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Brussel, 27 oktober 2006
Betreft: platform duurzaamheid
Wij hebben uw schrijven van 12 september jongstleden goed ontvangen.
We verheugen ons over het initiatief van BB, BCZ, BEMEFA en FEDIS om samen een platform op te
richten voor duurzaamheid, en daar ook nog andere partners bij te betrekken.
Als NGOs die reeds geruime tijd met de problematiek van duurzame landbouw in het algemeen en met de
sojaproblematiek in het bijzonder begaan zijn, willen we een constructieve bijdrage leveren in deze
zoektocht naar concrete oplossingen, die op het terrein het verschil kunnen maken. Dat is ook de reden
waarom we deze problematiek bij de economische actoren aangekaart hebben.
Aan het begin van dit beloftevolle proces vinden we het belangrijk om onze verwachtingen nog eens op een
rijtje te zetten.
De dringendheid van deze problematiek vraagt om een concreet antwoord op een relatief korte termijn. Wij
hebben er begrip voor dat het bijsturen van de 'sojaketen' niet van de ene op de andere dag kan gerealiseerd
worden, gezien de economische en logistieke implicaties die dit tot op zekere hoogte kan hebben. Toch
dringen wij er op aan om de dynamiek in het proces te houden door het geven van duidelijke signalen en het
zetten van concrete stappen. Tot op heden is het voor ons nog weinig duidelijk wat het platform exact wil
ondernemen en in welke tijdspanne.
Wij vinden het belangrijk voor de geloofwaardigheid van het platform dat het zich op korte termijn
uitspreekt over een aantal basisprincipes en de lijnen uitzet voor het verdere traject.
In uw brief vermeldt u ook de dynamiek van de Round Table on Responsible Soy (RTSS). Het aansluiten bij
internationale initiatieven biedt ongetwijfeld voordelen, mits deze initiatieven de gestelde verwachtingen
kunnen inlossen. Op dit ogenblik zijn wij eerder pessimistisch gestemd met betrekking tot de uitkomst van
de RTSS. Na anderhalf jaar is er weinig vooruitgang geboekt en wordt het proces door een aantal bedrijven

misbruikt om nu geen actie te moeten ondernemen. We stellen dan ook voor dat het platform voor
duurzaamheid zijn ambities hoger legt dan de RTSS. Wellicht kan vanuit België een inspirerend precedent
gecreëerd worden voor de internationale dynamiek.
De Belgische NGO's die reeds langer rond duurzame landbouw werkzaam zijn, zijn vragende partij voor een
structureel overleg met de actoren van het platform voor duurzaamheid. We hopen dat een eerste gesprek kan
plaatsvinden na de eerstkomende vergadering van het platform.
Tot slot herhalen we dat de schaal van de problematiek en de snelheid waarmee ze nog elke dag uitbreiding
neemt, vraagt om snelle en afdoende antwoorden. Het aflopen van het tweejarig moratorium op aankoop van
soja uit nieuw ontboste gebieden in het Amazonewoud, moet daarbij dienen als richtdatum. Maar het lijdt
geen twijfel dat de dynamiek in Zuid-Amerika positief kan beïnvloed worden door duidelijke signalen uit
België en Europa. We dringen er daarom nogmaals op aan om hier een hoge prioriteit aan toe te kennen.
We hopen met dit schrijven een duidelijk beeld gegeven te hebben van de verwachtingen, die wij hebben bij
de aangekondigde oprichting van het platform voor duurzaamheid:
● een structureel overleg met de NGO-wereld
● een duidelijk engagement waarin een aantal basisprincipes naar voor geschoven worden
● een traject binnen een afgelijnde tijdspanne, waarbinnen deze principes ook concreet op het terrein in
concrete maatregelen toegepast zullen worden.
Vriendelijke groeten,

Wendel Trio,
campagnedirecteur Greenpeace
mede namens volgende leden van de werkgroep landbouw van VODO - Vlaams Overleg Duurzame
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