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Aan:  

- De Minister van Algemene Zaken, de minister Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de 

minister van Economische Zaken en Klimaat; 

- De Tweede Kamerleden van de Commissies: Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Economische 

Zaken en Klimaat. 

 

Mijne dames, heren, 

 

U ontvangt deze brief met petitie met het oog op de nu gaande klimaattop COP 26 in Glasgow, de 

WTO ministeriële top van 29 november t/m 3 december in Genève en de huidige hervorming van 

Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). 

In de bijgevoegde petitie vindt u een analyse en een aantal voorstellen op gebied van: 

- Voedselsoevereiniteit binnen landbouw- en handelsbeleid; 

- Klimaatrechtvaardigheid en energiezekerheid; 

- Het stoppen van de Nederlandse en Europese schending van mensenrechten en van 

green washing. 

Deze voorstellen worden ondersteunt door een aantal ontwikkelings-, milieu-, boeren-, 

mensrechten-, inheemse volkeren- en vrouwenorganisaties.  

Een vergelijkbare petitie stuurden we in 2011 naar uw ministeries en commissies.1  Maar op gebied 

van klimaat, voedselzekerheid, biodiversiteit, een eerlijk verdienmodel voor gezinsbedrijven in de 

landbouw en het respecteren van mensenrechten en inheemse volkeren, is de situatie echter vooral 

verslechterd. Wij denken dat het niet opvolgen van de voorgestelde maatregelen in 2011, hier een 

rol in heeft gespeeld. U vindt een verdere analyse in de petitie.  

 

Op verzoek van uw Kamer heeft minister Bleker destijds een reactie op deze petitie geschreven. 2 

Hieruit blijkt onder andere een groot geloof in vrijhandel zelfs in de landbouw, hoewel de praktijk 

anders uitwijst. Ook wordt niet erkend dat de huidige Europese landbouwsubsidies leiden tot 

handelsverstoring in het mondiale Zuiden, en blijft men positief over RTRS en RSPO.  

Binnen het klimaatbeleid is het geloof in marktgerichte oplossingen zoals emissiehandel (ETS) nog 

steeds groot. De oproep van o.a. De Nederlandse Bank tot de veel effectievere CO2-heffingen wordt 

nog steeds niet opgevolgd. Daarbij dreigen nieuwe ‘oplossingen’ waarbij multinationals 

emissieverlagingen kunnen afkopen via ‘nature-based solutions’. Wederom dreigt hiervan het 

mondiale Zuiden de dupe te worden, terwijl zij al het meest te leiden hebben van 

klimaatverandering, terwijl men er het minst aan heeft bijgedragen.   

 

Hopelijk kunnen genoemde voorstellen u inspireren om een aantal crises coherent in samenwerking 

tussen uw beleidsterreinen aan te pakken. Nog tien jaar doorgaan op de huidige weg is geen optie.  

 

Hoogachtend, 

Namens Werkgroep Voedselrechtvaardigheid 

Guus Geurts (coördinator), guusgeurts@yahoo.com  

Alowieke van Beusekom, tt.alowieke@gmail.com  

seMUel Sahureka, nusallifuru@gmail.com    

 
1 Zie het document via www.guusgeurts.nl/hongerklimaat  

Met op pagina 1 t/m 4 de petitie, pagina 5 t/m 9 de ondersteunende organisaties en burgers en op pagina 10 t/m 12 de 

begeleide brief aan ministeries en Tweede Kamer.  
2 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2011Z23338&did=2011D56448  
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