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Andrés wijst ons op de on-
gelijkheid tussen Europese 
boeren en boeren uit het 

Zuiden. De suikerbietenteelt in Eu-
ropa wordt gesubsidieerd, terwijl riet-
suikerboeren geen overheidssteun 
genieten. Integendeel: “De Paraguy-
aanse overheid biedt kleinschalige 
landbouwers geen ondersteuning. 
Zo zal in 2014 de economie van het 
land meer dan 15 % groeien, maar 
dat cijfer weerspiegelt het groeiende 
aandeel van de happy few, niet dat 
van de kleine boeren. Boeren in 
Paraguay kunnen bovendien niet re-
kenen op basisinfrastructuur. Wegen, 
scholen en gezondheidszorg zijn voor 
Paraguyaanse boeren een zorg, voor 
Europese boeren een zekerheid.”

Coöperaties in plaats 
Van de staat
Dat gemis aan basisinfrastructuur is 
één van de redenen waarom coöpe-
raties in Paraguay in opmars zijn. Zij 
vormen een antwoord op het gebrek 

“Economische groei is alleen 
voor de happy few”

aan ondersteuning door de staat. 
Boeren groeperen zich om het hoofd 
te bieden aan problemen waarmee ze 
allemaal kampen. Zo nemen ze hun 
eigen ontwikkeling en die van hun 
landbouwregio’s in handen.

afgesChermde markten
Maar coöperaties kunnen niet al-
les oplossen. Bietsuikerboeren in 
Europa verkopen hun suiker op een 
afgeschermde markt. Voor geïmpor-
teerde suiker worden hoge tarieven 
geheven, zowel door de Verenigde 
Staten als door de Europese Unie. 
Andrés: “Op elke ton suiker die wij 
naar de Europese markt uitvoeren, 
betaalt de koper een invoertaks van 
419 euro.” Om deze barrière weg te 
nemen en de Paraguayaanse riet-
suiker toch een kans te geven op de 
Europese markt, betaalt Oxfam Fair 
Trade deze taks.
 “Wij produceren en verkopen 
onder ongelijke omstandigheden en 
krijgen dus geen eerlijke kans”, aldus 

Andrés. “De boeren in het Noorden 
hebben toegang tot kapitaal en tot de 
meest geavanceerde technologieën 
in de landbouw. Zij kunnen rekenen 
op goed opgeleide werkkrachten, een 
goede infrastructuur en een sociaal 
vangnet.” Hij vraagt zich dan ook af 
of overheidssteun aan de boeren in 
het Noorden werkelijk noodzakelijk 
is. 

luide stemmen uit het 
Zuiden
Andrés is overtuigd van de noodzaak 
om de stem van de suikerboeren uit 
het Zuiden luider te doen klinken. 
Hij is er op gebrand met beleidsma-
kers uit het Noorden rond de tafel 
te zitten om die ongelijkheid aan te 
kaarten. Bovendien vraagt hij zich af 
of ze beseffen dat ook de consument 
in het Noorden belast wordt door 
het aanhouden van subsidies en 
handelsbarrières. Zonder Europese 
protectionistische maatregelen zou 
suiker hier goedkoper zijn. 
“Het is voor boerencoöperaties uit 
het Zuiden belangrijk om een goede 
visie te hebben”, besluit Andrés. 
Die visie komt hij alvast persoonlijk 
toelichten in België op de World Fair 
Trade Day. 

Met andrés González 
aguilera van 
suikercoöperatie Manduvirá 
uit Paraguay en een 
Vlaamse politicus 

Meer details binnenkort op 
www.fairtradeday.be
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De suikercoöperatie Man-
duvirá uit Paraguay expor-
teert haar rietsuiker naar 
19 verschillende landen, 
waarvan de meeste in de 
Europese Unie liggen. 
Maar Manduvirá onder-
vindt verschillende moei-
lijkheden om de Europese 
markt te betreden. Alge-
meen directeur Andrés 
González Aguilera vertelt 
over de gevolgen die de 
hoge importtarieven voor 
de export van Paraguyaan-
se rietsuiker hebben voor 
zijn coöperatie. 
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