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Van 4 tot 14 oktober loopt de Week van de Fair Trade. De Week van de Eerlijke Handel. De week die tien 
dagen lang alle Belgen moet aanzetten tot een grotere bewustwording over de prijs die betaald wordt voor 
producten uit het Zuiden en hen moet verleiden tot het mijden van producten die geen eerlijk inkomen kunnen 
bezorgen aan boeren uit het Zuiden. De organisatoren, het Belgische Ontwikkelingsagentschap en Fairtrade 
Belgium, richten zich zoals steeds op hun doelgroep: de consument in ieder van ons ten voordele van bena-
deelde producenten in het zuiden. De jaarlijks weerkerende actie draagt ongetwijfeld bij tot het verbeteren van 
de levenstandaard van de kleinere landbouwers in het zuiden, maar het blijft spijtig dat men in de communi-
catie voor de week van de Fair Trade opnieuw vergeet de link te leggen naar ons, boeren en tuinders in het 
Noorden. In het algemeen hebben wij het veel beter dan onze zuiderse collega’s, maar het blijft ook bij ons in 
een aantal sectoren moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen. Kijken we naar de rundveehouderij, daar 
blijft het onmiskenbaar problematisch om een deftig inkomen op te bouwen. De bradeerpraktijken met vlees 
blijven gewoon doorgaan en blijven ervoor zorgen dat de doorsnee consument steeds weer voorbijgaat aan 
de realiteit van elke dag op land- en tuinbouwbedrijven. 

De oproep tot deelname aan het #GrootsteProtest van Fairtrade Belgium kan je wat mij betreft gerust steunen. 
Het helpt misschien om een aantal verstandige ruimdenkende mensen bij andere schakels in de keten aan te 
zetten tot een eerlijker en correctere prijsvorming, hier bij ons, dan vandaag gebeurt. En ook al zal dit niet van 
vandaag op morgen gebeuren -zo naïef zijn we ook weer niet- alle tekenen wijzen toch in een richting die ons 
steeds meer gelijk geven. Sinds jaar en dag zeggen en schrijven we vanuit het ABS dat een correcte verloning, 
loon naar werk, niet alleen een recht is van werknemers, maar ook en zeker van hardwerkende zelfstandige 
land- en tuinbouwers. Voor mensen die aan de basis van de samenleving liggen en elke dag ervoor zorgen 
dat er zich in onze (Westerse) wereld bijna niemand zorgen moet maken of hij morgen iets zal te eten hebben. 
Loop eens langs de rekken met verse en bewerkte voedingsproducten op markten, in de buurtwinkel en in 
warenhuizen en je ziet steeds weer het enorme gevarieerde aanbod, dat in den beginne van onze hand komt. 
Daar mogen en moeten we zelf fier op zijn! De Europese beleidsmakers lijken zich daar ook steeds meer be-
wust van te worden en namen de voorbije jaren verschillende initiatieven ter verbetering van de positie van de 
landbouwers in de keten, de enquête over de ketenwerking loopt overigens nog steeds. Echt voelbaar op het 
landbouwbedrijf is het (nog) niet. Vandaar de niet aflatende houding vanuit diverse hoeken om er écht werk van 
te maken: van een beter functionerende marktwerking, van écht maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
van een faire prijs voor onze producten van bij ons.

Bij ons wordt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gewerkt aan voedsel voor iedereen. Tegen welke prijs? 
Het zal velen worst wezen, als de worst maar goedkoop is…
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