Wereld cacaoconferentie in Amsterdam (report ACV - CSC)
Meer dan 800 vertegenwoordigers, van boer tot consument, namen vorige week deel aan de World
Cocoa Conference. De conferentie stond in het teken van verduurzaming van de cacaosector. Twee
delegees van ACV Voeding en Diensten en twee secretarissen woonden de conferentie bij.
Een dag voor de start van de conferentie – op pinkstermaandag – bereidden vakbonden en NGO’s de
conferentie voor. We willen onze stem en zeker die van de cacaoboeren laten horen.
De conferentie was heel boeiend en leerrijk ... Wat zullen we zeker onthouden?
- Alle deelnemers zijn overtuigd van het belang van een meer duurzame productie van cacao…
MAAR iedereen heeft een eigen invulling van wat duurzaam is.
- Regeringen van cacao-exporterende landen (Ghana, Ivoorkust, Indonesië,...) en van cacaoimporterende landen (Nederland, UK,...) doen hun uiterste best om ons er van te overtuigen dat zij
heel wat doen om de duurzaamheid te bevorderen...
MAAR we horen toch meer goede intenties dan echte resultaten.
- Er zijn heel wat zinvolle projecten, met cacao van betere kwaliteit, waar de opbrengst hoger is en de
levensstandaard van de boeren verbetert. Deze projecten en certificaten hebben hun nut bewezen....
MAAR dit is onvoldoende. Er is nood aan een meer globale, structurele benadering op grote schaal.
- Slechts 3 à 5 % van de uitgaven voor cacaoproductie gaat naar de cacaoboeren. Zij vragen terecht
een hoger aandeel....
MAAR hoewel dit niet evident is, zal het noodzakelijk zijn. Er zijn dringend stimulansen nodig om
jongeren te overtuigen de cacaoteelt verder te zetten. Anders kan er op termijn niet meer worden
voldaan aan de stijgende vraag.
- Het discours van de cacao-bedrijfswereld kende een hele evolutie, als we dit vergelijken met een
vijftal jaren geleden - en dat is bijzonder positief nieuws! Ook zij zijn blijkbaar overtuigd van het
belang van samenwerking tussen de bedrijven, maar evengoed van de samenwerking met de
publieke sector (regeringen cacao-producerende landen). Ook zij zijn er van overtuigd dat (heel
zinvolle) bedrijfsgebonden projecten niet zullen volstaan.
Resultaten van dergelijke structurele aanpak blijven echter jammer genoeg nog uit. Hopelijk horen
we op de volgende conferentie (over 2 jaar) meer positief nieuws hierover?
- We hoorden echter geen woord over onze syndicale invalshoek, namelijk een duurzame productie
over de hele keten (dus ook in de industrie in het Westen). Daarvoor is dus nog heel wat werk aan de
winkel, waar ook onze lokale delegees goed werk zouden kunnen leveren.
Het belangrijkste strijdpunt voor de cacaoboeren blijft het ijveren voor een hogere vergoeding/prijs
voor het werk dat zij leveren. Aangezien het doorgaans over hele kleine plantages gaat, is het werk
van coöperatieven en boerenorganisaties/-vakbonden cruciaal. Wij willen als ACV Voeding en
Diensten die organisaties dan ook ondersteunen.
In dat kader hadden we een boeiende ontmoeting met onze collega-delegees van Barry Callebaut en
Cargill in Ghana en een vakbondsverantwoordelijke van Ghana. Wordt beslist vervolgd, dus volg ons
op facebook en op onze website.
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