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Koop lokale producten
Hoeveel airmiles heeft deze vis gespaard?
Groen werkt: voor korte transporten en lokale producten
Onze voeding wordt over zeer lange afstanden getransporteerd, enkel en alleen omdat sommige
ingrediënten wat minder kosten hier of een zeker verwerkingsprocédé wat goedkoper is daar. Levende
dieren lijden onder lange wegtransporten tot buiten de EU, omdat hun export gesubsidieerd wordt. De
concentratie in de voedingsindustrie vergroot de afstand tussen de boeren en de consumenten. Onderweg
gaat veel van de kwaliteit verloren.
De transporten rijzen de pan uit, uw eten reist de pan in. Wist u bijvoorbeeld dat:
het Verenigd Koninkrijk in 1998 meer dan 60 000 ton gevogelte importeerde uit Nederland. In
datzelfde jaar voerde het 33 000 ton gevogelte uit, terug naar Nederland.
in 1999 de Europese Unie 44 000 ton vlees uit Argentinië, 11 000 ton uit Botswana, 40 000 ton uit
Polen en meer dan 70 000 ton uit Brazilië invoerde. In hetzelfde jaar exporteerde de EU 874 211
ton vlees naar de rest van de wereld.
de helft van de vis die in 2002 in de EU werd geconsumeerd kwam van buiten de Unie. Veel ervan
kwam uit wateren van ontwikkelingslanden in Afrika of Azië, een praktijk die een bedreiging is
voor de eigen voedselvoorziening in die landen
De EU richtlijnen over voedselveiligheid en hygiëne zijn grotendeels een resultaat van deze steeds langere
transporten. Omwille van deze buitensporige transportafstanden worden allerlei additieven en
conserveermiddelen aan onze voeding toegevoegd. Kleine verwerkende bedrijfjes gaan failliet omdat ze de
hoge kosten die de steeds strengere Europese regels met zich meebrengen niet meer aankunnen. Verse
producten en lokale specialiteiten verdwijnen van de markt.
De Groenen ondersteunen de consumptie van voedingsproducten die slechts korte afstanden afgelegd
hebben. We zijn er reeds in geslaagd belangrijke uitzonderingsmaatregelen te bekomen voor kleine
kwekers en bepaalde verse producten. Maar de lokale en regionale verkoop van kwaliteitsvoeding
verdient nog meer ondersteuning van de EU. We werken ook aan nieuwe wetgeving die kortere
afstanden tussen boerderij en bord nog meer aanmoedigt.
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