de voorzitter

De achillespees blootgelegd
Toen op 24 februari ‘de Rus” de grens met Oekraïne overstak was dat meteen de start van een zeer onzekere
periode. Op menselijk vlak is die stap een drama, voor iedereen die daar woont of werkt. De wekenlange
troepenopbouw aan de Russische kant van de grens deed blijkbaar veel te weinig alarmbellen afgaan, met
als gevolg dat zowat de helft van de Oekraïners nu reeds 14 dagen zoekt naar veiliger oorden, hetzij in eigen
land, hetzij in het Westen. Aangezien Oekraïne, samen met Rusland zowat een derde van de wereldwijde
productie van tarwe en andere basisgrondstoffen produceert is de impact op de wereldhandel en -economie enorm. Handelsstromen worden onderbroken, bevoorradingen van kunstmest, tarwe, zonnebloemen en
–olie, mineralen enzovoort vallen stil. Niet alleen in Noord-Afrika of Azië zullen ze die bevoorradingsproblemen voelen. Tarweprijzen schieten nog elke minuut hoger dan ooit te voren en zorgen onvermijdelijk op vrij
korte termijn voor problemen in de landen die zo sterk afhangen van de voedselbevoorrading onder de vorm
van baktarwe vanuit het Zwarte Zeegebied, vanuit Oekraïne. Egypte bijvoorbeeld is voor 80% afhankelijk van Oekraïens graan om
de 100 miljoen inwoners voldoende eten te kunnen geven. Na de hoge graanprijzen van 2008 startte in Noord-Afrika de Arabische
lente, de grote protestbeweging voor meer burgerparticipatie, die uiteindelijk ontaarde op de plaatsen waar de overheid faalde in
het oppikken van de juiste signalen uit de maatschappij. Egypte en de ganse regio kent sinds 2010 een zeer onrustige periode….
Ook hier raken de blokkering van diverse transporten en prijsstijgingen voor energie ons meer dan ons lief is. Er is de afhankelijkheid
van (Russisch) gas, dat ondenkbaar duur werd, voor de productie van kunstmeststoffen, de brandende graanmarkten zorgen voor
ongezien hoge veevoederprijzen. De bevoorrading van meststoffen voor akkerbouwers en granen voor de mengvoederbedrijven
vanuit Oekraïne dreigt volledig stil te vallen. Wordt het straks kiezen tussen humaan voedsel produceren uit granen of dieren voeden
met graan? Zullen eindverbruikers onze ontsporende productiekosten verrekenen in hun prijzen die ze ons zullen betalen? Er is
duidelijk meer dan ooit en superdringend nood aan wetgevende initiatieven om de doorrekening van de stijgende productiekosten
te kunnen verhalen verderop in de keten of we steven allemaal op catastrofes af, in alle sectoren! Die vraag legden we vanuit het
ABS dan ook duidelijk op tafel bij federaal minister van landbouw Clarinval. Hij bevestigde zijn engagement daarvoor en gaf ook
aan dat hij zijn collega’s in de federale regering zal aanspreken om een werkgroep op te starten om de impact van de toestand in
Oekraïne op te volgen om snel te kunnen anticiperen op de verdere ontwikkelingen. Ook richting Europa neemt hij initiatief in die
zin. Daarmee komt hij tegemoet aan een vraag die we reeds in het krokusverlof bij hem neerlegden en die herhaald werd vanuit het
Agrofront bij het overleg dat deze week plaatsvond.
Anno 2022 speelt zich een scenario af waarbij voedselzekerheid meer dan ooit onder druk komt te staan. “Wie niet kan zaaien, zal ook
niet oogsten,” zei een Nederlandse akkerbouwer enkele dagen geleden vanuit Oekraïne. Dat geldt niet alleen in de regio’s die gevat
worden door de Russische inval, maar evenzeer in de onbetwistbaar soeverein gewaande Europese Unie. De roep om de fameuze
Green Deal on hold te zetten en aan zelfreflectie te doen in de Europese Commissie klinkt terecht steeds luider. Bij de opmaak van
het Europees kader voor het nieuwe GLB somde men een ganse rij specifieke doelstelling op waaraan het landbouwbeleid van de
toekomst moet voldoen. De belangrijkste van alle staat er niet meer en nog steeds niet tussen: zorgen voor voldoende voedsel voor
de eigen bevolking. Daarmee verloochent de Europese Unie haar ontstaansreden. De urgentie is echter dermate groot geworden
om wél op een verstandige manier om te gaan met de primaire behoefte van de mens en de brede maatschappij: voldoende kwaliteitsvol voedsel in eigen hand hebben en houden.
Na de coronacrisis moet het besef toch gekomen zijn dat land- en tuinbouw strategisch zijn voor een bevolking? Voor sommige
politici, de Franse minister van landbouw op kop, is dat zo klaar als pompwater, voor anderen nog steeds niet. Die willen geen gezichtsverlies lijden en blijven dwepen met een transitie die zelfs de eigen voedselvoorziening in het gevaar kan brengen. Rapporten
van andere landbouwgrootheden over de Europese Green Deal laten er geen twijfel over bestaan. De USDA bijvoorbeeld spreekt
onomwonden over een historische blunder indien die vergroeningsdromen onverminderd uitgevoerd worden.
De achillespees van Europa en Vlaanderen werd onverhoopt blootgelegd. Die kan alleen maar sneller knappen door wat nu gebeurt
in Oekraïne.
Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @ voorzitter@absvzw.be | @hendrikABS
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