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Deze brochure kwam tot 
stand met steun van

Intro
Onderzoek toont aan dat mensen- en arbeids-
rechten van werknemers actief in het oogsten 
en verwerken van paranoten in Bolivia worden  
geschonden. Bedrijven die deze delicatesse 
verwerken en exporteren hebben de vruchten 
kunnen plukken van de verbeterende marktom-
standigheden. De lonen van de arbeiders, die 
meestal hun hele familie meebrengen tijdens 
het oogsten, gingen er nauwelijks op vooruit; hun 
inkomen stelt hen niet in staat om hun familie te 
onderhouden.  

Dit dossier vat het onderzoek van Pablo Poveda 
samen en plaatst het binnen een mondiale context. 
Een eerste deel geeft een beeld van de schendingen 
en ongelijkheden waarmee arbeiders in de parano-
tensector te maken krijgen. Een tweede deel buigt 
zich over de positie van de arbeiders die actief zijn 
in het oogstproces, binnen de mondiale toeleve-
ringsketen. Tot slot wordt een schets gemaakt hoe 
verschillende Boliviaanse vakbonden binnen de 
sector een gezamenlijke rol opnemen.
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Over het onderzoek
FOS (solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen, België), 
ABVV HORVAL (Belgische socialistische vakbondscentrale HORECA-VOEDING), SOMO 
(Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, Nederland), CIPCA SA (Centro de 
Investigación y Promoción del Campesinado (Centrum voor Onderzoek en Promotie van 
de landbouw) Bolivia) en CNTACB (Confederación Nacional de Trabajadores Asalariados 
del Campo de Bolivia - Nationale Confederatie van Boliviaanse landarbeiders) hebben 
onderzoek verricht naar de Boliviaanse paranotensector, om zo Boliviaanse vakbonden 
te ondersteunen bij  prijs- en loononderhandelingen. 

Het onderzoek is uitgevoerd van juni 2018 tot juni 2020 op basis van interviews met 
arbeiders, economische analyses en gesprekken met syndicale afgevaardigden in de 
sector. De verdeling van de meerwaarde over de wereldwijde toeleveringsketen en de 
arbeidsomstandigheden bij het oogsten en verwerken van de noten staan centraal. 
Pablo Poveda Avila was de auteur van het oorspronkelijke onderzoek, CIPCA SA heeft 
het gepubliceerd.
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De maanvormige paranoot groeit aan de gelijknamige boom. 
De boom komt voor in het tropisch regenwoud in de 

Boliviaanse Amazone en kan maar liefst 50 meter 
hoog worden. Buiten die biotoop is de productie 
economisch niet haalbaar en daarom worden 
bijna alle noten die wereldwijd verhandeld 
worden, geoogst in ongerept woud. De handel in 

dit bosproduct wordt de hoeksteen van het behoud 
van het Amazonegebied  genoemd. Er zijn aanwijzingen 

dat de handel in paranoten de lokale en inheemse gemeenschappen 
in staat stellen om inkomsten te genereren en tegelijkertijd het 
woud2 te beschermen. Het Boliviaanse Amazonegebied beslaat met 
zijn 723.000 km² zo´n 62% van het Boliviaanse grondgebied. Het 
oogstgebied van de paranoten strekt zich uit over een oppervlakte 
van ongeveer 84.000 km².

Wereldwijd wordt jaarlijks 35.000 ton paranoten geconsumeerd. 
Vergeleken met de meeste andere noten zoals amandelen (1.304.051 
ton), walnoten (887.731 ton) en cashewnoten (720.170 ton) is dit een 
bescheiden3 getal. Opmerkelijk is echter dat slechts drie landen 
verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde productie: Bolivia (82%), 
Peru (13%) en Brazilië (5%)4. Daardoor heeft Bolivia een feitelijk 
monopolie op de productie van paranoten. In de detailhandel 
worden rauwe paranoten verkocht in zakjes, in noten- en 
gedroogde vruchtenmengelingen en in ontbijtproducten. Voedings- 
en verzorgingsbedrijven verwerken de noten in diverse snacks, 
gebakken voedingsmiddelen, snoepgoed en cosmetica.
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De Boliviaanse economie wordt gedomineerd door 
de export van aardgas (32%), zink (17%) en goud 
(12%)5. 

De export van paranoten is zeer belangrijk voor 
het Andesland dat door de Wereldbank als een 
lager-middeninkomensland6 wordt beschouwd. 
Met een productie van 25.000 ton voor een waarde 
van 205 miljoen USD in 2018, zijn paranoten het 
op één na belangrijkste agrarisch exportproduct 
van Bolivia na soja7. In het noordelijk deel van het 
land, het noordelijke Amazonegebied, waar de 
noten geoogst en verwerkt worden, is de sector de 
belangrijkste economische activiteit8. 

Tijdens de oogst rapen de arbeiders diep in het 
regenwoud van het Amazonegebied, de vruchten 
die van de paranootbomen zijn gevallen. Om aan 
de noten te geraken hakken ze de houtachtige 
buitenste schil die de peulen bevat open met 
een machete. Aan het eind van de dag dragen de 
oogstarbeiders alle noten die ze hebben geraapt, 
te voet in zakken naar de ophaalcentra. Afhanke-
lijk van de beschikbare infrastructuur worden de 
noten van hieruit per boot en/of per vrachtwagen 
naar de verwerkingsfabrieken in de grootste steden 
en gemeenten van de regio vervoerd.

In de fabrieken, waarvan de meeste in de stad 
Riberalta gelegen zijn, worden de noten gesorteerd, 
gedroogd, gekookt, gepeld, gereinigd, geselecteerd 
en verpakt. Bij hun aankomst na de oogst bevinden 
de noten zich nog steeds in hun eigen harde 
dop. In de verwerkingsfabrieken verwijderen de 
arbeiders de dop van de noten één voor één met 
behulp van een eenvoudig instrument. Dit is de 
meest arbeidsintensieve fase van het verwerkings-
proces. In slechts enkele fabrieken is het pellen al 
gemechaniseerd. 

In de afgelopen jaren waren circa 
8.000 arbeiders tewerkgesteld in 
de verwerking en 14.000 loonar-
beiders in het oogsten van de 
paranoten. De verwerkingsfa-
brieken zijn acht maanden per 
jaar actief. De oogst zelf duurt 
ongeveer drie maanden. De 
meeste van de geïnterviewde 
oogstarbeiders worden ingehuurd 
door “barraqueros“, de groot-
grondbezitters die de loonarbei-
ders tewerkstellen. Tijdens deze 
drie maanden wonen de oogst-
arbeiders in een werkkamp, een 
zogenaamde “barraca”. Dankzij 
de landhervormingen van 1996  
werden inheemse en boeren-
gemeenschappen eigenaar 
van talrijke stukken land. Als 
gevolg daarvan is de vroegere 
dominantie van de “barracas” in 
de sector afgenomen, maar het 
is onduidelijk in welke mate. De 
analyse toont aan dat inheemse 
en boerengemeenschappen 
nu ongeveer 52 procent van de 
vruchtbare grond bezitten, wat 
goed is voor ongeveer 46 procent 
van de totale export. Maar door 
gebrek aan mankracht nemen de 
gemeenschappen ook loonar-
beiders in dienst en werken ze 
samen met aannemers en parti-
culiere bedrijven om de markt te 
bevoorraden.  
  

De paranotensector in Bolivia
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De structuur van de internationale toeleveringsketen 
van de paranoot is relatief eenvoudig. In de produ-
cerende landen worden de noten in bulk geoogst, 
verwerkt en geëxporteerd. In de landen van invoer 
worden de noten in de groothandel verkocht door 
handelsondernemingen aan voedingsbedrijven die 
de noten verpakken voor de detailhandel of recht-
streeks aan supermarkten wanneer de handelson-
dernemingen verpakkingsinstallaties9 hebben.  De 
rauwe paranoten die in de supermarkten van de 
importerende landen worden verkocht zijn identiek 
aan de noten die de verwerkingsfabriek in Bolivia 
verlaten. Ze zullen echter ongeveer 2,5 keer meer 
kosten.

Internationale handelsondernemingen, verpakkers 
(verwerkers)10 en detailhandelaars in consumptie-
markten profiteren het meeste van de meerwaarde 
(brutowinstmarge) van deze grondstof in de toele-
veringsketen (zie figuur 1). Slechts een klein deel 
(10%) van de detailhandelprijs van paranoten 
komt bij de oogst- en fabrieksarbeiders in Bolivia 
terecht11. Ter vergelijking, uit onderzoek van Oxfam 
blijkt zelfs dat het aandeel van kleine producenten/
werknemers in de consumentenprijs voor een 
reeks producten die courant in ontwikkelings-
landen gekocht worden, zoals avocado’s, bananen 
en sperziebonen, slechts 7 procent12 bedraagt.  

Figuur 1: Bruto aandeel in de consumentenprijs 
van de actoren in de toeleveringsketen van de 
paranoot (2018)

Bron: SOMO op basis van Poveda Avila en de Belgische samengestelde kleinhandelsprijs van 19,16 USD per kilo13.

De prijsevolutie tussen 2014 en 
2018 toont aan dat de lonen van 
oogstarbeiders onveranderd zijn 
gebleven, terwijl die van fabrieks-
arbeiders met 45 procent 
gestegen zijn. In dezelfde periode 
zijn de prijzen van producenten 
en exporteurs met respectieve-
lijk 27 en 21 procent gestegen. 
De prijzen voor internationale 
handelsondernemingen zijn zelfs 
verdubbeld (106%). De netto-
winstmarges van de verwerkende 
fabrieken en producenten in 
Bolivia bedroegen in 2018 respec-
tievelijk 9 en 46 procent, en 13 
en 35 procent in 2014. Kortom, 
met uitzondering van de oogst-
arbeiders hebben de meeste 
actoren in de toeleverings-
keten van paranoten, maar dan 
vooral producenten en interna-
tionale handelsondernemingen, 
geprofiteerd van de verbeterde 
marktomstandigheden14.

Internationale toeleveringsketen en  
verdeling meerwaarde van de paranoot 

BOLIVIANOS
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Oogstarbeiders, die per kilo betaald worden, 
verdienen gemiddeld 397 USD per maand. Verwer-
kers, waarvan de meeste (62%) een vast salaris 
hebben, ontvangen zo’n 348 USD. Alhoewel deze 
loonniveaus boven het nationale minimumloon 
van 297 USD liggen, is het gerapporteerde inkomen 
vaak een gezinsinkomen. Het minimuminkomen 
dat nodig is om een gezin te onderhouden is veel 
hoger dan het minimumloon en ligt naar schatting 
tussen de 538 en 735 USD per maand. Alle oogst-
arbeiders melden dat ze familieleden mee naar het 
woud nemen om hen te helpen. 

Kinderarbeid 
Aangezien hulp van het gezin zo ingebur-
gerd is in de sector, is het niet verwonder-
lijk dat kinderarbeid dit ook is. De werkne-
mers hebben tijdens het onderzoek niet 
verteld hoeveel kinderen uit welke leeftijds-
categorieën hen helpen met het oogsten 
of verwerken van paranoten. Wel gaven ze 
details over de werkplek op het bedrijf en de 
samenstelling van het huishouden. Op basis 
hiervan wordt geschat dat ten minste 64 
procent van de oogstarbeiders in het gezel-
schap is van minderjarigen en 35 procent van 
kinderen onder de 14 jaar. 

Twee derden van de oogstarbeiders vertelt 
dat het werk het schoolrooster van de  
kinderen beïnvloedt. Twee vijfde van de 
oogstarbeiders geeft aan dat hun kinderen 
een volledig schooljaar verloren hebben. Een 
tiende geeft zelfs aan dat er twee of meer 
schooljaren verloren zijn gegaan. Het was niet 
mogelijk om het aandeel van de fabrieksar-
beiders vergezeld van minderjarigen op de 
werkvloer correct in te schatten. Werknemers 
beweren dat kinderen onder de 14 jaar sinds 
enkele jaren niet meer welkom zijn in de 
fabrieken. Minderjarigen van 14 jaar en ouder 
worden toegelaten, mits ze toestemming 
hebben van de Dienst Jeugdbescherming. 

Arbeidsgerelateerde 
uitbuiting

71% procent van de geïnterviewde 
arbeiders neemt zelfs hun hele 
familie mee tijdens het oogstsei-
zoen. Ook 86% van de geïnter-
viewde verwerkingsarbeiders 
heeft minstens één familielid dat 
hen in de fabriek helpt. In deze 
gevallen zullen individuele leden 
die in familieverband werken 
meestal een loon onder het 
niveau van het minimumloon 
ontvangen. 

64% van oogstarbeiders in 
gezelschap van minderjarigen.

jaar

35% van kinderen
is onder de 14 jaar.

64%
-18

jaar
-14
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Sinds 2019 laten een aantal 
fabrieken echter alleen nog maar 
helpers van 18 jaar en ouder 
toe. Meer dan een derde van de 
geïnterviewde fabrieksarbeiders 
meldt kinderen in de leeftijdsca-
tegorie 14 tot 17 jaar. Bij fabrieks-
arbeiders is dit dus de groep 
waar het risico op kinderarbeid 
het grootst is.

Volgens IAO-conventie 23 is 
“dwangarbeid alle werk (...) dat 
bij iemand wordt afgedwongen 
onder bedreiging van een sanctie 
en waarvoor de persoon zich 
niet vrijwillig heeft aangeboden”. 
Van de oogst- en fabrieksarbei-
ders bestempelt respectievelijk 
12 procent en 28 procent hun 
arbeidssituatie als dwangarbeid. 
De voorbeelden die ze geven 
ter verklaring van hun antwoord 
zijn, onder andere, werken in de 
oogst om de schulden van het 
vorige seizoen bij hun werkgever 
af te lossen en het verplicht 
worden om schoonmaakwerk 
in de ophaalcentra of verwer-

1 Zie bijvoorbeeld IAO: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publi-
cation/wcms_203832.pdf (5 October 2020); of https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/kleding/
child-labour/9-framework-indicators-forced-labour.pdf?la=en&hash=792229333C8ECEFBB08DB3D207406D64 
(5 oktober 2020)

kingsfabrieken te doen. Op basis van de beschik-
bare informatie kan niet vastgesteld of geverifieerd 
worden of de specifieke werkomstandigheden 
in de paranotensector in Bolivia wettelijk als  
dwangarbeid worden beschouwd of niet. Een aantal 
van de gerapporteerde praktijken zijn echter sterke 
indicatoren voor dwangarbeid1. 

Gemiddeld 88% van de oogstarbeiders gaat bijvoor-
beeld leningen aan in de vorm van voorschotten op 
hun loon. Deze zogenaamde ‘habilito’ maakt het 
voor werknemers moeilijker om hun baan op te 
zeggen als ze dat willen en is duidelijk een vorm 
van lijfeigenschap. Bovendien profiteren werkge-
vers in de vaak geïsoleerde en afgelegen ophaal-
centra van hun monopolie op levensmiddelen 
en andere benodigdheden om deze aan werkne-
mers, op krediet, te verkopen tegen prijzen die ver 
boven de marktprijzen liggen. Negen van de tien 
oogstarbeiders die aan habilito doen, kopen de 
bestelde goederen aan prijzen die het dubbele 
zijn van de markten in Riberalta. Andere gerappor-
teerde indicatoren voor dwangarbeid en/of slechte 
arbeidsomstandigheden zijn fysieke agressie (9% bij 
het oogsten, 6% in de fabriek), seksuele intimidatie 
(12%; 17%), bedreigingen (18%; 36%) en het achter-
houden van betalingen en persoonlijke bezittingen 
(15%; 11%). 

Informeel
De informaliteit van de werkgelegenheid is nog een ander probleem. Twee derde van 
de oogstarbeiders en drie kwart van de fabrieksarbeiders meldt dat ze geen schrifte-
lijk contract hebben. Dat maakt het moeilijker voor werknemers om hun rechten af 
te dwingen. Als gevolg daarvan genieten de werknemers van de paranotenoogst niet 
van de sociale zekerheid (ziekteverzekering, pensioenverzekering, premies, bonussen, 
dertiende maand, ontslagvergoeding en vakantie), slechts 9% van de oogstarbeiders 
werkt met een ziekteverzekering. Het Boliviaanse ministerie van Arbeid oordeelt dat de 
oogstarbeiders in de paranotenindustrie geen recht hebben op een vast maandsalaris 
omdat ze een stukloon krijgen. De fabrieksarbeiders daarentegen kunnen genieten van 
de voordelen van de sociale zekerheid zoals vastgelegd in de arbeidswet. 
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Representatieve bedrijven 
en belangenorganisaties 
van de toeleveringsketen 
voor paranoten

Bolivia
Producenten: ASPROGOAL (Vereniging 
van Rubber- en Amandelproducenten) 
en AARENAMAPA (Agroindustriële 
Vereniging van natuurlije grondstoffen 
van de Manuripi rivier in Pando).
Exporteurs: CADEXNOR (Kamer van 
Exportbedrijven uit het Noorden 
van Bolivia) de sectorvereniging van 
exporteurs. Urkupiña, de grootste 
exporteur van paranoten in Bolivia. 
Eén derde van de Boliviaanse export 
van paranoten wordt door dit bedrijf 
verhandeld. Onder andere Voicevale, 
August Töpfer en Lidl behoren tot zijn 
cliënteel.

Internationaal
Handelsondernemingen: Voicevale, 
is de toonaangevende internationale 
handelsonderneming in paranoten 
wereldwijd17. Het bedrijf heeft zijn 
hoofdkantoor in Londen, VK, maar 
heeft ook kantoren in een aantal 
andere landen over de hele wereld. 
In de periode 2014-2018 bedroeg het 

aandeel van de multinational in de 
import van paranoten uit Bolivia naar 
de Europese Unie (EU) 28%18. August 
Töpfer, de derde grootste EU-im-
porteur van paranoten uit Bolivia, is 
gevestigd in Hamburg, Duitsland. Het 
bedrijf is een groothandelsbedrijf dat 
voornamelijk paranoten verpakt voor 
zijn Europese retailklanten. 
Verpakkers: Het in de Verenigde 
Staten gevestigde PepsiCo is een 
toonaangevende multinationaal 
op vlak van voedingsmiddelen en 
dranken. Producten van PepsiCo die 
paranoten bevatten, zijn onder andere 
muesli (Quaker) en snacks (Duyvis, 
Nut Harvest). 
Detailhandel: Kleinhandelaar Lidl 
maakt deel uit van de in Duitsland 
gevestigde Schwartz Gruppe, het 
grootste detailhandelsconcern van 
de EU. Lidl is ook de negende belang-
rijkste EU-importeur van paranoten 
uit Bolivia. Een van hun paranoten-
producten is een retailverpakking 
van rauwe noten onder hun private 
label Alesto. Detailhandelaar Aldi met 
hoofdkantoor in Duitsland is een ander 
toonaangevend detailhandelsconcern 
in de EU. De catalogus van de super-
markt bevat ook verpakte paranoten 
van het merk Nature’s Gift.

Sleutelpersonen en perspectieven 
van de sector 
Dit onderzoek is niet het eerste dat vormen van uitbuiting bij werknemers in de parano-
tenindustrie in Bolivia onthult. In deze eeuw alleen al hebben verschillende rapporten 
soortgelijke misbruiken gedocumenteerd, de meest recente werd in 201315  gepubli-
ceerd.  Internationale netwerken voor verantwoord ondernemen willen dergelijke 
risico’s identificeren en efficiënt aanpakken16. Omdat de arbeidsomstandigheden bij 
het oogsten en verwerken van paranoten zo problematisch en hardnekkig zijn, rijst de 
vraag welke bedrijven met de risico’s geassocieerd worden en hoe die aan te pakken. 
Hiervoor werden de hoofdkantoren van representatieve bedrijven en belangenorgani-
saties voor elk onderdeel van de toeleveringsketen gecontacteerd en om een reactie 
gevraagd (zie kader 1).
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Cadexnor: in haar reactie uit de 
belangenorganisatie van exporteurs 
(Cadexnor) ongefundeerde beschuldi-
gingen van vooringenomenheid bij het 
onderzoek, samen met bezorgdheden 
over de mogelijke economische schade 
die de publicatie van de resultaten 
voor de sector zou kunnen betekenen. 
Verklaringen zoals “de publicatie van 
dit document op een onverantwoorde-
lijke manier kan leiden tot de ineenstor-
ting van de markt”, maken deel uit van 
dezelfde argumentatie die ze momen-
teel gebruiken bij de onderhandelingen 
over de prijzen en lonen, met name dat 
het streven van de werknemers naar 
betere lonen “kan leiden tot econo-
mische rampen”. Hetzelfde argument 
werd aangevoerd tijdens de collectieve 
onderhandelingen in november 2020.

Urkupiña: de grootste exporteur van 
paranoten in Bolivia heeft geant-
woord dat het onderzoek het imago 
van de sector en de stad zou kunnen 
schaden, wat op zijn beurt kan  leiden 
tot verlies van mogelijke afzetmarkten. 
Het bedrijf beweert dat niet alle cijfers 
in het document correct zijn. Urkupiña 
geeft echter geen verder details die 
het mogelijk zouden maken om speci-
fieke correcties in het document aan 
te brengen.  

Voicevale: de grootste handelsonder-
neming ter wereldin de internatio-
nale toeleveringsketen van paranoten 
heeft zich niet uitgesproken over de 
slechte arbeidsomstandigheden die in 
dit onderzoek werden vastgesteld. De 
onderneming beweerde echter wel dat 
de waardeverdeling in de toeleverings-
keten verkeerd wordt weergegeven. 

Het aandeel van de detailhandel zou 
hoger zijn dan 20%. Hun aandeel zou 
kleiner zijn19.

August Töpfer: verpakkings- en 
importbedrijf August Töpfer beweert 
het onderzoek niet representatief is 
voor hun leverancier Urkupiña. Het 
bedrijf benadrukt echter ook dat het de 
‘zorgen’ van het rapport serieus neemt 
en dat het van plan is ze te verifiëren 
en in vraag te stellen bij de leverancier.

PepsiCo: het multinationale voedsel-
merkenbedrijf PepsiCo meldt dat het 
de problemen die in het onderzoek aan 
de kaak werden gesteld samen met zijn 
leveranciers zal onderzoeken en dat 
ze met het oog daarop zijn begonnen 
met een diepgaand onderzoek van 
het beleid en de praktijken van hun 
leveranciers.

Aldi: Aldi drukt in een uitgebreide  
reactie  bezorgdheid uit en meldt dat 
men de  risico’s op vlak van arbeids- 
en mensenrechten bij de productie 
van paranoten serieus neemt. Als een 
vervolg hierop is het detailhandelscon-
cern begonnen met een diepgaande 
beoordeling van de impact op de 
mensenrechten van de paranoten-
keten. Zo stelt de multinational dat 
het de mogelijke risico’s nauwkeurig 
zal onderzoeken en een methodiek 
kan ontwikkelen om deze risico’s te 
beperken. Hoewel dit project niet 
kon worden afgerond vanwege de 
pandemie, laat Aldi weten dat dit 
te willen doen door middel van een 
gezamenlijke actie met haar handel-
spartners.

Reacties van bedrijven 
op het onderzoek
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De reacties van toonaange-
vende bedrijven en instellingen 
in elk segment van de interna-
tionale paranoot-toeleverings-
keten op de problemen die in 
dit onderzoek onthuld worden, 
zijn divers. Maar het is duidelijk 
dat  de algemene perceptie over 
de arbeidsomstandigheden en 
waardeverdeling in de keten vaak 
niet in overeenstemming is met 
de resultaten van dit onderzoek. 
Sommige bedrijven kijken de 
andere kant op. Dit is alarmerend 
omdat de bewustwording van de 
problematische werkomstandig-
heden belangrijk is om deze aan 
te pakken.

Het onderzoek noemt geen 
specifieke werkgevers of leveran-
ciers bij naam die zich schuldig 
maken aan uitbuiting in Bolivia. 
Het onderzoek is gebaseerd op 
68 interviews met loonarbei-
ders, economische analyses 
en gesprekken met syndicaal 
afgevaardigden die zowel oogst- 
als fabrieksarbeiders verte-
genwoordigen. De problemen 
aangehaald in het onderzoek 
worden bevestigd door onafhan-
kelijk partijen, en zijn representa-
tief voor het reilen en zeilen in de 

sector. Gelukkig zijn een aantal bedrijven bereid om 
de vastgestelde problemen verder te onderzoeken 
en hierover met hun leveranciers in gesprek te 
gaan. Bovendien is Aldi, één van de meest invloed-
rijke detailhandelaren in de sector, vastbesloten 
om de problematische werkomstandigheden aan 
te pakken zodra hun risico-onderzoek is afgerond,

Hoewel  de studie ook een analyse bevat over de 
ongelijke verdeling van de meerwaarde in de toele-
veringsketen, heeft slechts één bedrijf hier speci-
fiek op gereageerd door de nadruk te leggen op 
het relatief kleine aandeel in de kleinhandelsprijs. 
Dit stilzwijgen is nog minder geruststellend dan de 
reacties van de bedrijven op de arbeidsgerelateerde 
uitbuiting. In vergelijking met sommige andere 
internationale toeleveringsketens van levensmid-
delen, waar meer details voor beschikbaar zijn, 
is het aandeel in de kleinhandelsprijs dat door 
paranootoogstarbeiders wordt ontvangen, niet de 
laagste. Desalniettemin blijft het aandeel zeer laag 
en stegen de lonen aan het begin van de produc-
tieketen amper of niet ondanks verbeterde markt-
voorwaarden. Belangrijker nog is dat de industrie 
zich ervan bewust zou moeten zijn dat ook zij 
verantwoordelijkheid moet nemen voor het verbe-
teren van de lonen bij het oogsten en verwerken 
van paranoten. Dit was immers de cruciale vraag 
van de vakbonden in Bolivia. Het onderzoek heeft 
de economische onrechtvaardigheid in de indus-
trie zwart op wit bewezen, internationale bedrijven 
kunnen zich niet langer beroepen op onwetend-
heid en moeten actie ondernemen. 
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Vakbonden in de 
paranotensector in Bolivia
Als gevolg daarvan voelden zowel de oogst- als de 
fabrieksarbeiders zich in oktober 2020, voor het 
eerst in de Boliviaanse geschiedenis, gedwongen 
om zich te verenigen en hogere lonen te eisen van 
hun werkgevers. Voor het eerst kwamen loonarbei-
ders uit alle productieve schakels in de toeleve-
ringsketen van de paranoot, oogst- en fabrieksar-
beiders, maar ook boeren en inheemse organisaties, 
samen tijdens een grote bijeenkomst in de stad El 
Sena, het hart van het departement Pando. Daar 
werd besloten om een overkoepelende alliantie op 
te richten. Deze historische integratie is een eerste 
ervaring van een sectorale arbeidsalliantie in het 
Andesland. 

In tegenstelling tot andere jaren wil de alliantie 
ervoor zorgen dat er een prijs wordt bepaald die 
beantwoordt aan de eisen van elk deel van de 
keten. Eén enkel sectoraal voorstel wordt voorge-
legd. De voorbije jaren heeft het bedrijfsleven de 
verschillende aparte eisen stelselmatig naast zich 
neergelegd.

De eerste concrete actie was het bijeenroepen 
van het bedrijfsleven vertegenwoordigd door de 
Kamer van Exporteurs van het Noorden van Bolivia 
(CADEXNOR) voor een vergadering die eind oktober 
2020 moest plaatsvinden. Het vastleggen van de 
prijzen en lonen, en het bespreken van de arbeids-
omstandigheden in verschillende delen van de 
keten, stond op de agenda. De vergadering werd 
meermaals uitgesteld maar de gesprekken werden 
uiteindelijk opgestart. De weken nadien werd volop 
onderhandeld. De invalswegen naar het woud 
werden geblokkeerd zolang er geen akkoord was. 
Op die manier waren inheemse en boerenorgani-
saties solidair met loonarbeiders die oogsten of in 
de fabrieken werken. 

De werkgeversorganisaties 
speelden het echter bikkelhard 
en weigerden enig constructief 
voorstel. Meer dan een maand 
ging voorbij en nog steeds werd 
geen akkoord bereikt over de 
prijzen en lonen. De druk op de 
loonarbeiders, zeer hard getroffen 
door de economische impact 
van de pandemie, steeg. De 
werkgevers hielden voet bij stuk 
en beweerden dat de internati-
onale prijs geen loonsverbete-
ringen toelaat. Dit argument gaat 
resoluut in tegen de bevindingen 
van dit onderzoek en is dus niet 
gebaseerd op reële cijfers. De 
vakbonden, met het onderzoek 
in handen, wilden niet plooien 
maar voelen de druk. De vrees 
bestaat echter dat bepaalde 
groepen arbeiders uit pure 
economische noodzaak toch het 
woud intrekken zonder een goed 
loonakkoord te hebben bereikt. 
Dit assymetrische machtsspel is 
tekenend voor de weinig scrupu-
leuze houding van de Boliviaanse 
werkgevers in deze sector.

Op 20 december 2020 werd nog 
steeds geen akkoord bereikt. 
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