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\l spelen op de biologrchc
marlt is het hoog tijd om sociale
normen op re nenen in de biologi
rhe keurmerken. Dat rgt Nico
Roorn van Solidaridrd, de onmik'
kelinssorsaó;etie achrd de Oké
banan. De Britse keurmerkorgani
sarie voot dc biologische landbouu
de Soil Asociation, is al bezig om
regels voor tthisch veranvoorde

Sindsenise tijd bEnsen srot€ bàná'
nenmukinaionàls ah Dole cn FyÍrei
biologisch getelde bananen op de
markt. De Europese en ̂ medkaanse
mdken zijn vooi hen interesenr
sinds deopmarsvm bio.'oler nu
gangbae of biologische bananen wor
den geproduceerd. de atbeidomson
disheden bij de ldenncie6 zijn
schrijnend , ,e8t Nico Rooren van So-
lidaridad, deorganisatie dieaande
wieg$ond van het M* Havclaar
keurmerken res jar seleden de Oké
banaan introduceerde. Een bedrijf als
l){fes koopr zijó biologishc binàn.n
bij h Isla, een bananenplantas€ in

tuuador Dearbcidc's mogen hier

geen lid zijn En een r€lbond, er is

geen CAO en de ,rbeider krijsen her

ofilciële minimumloon baaald, wát

veel re laag is om ran te beman. De

Europeseconsum.nr k zich bie.on'

voldoendevan bewu*.

Black Sigatoka
Om boeren e€n hosere prijs tc bicden
cn hun arbeidsomstmdisheden k
verbeteren, werd in 1996 dc Oké-ba-
naangeÍnrroducee.d. De banaen ws
wdis*ar óiet b;ologisch, hijwerd al
wel nl-ken milieu"riendelijker ge-
teeld. Rorn: 'Het grooste ptoblem
in debanenenreck is d. bêruchte
Bla.k Sisatoka, en schimmcldiede
bladeÉn van dc banáne.rruikan'
6r. omde Black Sigaiokà ÉbcsÍij-
den wordterop degangb& plantages
totwel 65 keerper jaar, va.uitvli€s'
tuisjes, m€t.h€miGtiën gesprocid.
Volgcns de milieunomenvan Md

Havelaar nogcn d gce. herbiciden en

insecriciden gebruikt worden. Ook

wordcn eise. goteld aan de bepls

rinssdichrheid en het mesrgcbruik.

Het bestrijden van desigatokadoor

een tungiciden tocgcstaan, metals

voomarde dat de frequende van de

bcspuiringen zo l mos€lijkis. D€

€raringwijst uit da!bije.n góede

monitoring vm de infeciedruk vol-

Íaan kaí woden metrien rot veetien

b€spuninsen per jaar Dàarmee woid(

cc. giBanris.he milieuwins gereà-li

Het ma*tandel "an deOké-b..!à.

in Nederhnd is lager dr vlaknade

inÍoductie. Rooeo: De invcó€'

perkingen van de EutopeseUnieíjn

hie oor her belang'ijl$te obÍak€l se-
w€eÍ. In ZwitÉdaód zijn er ge.. be-

perkingen en list het mukhandeel

En deOké-banaao op 'uim Mhtig

prccenr.ln halië en Finland isdc

Oké'bà.aan ook succevol.

Eko is nog niet altijd sociaal
Pleiclooi  voor sociale norm wint langzaam terrern

De bio-consument die in de

supermarkt eindelijk een tros

Eko-bananen vdn het schaP
kan plukken, is ten onre.hte
tevreden- Weliswaar is deze
banaan vrij van chemische
niddelen, aan de arbeidsom-
standigheden wddronder de
bananen zijn geproduceerd is

vaak weinigverdnderd.



Twee keurmerken
Sx,dscn igc  t i ld  r  e Ínn  ookeen b io lo -

gnchevrrianryrn deoké-hà.a.n op
de markt, de Ekó-oké b.nxad. Voor
Solidaridrd $ond h€t bii d€ inrÍoduc-

tievan de()ké-bánian al v.$ on toe
tese'kcn naareen ecologischebe-

ddifrvoerins. Rooze.: Dc omschrke
lins van ee. bcdriifdaralyols€ns N.ld
HàvelaaÈnormen wÍkr nàr ee. bio-

logische pÍoducticmcrhode duurt
Neà d'ic jaar Ook uit finrcieel

oogpunr is de Md HaveluFw.rkwij-

reen nood?.kerijke issen$áp v@r

omschákeleóde bedrijv€n, omdar zij

her inkohsrenverlis en de irvesterin

s€n di€ nodigzijnvooreen biolosi'

sche Hriikvoerinsatleen kunnen n-

nanc;ecn 3rs zijen fanePrijsvou

hun producen kijsen. I n onMikke-

lingsland€n b€Í!n gecn subsidis
voor omschàkelend€ bcren. Md
Halclààr produce.ien kdjgen daaF
om de roeshs "i rijdeísde conv€6ie-
p€dDdebetuld . Inmidd€ls wordr de

Eko-Oké banaan s€prcduced i.

Ghana, Peru en Ecuadoi

On aan te seven drrdc F.ko Oké ba
naá. ?o*clbiolosis.h als laiÍ rade is,
,ijn.rNee keurm€rken tevinden op
d€vdpakkn,g. ErwoRlt wel g€spro,
ke. ovÍ het lnrgr€renvan h€t Md

Havelar. k€urnrerk mer hcr Elo

keurme , m.ff volgeni Roozen is dir

ge.. rcaliÍischeoprie: In ee. rnÍal

Èsio! k e€n ecolognchcbedrijfsvoe

rins niet.,ogeliik, zoal5 bi jvoorbeeld

op dc Md Ha\€laaÍ-Plinrlgcr in
Cosa Rica. De intuticdtuk b hier
simpelweg re hoogvooreen biologi,

scbc ieelNiize. Mer her Max Hdvc
laaFkeurmerk is in dn lind echrer wel
v<ln,ilieuwin( re behlen. Hcr Mix
HarelaÈkeum,crk bcwijsr hier ook

eocde dicnvcn in dc omschakelings-

p(rode nàÍeen biologischc teelMij
k. hbb.t..cfl iÍtcÍingisvotgens

Ro./rn ook seen houdbtrÍe oplossÍ,g.
'H€t 

Á een korhm u.eclls$hei.l
\íii ?.udcn gÍr.,s z,en dÍ her Eko-

rLgkmenr$o.dr trirccLÍL merio -

lenoÍme.. Drn k.n $lÍIn Norddl
n,ei dtn keurmerk. F.k. Hic^!oÍkan

gebruikgemmk. eorden un een be-
$and€ sóci.lrgedngs.ode. dc 5A-

8000 norm, die n gcb.sccRl op inkr

narionrl gdcccrrccrd. II O richtlij
.c. voor rÍbridÍ,nshndisheden .n

OLSO ri.htlijnenvoor mulrinrrionr

leondemenri,rgc.. Ats deso.iate nor
mc. nlct geintegreerdworden in h.r

Eko-Íeslement zulle. dc muhindiio
n.ls dc sociàle àsenda bliiren neser€n

en soedkop€.€ biolosische b.nancn
op de markt kunnen brengen.'lèNijl

dc consumeór v€trachr dar een duur
m product bwel andacht heeÍi

Ethi..h verantwoorde handel
Ook\vim R"bbievm h€t Nederland-

se bedijf Tndin O€ánic Aericulture,
de grootstc impoiteur van biolosische

bananen voor Europa, rcu hei een

soedeza,t vinden aksociale norhen

deel gaan unnaken vo het Eko-keur-

msk. Hd zusreóedrijf van Thdió,
Trabanà, ;mporteeft benanen uit de

Dominicanse tupubliek en Pe'u,

Ianden met <n ideul klimaat voor de
biólogischebanaoen@li De beruch'

È sigercka{himmelkomr er.iet of
nauwelijkr voo'. Via onze handels-
kantoren indeZuid en Midd€n'

Aft€dkaanse landen zijn dv*lcon

llctci mer de boercn, Jdus Pabbie.
'Vij 

kenn€n desitu,rieopde produc
debeddjven. Eiologn.he hand€laren
zijn zich erg b€wu$ vàn desitu,rie i.

d-e1anden. \íijb€t,len vi.k neer
dan de prij,en dieopd€w€reldmarkr

gebruikelijkzijn. Enlele m!,nden

s€led€n bdochtTr.b.nr met €en Efir-
se klanr, cen grote permarktketen,

e€n van de P€ruaansc produèn ten.
Pibbie BÍirs klan ten Íellen zo hun

cigcn socialeeisen €n conÍoleren d*

Rabbie De Soil A$ociarion, de Brit
sekeurmc oryadisaiie voorde biolo-

gische ptudu.tie, is nu h€zigonr crhi
sche Íesels v@r prcducdeen handel
op te Ícllcn. Dii $€lselvan rcgels

{Addiiion,l SÈndards for Eihic.llv

Traded orSanic), d.t voorde h€te

produ.tie €n handelskcten s opgc

treld, zou v.oddpig iosop vrijwillise
b{sn,ji, nur kan in de tockonNr

een veÍPtichr ondcdccl woRlrn van
hd hi.loga.h keuÍmerkvan desoil

Asociaron. De so.itrle nonncn ?iin

n ier 'ons ikkch,gsgdi.hi en ond{-

@ . o @ o
sch€iden zi.h daarmee v,n de no,men

voor FairTrade zlrls die worden voor

geschtueí àóot àe Íiilttud2 tnbel-

litg (rga"tario,t (7n kMdHNc'

hir. Rabbie Ook IIOAM
ti I m d n o, a I F?d dd t, 0" of o / 8d " t

Agítulrrt Ma,ènènts) isbd;s ner

norben voor eciaal v€anMoorde

prcducric en handel, maardat gaat al

lemaal nier zo snel. H€t isdaarom een

soede z,k dar een.onrolerend. in-

stantic,oak de Soil A$ociedo. dit nn

HET VERHAAL
Bi U tgêveri Van cênnêp À hêt
bo€k Fa rTrade, Her veÀaalach@r

M* Havelaarkoffi e, Oké-bàna.

nên ên Kuyi.hrjêanJ v€6.hen.n.

Deaut€uE Nico Roozên èn Fran3

van der Hoff bÈschnjven atuisse

lênd ên vanuit hun eigen positie

(Rooren ah direcrêurvan solida'

ridad.nVanderHotrahpi6tef

ên boêr in Mêxco) ov€.dero.

*andkomingvan h€t Md Haw'

laarkeurm€rk ên hun morivatie

êên kêurm.rkvóore.Íltk han'

dêl te onMikkêlên. €en inere'

5ant boek omdatzowel dê pê6oónlilkê achtêr

srondenvan d€ s.hrijveÁ, hetltrnva. de Indiaaneboerèn in

Mêii.óen h*aeve.hrom vasr. voer re krigen opdÊ Neder

lan!sê en E!ropê* mark uitgebreid wó.d€h bês.h.w.n. ool

debiologÈ.hetêehkohtaan bod |SBN 90 5515 315


