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Bloed, zweet  
en bananen

Fruit komt niet zomaar uit de lucht vallen in onze supermarkten. In de landen die 
het fruit produceren, werken arbeiders vaak lange en zware werkdagen tegen 
hongerlonen. Dikwijls zonder bescherming tegen pesticiden.

De laatste jaren hebben steeds meer consumenten oog voor lokale producten en 
dat is goed! Maar dat gaat niet op voor bananen, ananassen en andere tropisch 
vruchten. We kopen ze het hele jaar door in de supermarkten, maar tegen welke 
prijs? De landarbeiders op de fruitplantages zijn vaak de dupe van de scheve 
machtsverhoudingen. 

Op internationaal niveau moeten er afdwingbare regels komen die de mondiale 
productieketens controleren en waardig werk garanderen. Zolang die regels er 
niet zijn, zullen we samen met vakbonden de politieke beleidsmakers en multi-
nationals wijzen op hun verantwoordelijkheid!

Want zeg nu zelf, hoe lekker en gezond die meloenen, bananen of ananassen 
ook zijn. Wie kan er nog van genieten als je weet dat ze in slavernij geplukt zijn?

Annuschka Vandewalle,
algemeen secretaris
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Samen tegen uitbuiting!

foto: ASTAC

Onderbetaald

Hard Labeur

eerlijkfruit.be
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Fruit valt niet  
uit de lucht
“Ze noemen ons dieven en zeggen dat we geld willen 
stelen van de plantage. Maar dan antwoorden we dat 
we ons loon  verdedigen en opkomen voor onze rech-
ten. Respect is het enige wat we willen.“

Of je nu naar de bananenplantag-
es in Ecuador, de meloenplantages 
in Honduras of de wijnplantages in 
Zuid-Afrika trekt; de situatie van de 
landarbeiders is ronduit schrijnend. 
In de landelijke gebieden zijn ze de 
allerarmsten en hun arbeidsomstan-
digheden erbarmelijk.

Landarbeiders leveren zware kracht-
inspanningen, gebukt onder een 
blakende zon in een vochtig klimaat. 
Ze krijgen geen bescherming of  

gereedschap zoals handschoenen 
en machetes. Terwijl vliegtuigjes de 
plantages op elk moment van de dag 
kunnen besproeien. Vaak worden ze 
betaald per prestatie, aan de hand 
van het aantal gevulde dozen, waar-
door ze verplicht en onbetaald over- 
uren kloppen. Dat alles tegen honger- 
lonen.

Vrouwen hebben het extra zwaar te 
verduren. Zij worden minder betaald 
dan mannen en een zwanger-

Focus
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schap wordt niet geduld. Ook sek-
sueel geweld is alomtegenwoordig. 
Wie actief is bij een vakbond krijgt 
de slechtst betaalde en zwaarste 
jobs. Activisten worden ontslagen, 
bedreigd en soms zelfs vermoord. 

DUURZAAM
Is een duurzame mondiale productie- 
keten mogelijk? De wetgeving over 
leefbare lonen, goede werkomstan-
digheden en vakbondsvrijheid mag 
geen dode letter blijven. Om te kun-
nen opboksen tegen de macht van 
de bedrijven zijn ook internationale 
spelregels nodig. Er bestaan al heel 
wat richtlijnen, maar die zijn niet af-
dwingbaar en verliezen zo hun effect. 
Om echt iets te veranderen is druk 
van onderuit, van vakbonden wereld-
wijd, nodig. 

Ook supermarkten en internation-
ale fruitbedrijven kunnen druk uit- 
oefenen. Ze lijken niet in staat of 
niet geïnteresseerd om van het 
steeds-de-laagste-prijsprincipe af te 
stappen. 

Het is net dat model dat onrecht- 
vaardige handelspraktijken in stand 
houdt. De taak ligt daarom bij consu-
menten en vakbondsvertegenwoor- 
digers binnen de bedrijven om veran-
dering te eisen.

SAMEN!
Zolang de internationale spel- 
regels niet afdwingbaar zijn zullen 
FOS en onze bevriende organisaties 
zoals ABVV Horval de luis in de pels 
zijn van politieke beleidsmakers en 
bedrijven! Dat doen we onder andere 
in Ecuador met ASTAC, die er land- 
arbeiders op de bananenplantages 
verenigt, met FESTAGRO in Hondu-
ras, die de landarbeiders in de melo-
enen- en ananasteelt samenbrengt, 
en met CSAAWU in Zuid-Afrika, die 
de landarbeiders op de Zuid-Afri-
kaanse wijnplantages groepeert.

TEKST Stiene Billen
FOTO’S Gerald Haenel & ASTAC

Lees wat jij kan doen om het verschil  
te maken op www.eerlijkfruit.be
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“Activisten worden 
ontslagen, bedreigd en 
soms zelfs vermoord”



“Alles is met elkaar ver-
bonden. De sociale strijd 

zal ook elders in het gedrang komen 
wanneer er in andere landen mensen 
zonder sociale rechten leven. Wat 
we samen met FOS doen, heeft dus 
wereldwijd effect.“

Lees het volledige interview op 
iris.eerlijkfruit.be

Iris Munguía 
Coördinator van koepelorganisatie 
COLSIBA, waar de Hondurese fruit-
vakbond FESTAGRO, lid van is.

Interview

6



“Uitbuiting is voor ABVV Horval 
geen ingrediënt voor een exo-

tische fruitcocktail. Daarom blijven we 
ons samen met FOS inzetten voor fruit-
plukkers overal ter wereld!”

Lees het volledige interview op
silvie.eerlijkfruit.be

Silvie Mariën 
Verantwoordelijk voor de inter-
nationale projecten van ABVV 
Horval.
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Uit het Zuiden

Grote kans dat de bananen in je fruitmand uit Ecuador en je 
meloenen uit Honduras komen. Daar heb je niet alleen het  
ideale klimaat maar ook veel ruimte voor plantages. Transport 
is bovendien goedkoop, dus is de afstand overbrugbaar. Maar 
mens en milieu zijn de slachtoffers. 

Grote fruitplantages zijn vaak mono-
culturen: een planten- of boomsoort 
per plantage, met meestal twee oog-
sten per jaar. Door die onnatuurlijke 
situatie verdwijnt het leefgebied van 
heel wat insecten, dieren en plant-
en. Maar ook eenzijdige beplanting, 
erosie en ontbossing dragen hiertoe 
bij. Vaak is er een gebrek aan gene-
tische variatie. 97% van de bananen 
in de supermarkt heeft dezelfde  

genetische afkomst. Daardoor is het 
fruit kwetsbaar voor plagen, insecten 
en ziekten en moeten bedrijven pes-
ticiden en meststoffen inzetten. Die 
moeten steeds vaker en in grote hoe- 
veelheid ingezet worden om effect 
te hebben. Het budget van de gemi-
ddelde plantagehouder voor pestici- 
den ligt dan ook hoger dan het budget 
voor de werkkrachten. 
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Pesticiden:  
de echte killers



Landarbeiders worden ‘de gevlekten’ 
genoemd naar de vlekken die ze op 
hun huid krijgen door het gebruik 
van de pesticiden. Vaak is er voor 
hen geen beschermingskledij of is de 
voorziene kledij niet aangepast aan 
het werk of klimaat. Naast huidaan-
doeningen zijn ontstekingen, misse-
lijkheid, diarree en zelfs onvrucht-
baarheid schering en inslag voor de 
landarbeiders en bij uitbreiding de 
hele gemeenschap. 

TEKST Caroline Bal
FOTOS Eduardo Perez

VERVUILING
Pesticiden worden met de hand of via 
de lucht over de plantages verspreid. 
Ongeveer 85% wordt geloosd vanuit 
een vliegtuig. Veel komt niet op de 
planten terecht en vervuilt de hele 
omgeving. Hevige regens laten de 
stoffen diep doordringen in de grond 
en waterbronnen. Dat zorgt voor  
vis- en diersterfte en besmet voed-
sel. Vervuild water wordt gebruikt 
om te wassen, koken en kuisen.

“Mijn broer stierf aan maag-
kanker. We kunnen niet bewijzen 
dat het door het vervuilde water 
kwam, maar het is hier een vaak 
voorkomende doodsoorzaak. Ook de 
dieren sterven of verhuizen. In de 
rivieren zie je geen kreeften meer.” 
Mario Mirando Jímenes,  
werknemer op een plantage van fruit-
merk Del Monte 

GEZONDHEID
Wettelijk mogen er geen pesticiden 
gesproeid worden als de arbeiders 
op de plantages zijn. Maar de wet 
wordt voortdurend geschonden. 
De impact op de gezondheid van de 
landarbeiders is enorm: de gezond-
heidsklachten gaan van depressie 
tot maagkankers, ademhalingsprob-
lemen en miskramen. 

“Een maand geleden werd ik opge-
nomen in het ziekenhuis met een 
vergiftiging door de pesticiden. Toen 
ik terug aan het werk ging werd 
ik weer op de plantage gestuurd 
zonder beschermkledij.” 
Ex-werkneemster van fruitbedrijf 
Agricola Agromonte 
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Samen voor eerlijk fruit!
FOS zet zich wereldwijd in voor land- 
arbeiders. Daarbij is samenwerken 
het codewoord!

We zetten druk op bedrijven die 
arbeiders niet respecteren. 
Toen de Ecuadoraanse vakbond  
ASTAC het opnam voor door pesti-
ciden vergiftigde bananenarbeiders, 
brachten we hen in contact met  
internationale organisaties om 
samen verandering af te dwingen.

We brengen organisaties  
samen om kennis te delen. 
De Belgische vakbond ABVV Horval 
steunt FOS in de strijd voor fruit- 
arbeiders. We brengen hen in con-
tact met organisaties die strijden 
voor eerlijk fruit. Zo kunnen ze van 
elkaar leren.
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In Actie
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We wijzen overheden op hun 
plicht  in de strijd voor recht-
vaardigheid. 
In Honduras mochten arbeids- 
inspecteurs vaak geen controles 
uitoefenen op de fruitplantages.  
FESTAGRO, een bevriende land-
bouwvakbond, trok naar de over-
heid. Intussen liggen de boetes 250 
keer hoger en worden inspecteurs 
beter ondersteund.

We denken ook aan het milieu. 
SINTAF, een vakbond uit Mozam-
bique, is al langer overtuigd dat 
goede leefomstandigheden hand in 
hand gaan met aandacht voor duur- 
zame landbouw met respect voor 
mens en natuur. Samen werken 
we aan een doordacht milieubeleid 
voor op de plantages.

We versterken de noodkreten  
van fruitarbeiders. 
Toen de Zuid-Afrikaanse landarbei-
ders van het wijnbedrijf Robertson 
Winery hun lage lonen, lange uren, 
de intimidatie en het racisme beu 
waren, staakten ze. We voerden in 
België de druk op door consumen- 
ten te overtuigen om geen oneer-
lijke wijn meer te drinken en de 
werkgever onder druk te zetten. 
Daarbij kregen we steun van tal van 
Belgische activisten en politici.

 
We overtuigen iedereen.
Met mooie affiches en gewaagde 
acties maken we samen met ABVV 
Horval mensen bewust van de  
strijd voor eerlijk fruit. Wil je ook 
het verschil maken? Kom mee in 
actie. Ontdek onze activiteiten op 
agenda.eerlijkfruit.be

FOTO Dieter Boone

Wil je meer weten over de problemen op fruitplantages? Wil je 
ontdekken hoe jij het verschil kan maken voor de mensen die 
jouw fruit plukken? Sta je te popelen om meer te ontdekken 
over de acties van FOS voor eerlijk fruit?

Surf naar onze campagnepagina op 
 www.eerlijkfruit.be
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