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Eet het Amazonewoud niet op maar red het!  

Internationale context 

Het Amazonewoud vormt een uitzonderlijk koolstofreservoir van ongeveer 80 miljard ton koolstof. 

Dat is meer dan tien keer de uitstoot die jaarlijks door de mens wordt veroorzaakt.1 Helaas wordt die 

opslagcapaciteit ernstig gehypothekeerd door ontbossing. Door die ontbossing tegen te gaan, 

kunnen we een grote bijdrage leveren aan  het klimaatevenwicht. Op wereldschaal is ontbossing naar 

schatting verantwoordelijk voor bijna 20% van de broeikasgasuitstoot.  

De Braziliaanse context  

Brazilië, waar een groot deel van het Amazonewoud gelegen is, behoort vandaag tot de club van de 

vijf landen die de meeste broeikasgassen ter wereld uitstoten. Het grootste deel van de Braziliaanse 

uitstoot is het gevolg van ontbossing.  

Die ontbossing is grotendeels te verklaren door de ‘aanpassing’ van de grenzen van het 

landbouwgebied, die sinds enkele jaren aan de gang is. Sectoren als de industriële sojateelt en de 

grootschalige veeteelt rukken steeds verder naar het noorden op. Door die industriële activiteiten  

wordt het Amazonewoud beetje bij beetje omgevormd tot akkers en weiland. Ook de ertsenindustrie 

floreert er, vooral dan de productie van ruw gietijzer (pig iron) waarvoor veel houtskool wordt 

gebruikt.2 

Tussen 2005 en 2010 slaagde Brazilië erin om haar economische groei te verzoenen met de strijd 

tegen de opwarming van de aarde en de strijd tegen ontbossing. In de aanloop naar de 

internationale klimaattop in Kopenhagen in 2009 kondigde toenmalig president Lula een ambitieuze 

doelstelling aan voor zijn land:  80% minder ontbossing tegen 2020.3 Maar die doelstelling loopt 

vandaag gevaar. Na enkele jaren waarin de ontbossing is gedaald, is er opnieuw een toename 

vastgesteld. In 2011 bedroeg de ontbossing in het Amazonegebied 6.238 km².4  

De hervorming van de boswetgeving heeft de ontbossing opnieuw doen strijgen. Die hervorming is er 

gekomen onder druk van de agrobusiness en werd onlangs gedeeltelijk goedgekeurd door president 
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Dilma Rousseff. Volgens de universiteit van Brasilia zou dit tegen 2020 kunnen leiden tot een stijging 

van de ontbossing met 50%, of meer dan zeven keer de oppervlakte van België.5 

De veeteelt neemt momenteel 62% van het grondgebied in dat vroeger bos was.6 Tussen 1998 en 

2008 is de uitvoer van runds- en kalfsvlees uit Brazilië verzesvoudigd.7 Op wereldschaal heeft het 

land de grootste commerciële veestapel en is het de grootste exporteur van rundvlees en leder. 

Tegen 2018 wil Brazilië zijn aanwezigheid op de internationale markten nog versterken en zijn 

huidige aandeel verdubbelen. 

Om die ambitie waar te maken, werkt de Braziliaanse overheid nauw samen met grote spelers uit de 

veeteeltsector, zoals Bertin (tegenwoordig JBS), JBS, Marfrig en Minerva. Zij zijn allemaal 

alomtegenwoordig op de internationale vlees- en ledermarkt en genieten onrechtstreeks 

overheidssteun.
8
 

De impact van de intensieve veeteelt in het Amazonegebied 

De bijdrage  van de industriële veeteelt aan de ontbossing is niet de enige reden waarom Greenpeace 

zich verzet tegen deze vorm van landbouw. Greenpeace verrichte drie jaar lang undercover 

onderzoek en publiceerde haar conclusies in het rapport Slaughtering the Amazon (2009). Dit 

onderzoek bracht slavernij, schendingen van de rechten van de inheemse bevolking op het 

vruchtgebruik van hun grond en het ontstaan van allerlei, soms gewelddadige, sociale conflicten aan 

het licht.  

In heel veel landbouwbedrijven werden inbreuken vastgesteld en was het mogelijk om een verband te 

leggen tussen boerderijen en grote slachthuizen in het Amazonegebied. Het rapport van Greenpeace 

wees ook op de banden tussen deze slachthuizen en de Braziliaanse overheid, die klaar staat om de 

ontwikkeling van deze industrie te subsidiëren (onder andere via de Braziliaanse Nationale 

Ontwikkelingsbank/ BNDES).  

JBS = wereldleider in het niet nakomen van beloften!  

De groep JBS werd ongeveer vijftig jaar geleden opgericht door de familie Batista en heeft zich 

ondertussen nationaal en internationaal ontwikkeld. JBS is vandaag de wereldleider in de handel in 

dierlijke eiwitten (rund, varken, schaap, gevogelte) en ontwikkelt zich ook in de leder-, diervoeder- en 

collageenmarkt. De groep stelt 120.000 mensen te werk in 140 productievestigingen verdeeld over vijf 

continenten.
9
 Het bedrijf slacht ongeveer 50.000 stuks vee per dag.  

Voor Greenpeace is JBS vooral kampioen in het niet nakomen van beloften. Na het onderzoek in 

2009 en voorafgaand aan de publicatie van het rapport Slaughtering the Amazon, heeft JBS zich ertoe 

verbonden om geen vlees meer te kopen van boerderijen die actief ontbossen. Die belofte deed ze in 

het kader van het cattle agreement, dat ook werd ondertekend door andere grote slachthuizen in het 

Amazonegebeid zoals Minerva en Marfrig. Het akkoord is sterk geïnspireerd op een gelijkaardige 

overeenkomst die werd ondertekend door sojahandelaars. 

Het cattle agreement uit oktober 2009 voorziet dat de betrokken bedrijven alle handel stopzetten met 

de boerderijen die betrokken zijn bij ontbossing of die gelegen zijn op gronden die eigendom zijn van 
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indianen. Volgens de voorwaarden van het akkoord moet dit beleid van nulontbossing gelden voor de 

hele productieketen, in overeenstemming met de timing die is vastgelegd in het akkoord.  

Twee jaar na de ondertekening van dit akkoord publiceerde Greenpeace een nieuw rapport over de 

niet-nagekomen beloften van JBS.
10

 Daaruit bleek onder meer dat JBS nog altijd betrokken was bij 

boerderijen die door het Braziliaans milieuagentschap IBAMA werden verdacht van slavernij. In dat 

rapport uit 2011, Broken promises, wees Greenpeace nogmaals op de impact van de activiteiten van 

JBS en zijn onderaannemers op de indiaanse bevolking.  

Het voorbeeld van de Xavante is in dit verband bijzonder tekenend: 15 boerderijen die aan JBS 

leveren, zijn gevestigd op gronden van deze indianengroep. Door het verdwijnen van het bos (in de 

streek is 85% van het bos verdwenen) is dit volk verplicht om hout te kopen om te kunnen voldoen 

aan zijn behoefte aan brandhout en hout om mee te bouwen. Bovendien is het water dat over hun 

grondgebied loopt vervuild, waardoor zij er ook niet meer kunnen vissen. Dat is een volledig illegale 

situatie, want de inheemse volken hebben theoretisch recht op het vruchtgebruik van hun grond. 

Het nieuwste Greenpeace-rapport, JBS Scorecard – FAILED. How the biggest meat company on the 

planet is still slaughtering the Amazon,  dateert van juni 2012 en onderzoekt de betrokkenheid van 

JBS bij de uitvoering van het cattle agreement. Het bevestigt dat JBS nog altijd vee koopt van 

boerderijen die gevestigd zijn op het grondgebied van de Xavante. Het gaat om een tiental bedrijven.  

De illegale praktijken blijven bestaan 

Drie jaar na de ondertekening van het akkoord publiceert Greenpeace dus opnieuw een rapport over 

de magere vorderingen van de groep JBS. Uit dit rapport blijkt dat de betrokkenheid van JBS zich in 

het beste geval heeft beperkt tot het naleven van de Braziliaanse wet, waaraan de industriële groep 

toch in elk geval onderworpen is. 

 Vage afbakening van boerderijen 

Met betrekking tot de controle die vereist is in het kader van het cattle agreement, met name  
voor de afbakening van elke boerderij, heeft JBS van zijn leveranciers gewoon een GPS-punt 
geëist. Maar met zulke informatie is het onmogelijk om na te gaan welke impact de veeteelt 
precies heeft op de ontbossing. Met een GPS-punt is het niet mogelijk om de geografische 
grenzen van een ranch te bepalen. 
 

 Slavernij 
Er zijn opnieuw bewijzen verzameld dat JBS betrokken is bij gevallen van slavernij of het 

binnendringen op gronden die zijn voorbehouden voor indianen.
11

 Het gaat om feiten uit 2010 

en 2011, dat wil zeggen na de ondertekening van het akkoord. Dergelijke feiten komen vaak 

voor in de rundveesector. Eind 2011 maakte het Braziliaanse ministerie van Werk melding van 

meer dan 7.700 slaven, van wie een meerderheid werkzaam was in veebedrijven in het 

Amazonegebied. Die mensen zien zich soms genoodzaakt tot dwangarbeid om bijvoorbeeld 

schulden af te betalen.   

In werkelijkheid zijn er van bij het begin problemen geweest met het naleven van het akkoord dat in 

september 2009 is afgesloten. De oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn van zes maanden werd 

al snel verlengd. En er waren moeilijkheden omdat het noodzakelijk was om de verwachte vooruitgang 

correct te kunnen meten.  
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 Zie: Greenpeace-rapport “JBS Scorecard – Failed”, fig. 4. 
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Vernieling voor de uitvoer 

De slachthuizen van JBS (maar ook andere slachthuizen zijn betrokken partij) leveren producten die 

terechtkomen in de rekken van onder meer Europese en Braziliaanse supermarkten. Het vlees wordt 

op verschillende manieren verpakt, maar vooral in blik of als diepvriesproduct. De verwerking van het 

vlees gebeurt onder andere in fabrieken in het zuiden van Brazilië. De eindproducten worden in 

Europa aangeboden in het Verenigd Koninkrijk (30% van de invoer van vlees in blik komt uit Brazilië) 

en Nederland (Jumbo, Boni, Super de Boer en Makro).  

België voerde in 2010 6.300 ton vlees uit Brazilië in. Toledo, een filiaal van JBS, is gevestigd in Gent. 

De Antwerpse firma Van Aerde, gespecialiseerd in diepgevroren vlees heeft in 2011 zes containers 

diepgevroren rundvlees ingevoerd (een honderdtal ton) afkomstig van Bertin en Friboi, twee bedrijven 

die zijn opgeslorpt door JBS. Toen Greenpeace contact opnam, bevestigde Van Aerde, tijdens een 

telefoongesprek op 11 april 2012, dat het niet kon garanderen dat het vlees dat het invoerde niet was 

geproduceerd in boerderijen die schuldig zijn aan ontbossing. Andere firma’s zoals Magma Foods 

hebben ook handelsrelaties met JBS.  

De handelsbanden verbreken 

De rapporten die Greenpeace in 2009, 2011 en 2012 heeft gepubliceerd tonen aan dat het niet 

mogelijk is om de oorsprong en wettelijkheid te garanderen van het vlees dat is geproduceerd in het 

Amazonegebied, een van de laatste grote tropische bosgebieden op aarde. Die garantie kan niet 

worden geboden aan de klanten van JBS en dus ook niet aan de consumenten. Daarom vraagt 

Greenpeace de klanten van JBS hun contract met deze wereldleider te annuleren zolang hij niet kan 

garanderen dat hij ontbossingsvrij vlees produceert. Die vraag is in april 2012 in een brief gesteld aan 

Van Aerde en andere spelers in de vleessector in België. 

Tijd voor actie 

De bescherming van het Amazonewoud is niet alleen een zaak van Brazilië. Het land had zich 

geprofileerd als het groeiland dat het meest actief is in de strijd tegen de opwarming van de aarde (cf. 

engagement voor de top van Kopenhagen), maar Brazilië zou die leiderspositie wel eens kunnen 

verliezen terwijl het zich opmaakt om op te treden als gastland voor de top over Duurzame 

Ontwikkeling RIO+20, eind juni 2012. Als het zwicht voor de lobby van de agrobusiness verliest 

Brazilië een groot deel van zijn internationale geloofwaardigheid. Het land is onlangs ook begonnen 
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met een herziening van zijn boswetgeving en met haar gedeeltelijk veto tegen die nieuwe wetgeving 

heeft presidente Dilma Rousseff maar een heel klein deel van haar pre-electorale beloften ingelost.
12

  

De industrie en zeker een wereldleider als JBS moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zich bereid 

tonen om orde te scheppen in de sector om op die manier een bijdrage te leveren aan het welzijn van 

24 miljoen mensen, het behoud van de biodiversiteit en de strijd tegen de opwarming van de aarde.  

De rapporten van Greenpeace zijn beschikbaar op greenpeace.be: 

- 2009 : Slaughtering the Amazon  

- 2011 : Broken promises  

- 2012 : JBS Scorecard – Failed 
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