigen. Hoe 
groot is die kans met een quota van 13.500 ton? 
De quota zijn dus veel te hoog. Tot overmaat van 

De eisen van Greenpeace

• een moratorium op de tonijnvangst. Dit zou de mogelijkheid 
bieden om de tonijn te beschermen en een voorbeeld te 
stellen op internationaal vlak. Bovendien komt dit ook neer op 
het voorzorgsprincipe: in afwachting van een verbod op de 
internationale handel nemen we niet het risico dat de soort nog meer 
schade oploopt. 

• een netwerk van zeereservaten. Greenpeace stelt voor om 40 % van 
de oppervlakte van de oceanen de hoogste graad van bescherming 
te geven. in bepaalde, heel uitgestrekte zones in open zee zou alle 
menselijke activiteit met een mogelijke milieu-impact verboden zijn. 
in beperktere gebieden langs de kust zou kleinschalige kustvangst 
toegestaan blijven.

• een beperking van het aantal grote vissersboten en kweekstations.
• naleven van het advies van de wetenschappers dat de 

blauwvintonijn moet worden beschermd.   
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ramp worden ze niet gerespecteerd. In werkelijkheid 
worden er in de Middellandse Zee ettelijke tonnen 
meer tonijn gevangen dan wat de visserijstaten aan 
ICCAT aangeven.

Tonijn voor sashimi

De gevangen tonijn komt bij ons in de winkel 
terecht. Maar 80 % van de blauwvintonijn die 
wordt gevangen in de Middellandse Zee, belandt 
vandaag op de Japanse markt. Deze tonijnsoort is 
het meest gegeerd voor de productie van de fijnste 
sashimi. Het valt dan ook niet te verwonderen dat 
verscheidene Japanse bedrijven rechtstreeks of via 
filialen betrokken zijn bij de tonijnkweek. En het is 
evenmin verwonderlijk dat Japan het land was dat 
zich het sterkste heeft gekant tegen de opname van 
de blauwvintonijn in bijlage I van CITES. 

Jelle De Mey

1 Internationale conventie voor de bescherming van planten- en diersoorten 

die bedreigd zijn door de internationale handel

2 Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties

Wat kan  
jij doen?
surf naar  
www.greenpeace.be
 (rubriek: wat kan jij 
doen?/als consument) 
en ga na welke vissen 
op de rode lijst van 
Greenpeace staan. 

September 2009: in de buurt van de Turkse 

kust eist deze actievoerster het verbod op de 

handel in blauwvintonijn. 

© Greenpeace / Gavin  Parsons

Op de Rainbow Warrior wordt 

een duidelijke boodschap 

ontrold: zeereservaten 

nu! Op de achtergrond de 

reusachtige netten waarin al 

tonijn gevangen zit. 

© Greenpeace / Aytunc Akad



Bezoek de tentoonstelling 
‘Congostroom’
De Congostroom is een rivier die tot de verbeelding spreekt. De tentoonstelling 
toont de loop van deze meer dan 4700 kilometer lange stroom, van bron tot 
monding, onder andere door het schitterende woud in de Democratische 
Republiek Congo. Na een bezoek aan deze tentoonstelling weet je meer over 
deze bossen, maar ook over het leven in en rond de Congostroom, die na de 
Amazone de tweede langste ter wereld is.

Klaar voor een spannende reis langs de Congostroom? 

Afspraak in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. De tentoonstelling blijft 
geopend tot 9 januari 2011. 

Voor praktische informatie (openingstijden, toegangsprijzen, ...) kan je terecht 
op de website www.africamuseum.be

Nodig een  
Greenpeace-
spreker uit
Wil je in jouw vereniging, lokale groep of school 
kennismaken met het werk van Greenpeace? 
Onze voorlichters komen graag bij jou langs om 
een woordje uitleg te geven. 

Voorlichters zijn vrijwilligers die bij ons een 
didactische en inhoudelijke opleiding krijgen voor 
het geven van voordrachten. 

Hoe een voordracht aanvragen? 

Heel eenvoudig. Stuur een e-mail naar: heleen.
vankrunkelsven@greenpeace.org met je 
contactgegevens, het gewenste onderwerp en 
de locatie. Dan neemt Heleen zo vlug mogelijk 
contact met je op om de inhoud en de mogelijke 
timing te bespreken. 

Voor meer informatie kan je terecht op onze 
website: www.greenpeace.org/belgium/nl/
takeaction/greenspeaker

Word ambassadeur van 
Greenpeace! 
Wil je Greenpeace helpen om nieuwe sympathisanten te werven? Word dan 
lid van een van onze ambassadeursteams! Gedurende een maand of meer 
ontmoet je zoveel mogelijk mensen, op straat of bij hen thuis, en motiveer 
je hen om zich aan te sluiten bij Greenpeace. Zoals je weet vormen onze 
sympathisanten de sleutel van ons succes. Hoe meer mensen ons steunen, hoe 
doeltreffender onze acties voor het leefmilieu.

Als ambassadeur maak je deel uit van een team van twee tot vijf personen. Je 
werkt in Brussel of in Vlaanderen en krijgt een betaald contract. 

Geïnteresseerd? 

Heb je belangstelling voor deze baan? Ben je gemotiveerd, hou je van sociale 
contacten en kan je goed mensen overtuigen? 

Surf dan naar www.greenpeace.be (rubriek Vacatures) en stel je online 
kandidaat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op. Wij kijken alvast 
uit naar je reactie.
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Wie recent nog een kijkje nam op  
www.greenpeace.be, heeft ongetwijfeld 
gemerkt dat onze website een grondige 
make-over kreeg. Waarom dat nodig 
was? In de eerste plaats willen wij 
nog dichter bij onze sympathisanten 
staan en nog meer luisteren naar jullie 
verwachtingen. 

Daarom is www.greenpeace.be voortaan 
gebruiksvriendelijker en interactiever. 
Naast de gebruikelijke nieuwsberichten, 
vind je er ook meer ecotips en 
een kalender met gebeurtenissen 
die jou mogelijk interesseren. Een 
tentoonstelling over de bossen in Congo? Een stand van Greenpeace tijdens 
een milieubeurs? Op de website lees je er alles over. En voor wie graag 
online een gift doet, zijn onze pagina’s nu nog beter beveiligd dan vroeger. 
De website biedt je ook informatie over wat wij doen met je geld. Eén ding is 
zeker: het wordt goed besteed! Wij zijn volledig afhankelijk van jou om onze 
campagnes met succes te voeren. 

Dat is niet alles: onze elektronische nieuwsbrief is vervangen door gerichte 
oproepen. Zo kan je de actualiteit over Greenpeace op de voet volgen en 
reageren indien nodig. Om onze e-mails te ontvangen, kan je je inschrijven via 
www.greenpeace.be.

Een andere nieuwigheid: wij zijn steeds actiever op Facebook. Dankzij 
Facebook kan je rechtstreeks onze acties volgen, jouw mening geven, de 
mening van anderen lezen en jouw vragen rechtstreeks online stellen. Ons adres 
op Facebook? www.facebook.com/greenpeace.belgium. Wij tellen al meer dan 
5.000 leden. Misschien hoor jij daar binnenkort ook wel bij?

Laat uw kinderen 
een behouden 
planeet na
De milieu-uitdagingen voor de toekomst zijn im-
mens. Om die uitdagingen aan te pakken, hebben 
wij aanzienlijke en langdurige financiële steun 
nodig. Indien u iets wilt doen en op duurzame 
wijze wilt getuigen van uw engagement voor het 
behoud van ons leefmilieu, steun Greenpeace 
dan met een testament of een schenking. 

Door ons aan te duiden als begunstigde, biedt u 
ons de nodige middelen om onze opdracht ook 
op lange termijn uit te voeren. Concreet zal uw 
gebaar helpen om de toekomstige generaties een 
leefomgeving van een betere kwaliteit na te laten. 
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Sommigen onder jullie kregen misschien onlangs telefoon van 
medewerkers van een callcenter dat voor ons werkt. Wij proberen 
je inderdaad op te bellen om je te informeren over de huidige stand 
van onze campagnes, je nog eens te bedanken voor jouw trouw en 
om samen te bekijken of je iets wil wijzigen aan jouw inzet of jouw 
persoonlijke gegevens.

Hartelijk dank aan iedereen die wij aan de telefoon hebben gehad: 
jullie enthousiaste reacties betekenen een steun om ons werk voort te 
zetten! Bedankt ook aan iedereen die van deze gelegenheid gebruik 
heeft gemaakt om ons nog extra te steunen. De morele en financiële 
ondersteuning van jullie allemaal maakt het mogelijk om ons werk op 
lange termijn uit te voeren.

Heeft Greenpeace contact 
met je opgenomen? 
Bedankt voor jouw reactie! 

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

“ik sta klaar om in alle 
vertrouwen uw vragen te 
beantwoorden.”
Frederic Diependaele

Surf naar onze  
volledig nieuwe site

Meer weten? 

Neem rechtstreeks contact op met Frederic 
Diependaele, verantwoordelijke testamenten en 
schenkingen.

Tel.: 02.274.19.33
E-mail: frederic.diependaele@greenpeace.org

U kunt ook de onderstaande antwoordbon 
invullen. U ontvangt dan gratis, vertrouwelijk 
en zonder enige verbintenis van uw kant onze 
brochure Testamenten en schenkingen. 



Steun ons! 001-1380706-84

Greenpeace – Haachtsesteenweg 159 – 1030 Brussel – tel: 02 274.02.00

www.greenpeace.be



De tropische bossen in de Democratische Republiek Congo 
(DRC) zijn nog vrij intact. Maar sinds het einde van de oorlog 
meer dan vijf jaar geleden kunnen houtkapbedrijven er vrijwel 
ongehinderd hun gang gaan. Als we niet snel ingrijpen, kan dat 
rampzalige gevolgen hebben voor de miljoenen mensen die in de 
bossen leven, voor de talrijke planten- en diersoorten in het woud 
en voor het klimaat op aarde. 

Het Congolese woud 
in de etalage? 
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In Congo is de industriële 
bosontginning nog niet zo 
lang geleden weer op gang 
gekomen. Het land bezit nog 
grote oppervlaktes ongerept 
woud, maar zal dat over 
enkele jaren nog het geval 
zijn? Niet als de laksheid in de 
bosbouwsector aanhoudt.  

Begin 2010 zijn 27 mensen gearresteerd 
in Oshwé na een klacht van Sodefor, 
een houtkapbedrijf dat actief is 
in Congo. Het bedrijf beschuldigt 
hen ervan dat zij de houtvesterij 
hebben bestormd en bosontginning 
onmogelijk hebben gemaakt. In de 
gevangenis werden ze twee weken 
lang onmenselijk behandeld. Een van 
hen, een man van 72, is bezweken 
aan die slechte behandeling. In dit 
concrete geval heeft het conflict tussen 
een gemeenschap die in het bos leeft 
en een houtkapbedrijf geleid tot een 
dode en ernstige schendingen van de 
mensenrechten voor de aangehouden 
personen. Algemeen stellen we vast 

Houtkapbedrijven  
spelen onder één hoedje  
met Congolese autoriteiten

dat bosontginning in Congo diepgaand 
het dagelijks leven verstoort van alle 
mannen en vrouwen die voor hun 
levensonderhoud aangewezen zijn op 
het woud. De zeer geregelde geschillen 
met bosexploitanten draaien dikwijls 
uit op arrestaties die gepaard gaan 
met politiegeweld, waarbij de lokale 
overheden vaak onder één hoedje 
spelen met de houtkapbedrijven. 

In de Congolese bossen wonen vandaag 
ongeveer veertig miljoen mensen. Je 
treft er ook een uitzonderlijke rijkdom aan 
planten en dieren aan. Bovendien speelt 
het regenwoud een essentiële rol in de 
regeling van het wereldwijde klimaat. 
Deze uitzonderlijke bossen zijn dus van 
onschatbare waarde. Vooral door de 
oorlogen die het land hebben geteisterd, 
is het grootste deel van de bossen in 
Congo ontsnapt aan de verwoesting 
die de industriële ontginning in andere 
delen van het Afrikaanse regenwoud 
heeft aangericht. Daar dreigt echter 
verandering in te komen. 

In de voorbije vijf jaar kwam de 
bosexploitatie in een stroomversnelling. 
Naast buitenlandse bedrijven als Sodefor 
en Danzer, heb je ook ITB, Olam en 
Sicobois. Zij palmen stukken bos in om 
te ontginnen. Deze grote multinationals 
kappen het hout op selectieve wijze, wat 
erop neerkomt dat ze enkel bomen met 
een grote handelswaarde meenemen. 
De industriële houthakkers spitsen zich 
toe op een tiental houtsoorten zoals 
afrormosia, wengé en sapeli. Dat hout 
verschepen ze dan naar Europa, waar 
het wordt gebruikt voor de productie 
van onze parketvloeren, deuren, ramen, 
trappen en meubelen.

De houtkap gebeurt dan wel 
selectief, maar is daarom niet minder 
verwoestend voor het woud. Zo worden 
er kilometerslange wegen aangelegd om 
met vrachtwagens tot bij de gegeerde 
bomen te komen en de stammen uit het 
bos weg te voeren. Die ontsluiting van 
het woud effent het pad voor artisanale 
houtkap, landbouw en stroperij. Al 
deze verwoestende activiteiten samen 

II



Congo dreigt 40 % van 
zijn bossen te verliezen 

tegen 2050

De ontbossing  
in cijfers

• De bossen in het 
Congobekken vormen het 
grootste tropische woud op 
aarde na het Amazonegebied. 
Zij hebben een oppervlakte 
van meer dan 172 miljoen 
hectare. Twee derde van dit 
woud ligt in de DRC. Het 
overige derde bevindt zich in 
Kameroen, Gabon, Congo-
Brazzaville, Equatoriaal 
Guinea en de Centraal-
Afrikaanse Republiek. 

• Meer dan een vierde van de 
DRC (ongeveer 60 miljoen 
hectare) bestaat nog altijd uit 
uitgestrekte stukken ongerept 
tropisch regenwoud.

• Twee derde van de Congolese 
bevolking – ofwel 40 miljoen 
mensen – zijn afhankelijk van 
de bossen van de DRC. 

• Ongeveer 9 miljoen 
hectare bos in de DRC 
is al toegewezen aan 
bosbouwbedrijven. De 
regering heeft de ambitie om 
die oppervlakte te verhogen 
tot 20 miljoen hectare. 

• Tegen 2050 dreigt de DRC 40 
% van zijn bossen te verliezen. 

hebben dramatische gevolgen voor alle 
mensen die in het bos leven en voor het 
klimaat op aarde. 

Hebben de bosexploitanten dan 
vrij spel in Congo? 
In theorie niet. In 2002 heeft de 
Wereldbank, een van de belangrijkste 
geldschieters voor de wederopbouw 
van de DRC, de Congolese regering 
aangezet tot een hervorming van de 
bosbouwsector. Maar op het terrein 
stellen we vast dat deze hervorming 
dode letter blijft. 

Zo werd in 2002 een moratorium 
ingesteld op het toekennen van nieuwe 
vergunningen aan houtkapbedrijven. Dat 
moest de kans geven aan de Congolese 
autoriteiten om eerst de bosbouwsector 
op te kuisen, door de wettelijkheid van 
de reeds toegekende vergunningen te 
controleren en een landgebruiksplan op 
te stellen. Maar het moratorium werd op 
grote schaal geschonden: amper twee 
weken na het instellen ervan kregen twee 
bedrijven al nieuwe kapvergunningen. 
Sindsdien werd het moratorium 
regelmatig omzeild. Van de 156 
bestaande bostitels zijn er 107 uitgereikt 
na 2002! Bovendien ligt meer dan de 
helft van die concessies in ongerepte 
delen van het woud, die van essentieel 
belang zijn voor de opslag van koolstof 
en de bescherming van de biodiversiteit. 

De lokale bevolking werd zelden vooraf 
geraadpleegd. Nochtans werd in 2002 
ook een boscode van kracht (zie verder), 

die een belangrijke bijdrage moet leveren 
aan een milieuvriendelijke en sociaal 
verantwoorde ontwikkeling. Maar ook 
hier gaat het in de praktijk vooral om 
mooie woorden. 

Daarbij kampt Congo ook nog met 
duidelijke problemen op het vlak 
van “goed bestuur”. De plaatselijke 
ambtenaren die bevoegd zijn voor de 
bossen, worden slecht en onregelmatig 
betaald. Vaak kennen zij de wetgeving en 
het geldende bosbeleid onvoldoende en 
beschikken zij niet over vervoer of zelfs 
maar basisuitrusting als een gps om hun 
werk uit te voeren. En dan is er nog de 
corruptie. Die bestaat op alle niveaus, 
van het smeergeld dat de boswachters 
toegestopt krijgen tot het gekonkel met 
politici en ambtenaren op het hoogste 
niveau. 

In die context is het niet verwonderlijk 
dat de bosbouwbedrijven het grootste 
deel van de tijd gewoon hun gang 
kunnen gaan, meestal illegaal en 
onbestraft. Meer dan ooit woedt er 
een heftige strijd met als inzet de 
controle over het Congolese woud. Aan 
de ene kant staan de belangen van 
de houtkapbedrijven en de corrupte 
ambtenaren, aan de andere het lot van 
quasi ongerept uniek natuurgebied en 
de rechten van de bosbewoners. Die 
zijn trouwens de grootste slachtoffers 
van deze chaotische toestand, want 
ze krijgen niet alleen af te rekenen met 
houtkapbedrijven maar ook steeds meer 
met industriële land- en mijnbouw.

© Markus Mauthe / Greenpeace

© Greenpeace / Kate Davison
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De bosontginning heeft 
dramatische gevolgen voor 
iedereen die in het woud 
wonen. Zij veroorzaakt zware 
sociale conflicten en heeft nog 
niet geleid tot een vermindering 
van de armoede. Bovendien is 
zij ook bijzonder schadelijk voor 
veel planten- en diersoorten, en 
voor het wereldwijde klimaat. 

De armoede neemt toe
De Congolese bevolking is een van de 
armste ter wereld. Toen de Wereldbank 
in 2001 besliste om opnieuw financiële 
hulp te verstrekken, wilde zij vooral een 
bijdrage leveren aan de wederopbouw 
van het land en dus ook aan de 
armoedebestrijding. Zij beschouwde 
de exploitatie van de rijkdommen van 
het woud als een mogelijkheid om 
dit doel te bereiken. Maar vandaag 
rijst de vraag waarom de Wereldbank 
een ontwikkelingsmodel blijft steunen 
dat gebaseerd is op de industriële 
ontginning van het woud, hoewel dit 
model duidelijk niet geschikt is om de 
corruptie aan banden te leggen, het 
milieu te beschermen of de armoede in 
te perken.

De Congolese boswetgeving bepaalt 
dat de houtkapbedrijven 40 % van de 
oppervlaktebelasting moeten overmaken 
aan de plaatselijke overheid. Dat 
geld moet dienen voor de aanleg van 
infrastructuur voor de gemeenschappen 
die in het bos leven, maar wordt eigenlijk 
niet herverdeeld.

Wat krijgen de lokale gemeenschappen 
dan in ruil voor de toegang tot het 
woud? Eerst geven de exploitanten aan 
traditionele leiders allerlei symbolische 
geschenken. Als compensatie vallen 
deze giften erg mager uit: twee zakken 
zout, achttien stukken zeep, vier pakjes 
koffie, 24 flessen bier... Het gaat meestal 
om goederen die nog geen honderd 
dollar waard zijn, terwijl de bedrijven 
wel de mogelijkheid krijgen om hout 
te ontginnen met een marktwaarde 
van honderdduizenden dollar. Voor de 
ontginning echt van start gaat, moeten 
de bedrijven ook een bestek opmaken 
waarin zij bijvoorbeeld beloven een 
schooltje of gezondheidscentrum te 
bouwen. Maar wanneer ze dan het hout 

aan het kappen zijn, ‘vergeten’ ze al 
snel hun belofte na te komen. Of als ze 
al aan de bouw ervan beginnen, laten 
ze de bouwwerf gewoon in de steek 
wanneer ze de streek opnieuw verlaten.

Ten slotte zouden de houtkapbedrijven 
inrichtingsplannen moeten opstellen die 
garanderen dat de bosbewoners hun 
recht op de rijkdommen van het bos 
behouden. Maar in de praktijk tast de 
industriële houtkap die rijkdommen aan 
en worden wilde dieren zeldzaam. Een 
voorbeeld van die natuurlijke rijkdom 
is de sapeli, een boom die erg in trek 
is bij bosexploitanten. Maar de sapeli 
is ook van essentieel belang voor de 
plaatselijke bevolking. Ze zijn afhankelijk 
van de sapeli voor hun voeding, omdat 
op de boom een soort rups leeft die 
erg veel proteïne bevat. Daarnaast 
levert de sapeli ook geneesmiddelen en 
bouwmateriaal – bijvoorbeeld voor de 
bouw van prauwen. 

Ongeveer veertig miljoen van de 62 
miljoen Congolezen zijn afhankelijk 
van het woud. Niet door het geld 
dat de internationale houthandel 
oplevert, maar werkelijk om elke dag 
te kunnen overleven: zij vinden er 
voedsel, medicijnen, bouwmateriaal en 
brandhout en andere bosproducten. 
Naarmate hun woud wordt geplunderd, 
worden deze mensen steeds armer. 
En zelfs als de industriële houtkap in 
de toekomst op legale en transparante 
wijze zou gebeuren, zouden de 
goederen die het bos biedt nog altijd 
veel meer waard zijn dan de houtkap. 
De functie van het woud is gewoon 
onbetaalbaar. 

De gevolgen van de 
bosontginning
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Sociale spanningen 
De houtkap gaat geregeld gepaard 
met ernstige sociale spanningen. Dat 
was recent het geval bij het conflict 
met het bedrijf Sodefor in Oshwé. Meer 
algemeen stellen we vast hoe sociale 
problemen bij de houtsector ingebakken 
zitten, en dat daar veel bedrijven bij 
betrokken zijn. 

Bij deze conflicten kunnen lokale 
gemeenschappen tegenover 
bosbedrijven staan, of zelfs tegenover 
de lokale autoriteiten want die werken 
nauw samen met de ontginners. Ze 
steken bijvoorbeeld de kop op wanneer 
de bevolking niet werd gepolst voor 
het toekennen van vergunningen aan 
houtkapbedrijven. Die voelt zich dan 
uitgesloten bij het proces.

Maar bosontginning kan ook een 
wig drijven tussen de verschillende 
gemeenschappen die in het woud leven. 
Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer 
de exploitant rechtstreeks met een 
leider van de Bantoes onderhandelt 
over de toegang tot het woud, en zo 
de pygmeeën buiten spel zet, die de 
rechten van hetzelfde gebied opeisen 
en die voor hun overleven van het woud 
afhankelijk zijn. 

Leeg bos
De houtkap vormt een bedreiging voor 
de vele diersoorten in het Congolese 
woud: de bosolifant, gorilla, bonobo, 
okapi en congopauw zijn enkele soorten 
die de uitzonderlijke biodiversiteit van 
dit woud goed illustreren. De ontginning 
van het bos verwoest geleidelijk hun 
biotoop en moedigt bovendien de 
illegale handel in ‘bushmeat’ aan. Door 

de ontsluiting van het bos via duizenden 
kilometers wegen en bospaden en 
het gebruik van vrachtwagens door 
de houthakkers, kunnen stropers 
doordringen tot gebieden die vroeger 
ontoegankelijk waren. Zo kunnen zij 
volledig ongestraft allerlei wilde dieren 
doden. Hele stukken bossen zijn zo al 
leeggeroofd. Zelfs in de nationale parken 
zijn de dieren niet langer veilig. De lokale 
autoriteiten zijn niet in staat om op te 
treden tegen de stropers. Op die manier 
krijgt het ‘lege bos-syndroom’ wel een 
erg concrete invulling in Congo.

Koolstofreservoir
Congo alleen is goed voor 8 % van de 
koolstof die wereldwijd zit opgeslagen 
in levende bossen. Dit is ook de vierde 
grootste nationale koolstofvoorraad op 
aarde. Maar hoe lang blijft dit nog duren? 
Tegen 2050 zou door ontbossing in de 
DRC naar schatting tot 34,4 miljard ton 
CO2 kunnen vrijkomen, dat is ongeveer 
evenveel als de CO2 die Groot-Brittannië 
de voorbije zestig jaar heeft uitgestoten. 
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Door de Congolese bossen 
in stand te houden, 

stel je de toekomst van 
lokale gemeenschappen 
veilig en bescherm je de 

biodiversiteit
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René Ngongo is beleidsadvi-
seur voor Greenpeace Afrika. 
Zijn getuigenis geeft ons inzicht 
in de manier waarop Green-
peace optreedt in de DRC. En 
Greenpeace is natuurlijk ook 
actief bij ons op het terrein, 
waar het hout aankomt dat uit 

de Congo-
lese bossen is 
weggeroofd. 

Na de opening 
van ons kantoor 
in Kinshasa eind 
2008 wilden 
wij in de eerste 
plaats nagaan 

hoe doeltreffend de hervorming van 
de bossector was geweest die sinds 
2002 op initiatief van de Wereldbank 
was uitgevoerd. Daartoe hebben wij 
samen met allerlei verenigingen van het 
maatschappelijk middenveld workshops 
georganiseerd in de verschillende 
provincies van het land. Wij brachten er 
provinciaal gedeputeerden samen met 
vertegenwoordigers van de administratie 
en van de gemeenschappen van 
bosbewoners. Wij zijn tot de conclusie 
gekomen dat de toepassing van de 

boscode onbeduidend was en dat 
de staat niet bij machte is om de 
houtkapbedrijven echt te controleren. 
Te vaak zijn de gemeenschappen te 
weinig geïnformeerd over hun rechten 
die in de boscode staan. Er moest dus 
iets gebeuren. Wij strijden vooral om het 
moratorium op nieuwe kapvergunningen 
in stand te houden, zodat het niet wordt 
opgeheven nog voor er een participatief 
bestemmingsplan bestaat en de staat 
echt de houtketen kan controleren.

Politieke actie
Wij hebben de Wereldbank meegedeeld 
dat wij ons grote zorgen maken 
over de vele overtredingen in de 
bosbouwsector. Wij hebben ook druk 
uitgeoefend op nationaal vlak en er bij 
het parlement op aangedrongen om 
vragen te stellen aan de regering over 
de uitvoering van de hervorming. Wij 
hebben nog niet echt actie gevoerd 
tegen de industriële houtkapbedrijven 
die illegaal aan het werk zijn in Congo. 
Maar dat belet ons niet om de 
schandalen openbaar aan te klagen! 

Netwerking
Wij proberen uiteraard de plaatselijke 
bevolking te sensibiliseren, want zij is al 

te vaak het slachtoffer van de bedrijven en 
de administratie. Het belangrijkste is dat 
de mensen hun rechten kennen. Sommige 
van mijn collega’s gaan regelmatig een 
kijkje nemen op het terrein, in het woud. 
Maar we moeten realistisch zijn: in een 
land dat zo uitgestrekt is, kunnen we 
onmogelijk overal tegelijk zijn. Vandaar dat 
het zo belangrijk is om samen te werken 
met andere verenigingen uit het civiele 
middenveld. Daardoor is het mogelijk om 
onze teams uit te sturen naar de plaatsen 
waar de problemen het meest acuut zijn 
en om informatie na te trekken voor we ze 
openbaar maken.

Voorrang geven aan oplossingen
Er bestaan oplossingen om de greep 
van de houtkapbedrijven op het woud te 
lossen. Een voorbeeld: onze campagne 
voor de bescherming van onze ongerepte 
bossen valt samen met de discussie 
over de klimaatverandering. Sinds de 
klimaattop in Kopenhagen is er steeds 
meer sprake van de oprichting van 
een fonds om de bescherming van het 
oerwoud te financieren. Dat is een goede 
zaak, want de verwoesting van de bossen 
is verantwoordelijk voor 20 % van de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 
Maar wat mijn land betreft, vrees ik dat 

Samen met de lokale bevolking wil 
Greenpeace het tij keren
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sommigen alleen maar voordeel zullen 
hebben bij die situatie. Ik denk bijvoorbeeld 
aan de bosontginners die een financiële 
vergoeding willen voor de maatregelen 
die zij nemen voor de ontwikkeling van 
een duurzamer bosbeheer. Voor mij houdt 
die redenering geen steek. Het geld moet 
naar de plaatselijke bevolking gaan. En het 
moet ook dienen voor de versterking van 
de administratie op provinciaal en lokaal 
vlak. Er is vandaag kritiek op de laksheid 
van de overheid. Maar hoe kan het ook 
anders? De controleurs hebben vaak niet 
eens een motorfiets om in het bos de 
activiteiten van de houthakkers te gaan 
controleren! De plaatselijke bevolking zou 
met dit geld minder afhankelijk kunnen 
worden van houtproducten. Vandaag 
hebben de mensen vooral hout nodig 
om zich te verwarmen en om te koken. 
Misschien is het wel mogelijk om te werken 
met zonnepanelen of om kleinschalige 
projecten op te zetten voor de productie 
van waterkracht of maatregelen te nemen 
om efficiënter om te springen met de 
beschikbare energie.

Ten slotte zijn wij ook voorstander van 
een landgebruiksplan voor het woud, 
dat in eerste instantie de nog ongerepte 
gebieden zou afbakenen waar de 
industriële ontginners hun activiteiten 
niet mogen uitbreiden. Sommige delen 
van het woud zouden ‘voorbehouden’ 
blijven voor de plaatselijke bevolking, 
waar zij de bosrijkdommen kan ontginnen 
en zo de armoede kan aanpakken. Het 

is uiteraard van essentieel belang 
dat de bosbewoners het woud 
op duurzame wijze beheren. Het 
landgebruiksplan zou ook de bossen 
voor permanente productie moeten 
aanduiden, die toegankelijk zijn voor 
de houtkapbedrijven – uiteraard onder 
bepaalde voorwaarden. Dat plan moet 
natuurlijk tot stand komen met inspraak 
van de mensen die in het woud wonen. 
Zij zijn de echte hoeders van het woud.

In Europa en in België
Greenpeace treedt niet alleen op in 
de Congo, maar ook in de landen 
die illegaal gekapt hout invoeren. Wij 
oefenen al jaren druk uit op de 27 
landen van de Europese Unie opdat 
zij niet langer ‘illegaal’ hout zouden 
invoeren dat in strijd is met de nationale 
en internationale wetten. In april 2009 
toonde het Europees Parlement zich 
vastberaden met de goedkeuring van 
een wetsvoorstel dat een eind zou 
kunnen maken aan de schandalige 
verkoop van illegaal hout in Europa. 
Greenpeace houdt vandaag de druk 
op de regeringen om de tekst zo snel 
mogelijk te verbeteren en goed te keuren. 

Dat betekent niet dat wij de EU 
aanmoedigen om de impact van 
hun invoer op de bossen te meten 
en een beleid te ontwikkelen dat 
die impact beperkt. Wel oefenen wij 
druk uit op de donoren, waaronder 

België, om te investeren in projecten 
die echt ten goede komen aan de 
plaatselijke bevolking en die niet 
langer steun bieden aan het niet-
duurzame ontwikkelingsmodel van de 
houtkapbedrijven. Die projecten mogen 
uiteraard in geen geval andere oorzaken 
van ontbossing aanmoedigen, zoals de 
voedselindustrie. En in het kader van de 
klimaatonderhandelingen eisen wij dat er 
een financieel mechanisme komt dat het 
woud, de biodiversiteit en de rechten van 
de inheemse volken beschermt. 

Ten slotte aarzelt Greenpeace niet om 
op te treden op de plaatsen waar het 
geplunderde hout aankomt. Begin 
2010 voerden wij actie in de haven 
van Antwerpen. Wij waren te weten 
gekomen dat er illegaal gekapt hout uit 
Congo zou arriveren. Het ging om een 
lading wengéstammen gekapt door het 
bedrijf ITB. De bruto handelswaarde 
bedroeg om en bij de 45.000 euro. 
Volgens informatie die Greenpeace heeft 
ingezameld, had de plaatselijke bevolking 
uit de omgeving waar de bomen waren 
gekapt, maar enkele dollars gekregen 
voor dit wengéhout... 
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Caroline Veter

Bronnen: Carving up the Congo, 

Greenpeace International, april 2007. 
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