RENTABILITEIT TEGEN ELKE PRIJS
Steeds meer produceren, steeds goedkoper dan de concurrentie.
Voeding is een business als een andere, en staat genoteerd op de beurs!
Rentabiliteit is het woord dat overal de plak zwaait: rentabiliteit van de
bodem, van de ruimte, van planten- en diersoorten en zelfs van de mens.

Welzijn van de aarde

GEZON

DHEID!

Intensieve landbouw, dat zijn velden met slechts één gewas
zo ver het oog reikt. Deze monoculturen met hoog rendement
verarmen de uitgeputte bodem en verzwakken de planten
(ziektes, invasies van insecten...).
De producenten nemen vervolgens hun toevlucht tot GGO's,
pesticiden en kunstmest... ten koste van de biodiversiteit en
de kwaliteit van het grondwater.
Er bestaan sterke vermoedens dat pesticiden verband houden
met bepaalde ziektes (kanker, leukemie, Parkinson,...).

Geamputeerde
kippensnavels, kreupel
gemaakte eenden,
afgesneden varkensstaartenen tanden, vermorzelde
kuikens, geen toegang
tot buitenlucht of weiland,
verslechtering van het
genotype, overbevolking...
de lijst van mishandelingen
is lang!

52% van de groenten,
fruit en granen die in België
verkocht worden, bevatten
sporen van pesticiden.
Bijna 8% daarvan
overschrijdt de toegelaten
drempelwaarden!
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Dierenwelzijn

De intensieve veeteelt heeft geen respect voor het dier. De race naar
winst en rentabiliteit brengt overtredingen en misbruik met zich
mee. Naast het dierenwelzijn wordt onze gezondheid rechtstreeks
bedreigd door de praktijken die al deze productiviteit met zich
meebrengt. Het grote aantal dieren op kleine oppervlaktes bij
intensieve veeteelt leidt tot het preventief gebruik van anti-biotica.
En vlees van buiten Europa kan hormonen bevatten.
In een legbatterij
zitten 18 tot 22
kippen op één
vierkante meter.

Arbeiderswelzijn
De internationale handel biedt boeren en arbeiders op de plantages in
ontwikkelingslanden geen middelen voor een waardig bestaan: te lage
lonen, slechte werkomstandigheden, geen toegang tot informatie, tot
ﬁnanciering of tot sociale voorzieningen.
In de productieketen is de macht niet gelijk verdeeld, wat mensen die
elke dag instaan voor onze voeding in de armoede duwt.
Bovendien wordt 70% van ons voedsel geproduceerd door kleine
landbouwers en zij zijn de eersten die de gevolgen van de
klimaatverandering zullen voelen!
Bron: www.fairtradebelgium.be

Veel
landbouwers in het
Zuiden verdienen
minder dan
€1,5 per dag...

