
De duurzame VOC ?
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“Mijn naam is Nico Roozen, handelaar 
in gifsoja.” Zo zou de eigentijdse Max 
Havelaar kunnen beginnen. Het zijn 
geen koloniën meer, maar de 
plundering van de derde wereld gaat 
onverminderd door. We plakken er nu 
alleen een mooi label op en noemen 
het ‘duurzaam’ of ‘verantwoord’.

Laat het duidelijk zijn: grootschalige soja 
import is niet verantwoord en het is ook 
geen stap richting duurzaamheid. Daar 
kan geen Ronde Tafel voor 

Verantwoorde Soja iets aan veranderen. De enorme soja mono-
culturen in Zuid-Amerika zijn een ramp voor mens, natuur en 
milieu. De genetisch gemanipuleerde soja is gemaakt om met 
massale hoeveelheden gif bespoten te worden. Dat gif richt op 
grote schaal ernstige gezondheidsschade aan bij omwonenden, 
van misselijkheid en huiduitslag tot kanker en schade aan de 
ongeboren vrucht. Het is roofbouw, ten koste van savanne, bos en 
bodem. Ten gunste van de winst zijn en worden grote groepen 
kleine boeren en inheemse volkeren van hun land verjaagd. Daar 
doen de slappe RTRS criteria niets aan. Geen wonder dat het 
proces geen enkel draagvlak heeft bij de bevolking en 
maatschappelijke organisaties in de productielanden. Bovendien, 
export van bodemvruchtbaarheid daar voor de vlees- en 
zuivelindustrie hier is per definitie slecht voor het milieu en het 
klimaat. Daar en hier.

Deze soja van een ‘verantwoord’ stempel voorzien is misleiding. 
Daarom is het RTRS logo consumentenbedrog.  Toch stak de 
Nederlandse regering de afgelopen vier jaar via het IDH 20 miljoen 
in dit soort projecten. De komende vijf jaar gaat opnieuw 100 
miljoen belastinggeld naar dit soort misleiding. Duurzame palmolie, 
verantwoorde soja, beter katoen. Het is allemaal groenwassen van 
foute monoculturen.

Monsanto, Cargill, Unilever en vele andere bedrijven profiteren. Het dient de 
handel, maar we noemen het ‘ontwikkelingshulp’. Hou uzelf toch niet voor 
de gek. We lossen met soja en agrobrandstoffen geen klimaatprobleem op. 
Die producten lenen zich niet voor duurzame handel. We zijn op weg naar 
valse labels voor foute handel. Zo werkt het moderne kolonialisme. De 
plundering van de bodem gaat gewoon door, ten gunste van enkelen, ten 
koste van velen. Het actieprogramma van het IDH spreekt boekdelen. Het 
richt zich vooral op de belangen van de Nederlandse handel en het 
verkopen van Nederlandse technologie, niet op sluiten van kringlopen, 
afbouwen van import van foute producten, uitwerken van lokale 
alternatieven. Het IDH programma ademt een ongezonde ‘duurzame VOC 
mentaliteit’.
      Tjerk Dalhuisen, www.gifsoja.nl

Dit pamflet is opgedragen aan Rubén Portillo Cáceres (26), die begin januari 
overleed na blootstelling aan landbouwgif in het departement Canindeyú in 
Paraguay. Het zoveelste dodelijke slachtoffer van de gifsoja. Verantwoord?

PS  Komt RTRS lid Nidera nu met ‘verantwoorde’ slavenarbeid?
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