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Invoerrechten: Europa spreekt met dubbele tong
Europese politici hekelen graag de handelsbelemmeringen, waarmee de VS de eigen
producenten willen beschermen tegen concurrentie uit het buitenland. Maar de EU
heeft er ook een handje van importheffingen in te stellen voor veredelde producten.
Twee markante voorbeelden…
Voor de grondstof ‘cacaobonen’ hoeven geen invoerrechten betaald te worden, voor een reep
chocolade ligt de heffing voor het invoeren in de EU rond de 30 procent. Slechts enkele
concerns hebben de verwerking van cacao en de productie van chocolade onder elkaar
verdeeld. De jaarlijkse netto-omzet van de chocolade-industrie wordt geschat op 85 miljard
euro. Een gemiddelde familie van cacaoboeren in Ivoorkust beschikte in 2014 over een
inkomen van 45 eurocent per lid per dag.
Koffiebonen kunnen vrij van invoerrechten naar de EU worden geëxporteerd. Voor gebrande
koffie daarentegen moet 7,5 procent heffing betaald worden. Als de koffie dan ook nog
caeïnevrij is, stijgt de importheffing naar 9 procent. In 2016 verdiende heel Afrika 1,8 miljard
aan de koffie-export, terwijl de verkoop van veredelde koffie alleen al in Duitsland een
exportwaarde van 2,2 miljard euro opleverde. (Bron: Oxfam, Misereor)

Handel kan niet duurzaam zijn zolang vrouwen worden buitengesloten
Begin juni vonden in Brussel de jaarlijkse European Development Days (EDD) plaats.
Centraal thema dit jaar was het versterken van de positie van meisjes en vrouwen met
het oog op duurzame ontwikkeling.
Meer dan 8.000 mensen woonden de European Development Days bij, waaronder acht
staatshoofden uit Afrika, hoge ambtenaren van de Europese Unie, evenals hoge
vertegenwoordigers van de VN en het maatschappelijk middenveld. Tijdens de opening,
verklaarde VN-Vice-Secretaris-Generaal Amina Mohammed dat de wereld alleen
vooruitgang kan boeken bij het bereiken van de ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’
wanneer ook aan gendergelijkheid wordt gewerkt. “Gendergelijkheid is een voorwaarde voor
duurzame ontwikkeling,” zei ze. Verder sprak ze ook over geweld tegen vrouwen. “Geweld
tegen vrouwen blijft helaas een wereldwijde pandemie", zei ze. “Het voortduren van geweld
tegen vrouwen zorgt voor verloren economische kansen en onderwijskansen en zorgt
daarnaast ook voor onder andere gezondheidsproblemen en voortplantingsproblemen.”
In bijna alle Afrikaanse landen spelen vrouwen een grote rol in het dagelijkse leven. Ze zijn
verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen. Ze doen het huishoudelijke werk en
werken op het land. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol in de kleinschalige handel. Maar

over het algemeen krijgen maar weinig vrouwen kansen om een commerciële carrière op te
bouwen op regionaal of internationaal niveau. Die kloof moet worden gedicht wil handel in
Afrika zich stabiliseren en verder ontwikkelen. Daarom moet gewerkt worden aan gelijke
rechten van vrouwen in het sociale leven en op de arbeidsmarkt.
Handel kan daarbij een rol spelen. In de nieuwe generatie van vrijhandelsovereenkomsten
zijn bepalingen opgenomen die moeten helpen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te halen.
Het gaat bijvoorbeeld om bepalingen over fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden die in
overeenstemming zijn met internationale verdragen; over een duurzame omgang met het
milieu; over bescherming van lokale gemeenschappen tegen corruptie en misbruik door
internationale bedrijven. Maar de pogingen van de EU om de rechten van vrouwen te
waarborgen en gendergelijkheid tot stand te brengen in handel lopen vaak stuk, omdat er te
weinig instrumenten zijn om dit ook af te dwingen.
De EU moet daarom doorgaan met het zoeken naar manieren om vrouwen van alle
leeftijdsgroepen toegang te geven tot fatsoenlijk werk. Vrouwen spelen een essentiële rol op
de weg naar duurzame ontwikkeling. Wanneer vrouwen erop vooruitgaan, gaat de hele
samenleving erop vooruit. En hetzelfde geldt voor handel. (Bron: AEFJN.org, 2 juli 2018)

Agro-industriële landbouwparken in de DR Congo
De DR Congo heeft een eerste agro-industrieel landbouwpark geopend in de buurt van
de hoofdstad Kinshasa. Bedoeling is dat er achttien van dit soort parken komen. De
regering wil buitenlandse investeerders aantrekken door te tonen hoe groot het
landbouwpotentieel is van het land.
Het agro-industriële park van Bukanga Lonzo is 75.000 hectare groot. De Congolese regering
heeft laten weten dat het om zeer goede landbouwgrond gaat, met goede toegang tot water.
De nabijheid van Kinshasa betekent een markt van meer dan tien miljoen mensen. Een ZuidAfrikaans bedrijf, Africom Commodities Group of Companies, heeft het land voor 25 jaar
geleased in het kader van een publiek-private partnerschap.
De burgers in de omliggende dorpen staan echter aan de zijlijn. Maar heel weinig lokale
mensen zijn aangenomen. Erger nog: ze zijn hun landbouwgronden kwijt. De overheid
beschouwt het land als van haar. Maar de leiders van de lokale gemeenschappen beschouwen
het als land van hun voorouders. Hen werd niets gevraagd. Nu kunnen zij zelfs niet langer
naar hun begraafplaatsen, laat staan naar hun akkers. Ook hun gewoonte om in het
omliggende woud op zoek te gaan naar eetbare insecten staat onder druk vanwege het gebruik
van pesticiden. “Vroeger gingen we op zoek naar eetbare rupsen aan de rand van het bos.
Maar niet alleen worden we nu weggejaagd, ook de rupsen zijn bijna verdwenen,” vertelden
dorpelingen.
Zij worden bij het opeisen van hun rechten momenteel gesteund door de National Council of
NGOs of the Congo. Ze hopen nog steeds te kunnen profiteren van de beloofde modernisering
van de dorpen, o.a. de bouw van scholen en klinieken en de training en in dienst neming van
lokale krachten. (Bron: AEFJN.org, 2 juli 2018)

