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Boerenbond verdient aan
lage melkprijzen!

Kent u de boerenmarkten in  Vlaanderen  ?
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Speciale Editie
 Gevaarlijke machtsconcentraties in voedingsbranche!

De Supermarkten zijn begonnen in 
Frankrijk in de jaren 50.  In 1949 
opent  M. Edouard Leclerc zijn 
eerste “zelf bediening”  in 
Landerneau, een klein dorpje in het 
landelijke  Bretagne . De familiale 
épicerie beslaat  50 vierkante 
meters.  De klant bedient zichzelf 
voor de eerste keer. De ramen zijn 
geschilderd zodat de voorbijgang-
ers niet zien wie er koopt in deze 
winkel voor de lagere klasse waar 
je  kortingen krijgt  van  20 % à 70 % 
op gewone artikelen.
In de VS ontwikkeld zich op 
hetzelfde moment een 
‘democratische’ auto. De zelfbed-
ing vind daar plaats in grote 
hangaars aan de rand van de stad.  
De kopers beschikken over grote 
karren, parkings en benzinesta-
tions.. De fransen nemen het idee 
over en voegen er het “alles onder 
een dak” idee aan toe, van ijskast 
tot vers fruit. In 1963, in de buiten-
wijken van Parijs wordt de eerste 
echte hypermarché Carrefour, 
geopend die enkele jaren later de  
grootse winkelketen wordt in 
Europa en numero 2 op wereld-
schaal.

Deze tot duurzame keuken omgebouwde 
lijnbus is beschikbaar bij stakingen en 
manifestaties. Ook is er de mogelijkheid 
van vervoer van personen.
                         www.solidariteitsbus.be

De  solidariteitsbus

Elke van de  429  werknemer zal 3000 
euros krijgen uitbetaald dat hen 
tekort is gedaan tussen  2004 en 
2006. 90 % van de voedingsbranche 
in Frankrijk is in handen van vijf 
aankoop centrales. Carrefour  heeft  
26,2 % ; Lucie,  centrale van  Leclerc en 
Système U, 23,8 % ; Opéra, de centrale   
van Casino, Cora, Franprix, Leader 
Price en Monoprix-Prisunic, 15,7 % ; 
Intermarché 14,4% en Auchan 12,9 %. 

Bron : référenseigne Sécodip,   2001. 

collectief warenmerk. De boeren-
marktformule maakt duurzame 
landbouw in zelfstandige gezins-
bedrijven leefbaar, door de korte 
ketenafzet ‘van boer tot bord’ 
lokaal te organiseren. 
Rechtstreekse verkoop is econo-
misch voordelig voor boer én 
consument, en is weinig milieube-
lastend. Bovendien krijgt de boer 
terug een gezicht en wordt de 
band tussen de stad en het platte-
land weer aangehaald.
h t t p : / / w w w . p l a t t e l a n d -
stad.be/Boerenmarkten/
* Boerenmarkt De Toekomst: 
Halvemaanstraat Sint Amands-
berg, elke zaterdag van 9-12u
* Boerenmarkt Brugse Poort: 
Charles l’Epéeplein,  zondag 8-12u.     
* Boerenmarkt Blaisantvest/ 
Vogelenzang: donderdag 14-18u.
* Boerenmarkt Oostakker, Oude 
bareel: vrijdag van 16-19u. * 
*Gentbrugge: woensdag 16-19u.
In Wallonie zijn vele boeren 
markten

e “boerenmarkt”® is een 
door Plattelandsontwik-
keling vzw  gedeponeerd

De uitgaven voor voeding in het 
budget van het huishouden 
zakken elk jaar. Het ging van 17,6 
% in 1978 naar 12,2 % in 2004. Het 
zoeken naar de beste prijs in een 
samenleving waar alle 
voedingsmiddelen in overvloed  
aanwezig lijken getuigt inderdaad 
van een hogere levensstandaard. 
maar ook van een achteruitgang 
van het bewustzijn van  de relatie  
tussen voeidng en gezondheid  
Het getuigt ook van het verdwi-
jnen van de relatie tussen produ-
cent en de consument.  De 
consument  vergeet dat  hij een 
sociale economische rol speelt   
Onder druk van de concurentie 
drukken   groot warenhuizen  de 
prijzen naar beneden  ten koste 
van de producent en de kwaliteit. 

Boeren niet blij met 60 jaar kapitalisme  .

Zo is ook de beslissing van het 
politie     tribunaal van  Lyon in 
het con�ict dat twee winkels van    
Carrefour tegenover haar 
werknemers plaatst ongemerkt 
voorbij gegaan (26/10/08). De 
twe supermarkten zijn 
veroordeelt tot een boete van  
meer dan een miljoen euros 
omdat ze het minimum loon niet 
hadden gerespecteerd Zo heeft 
het gerecht een einde gemaakt 
aan een veel voorkomend

probleem binnen de distributie: 
onder het mom van het integreren 
van de pauze in de werktijd wordt het 
minimum loon verlaagd. De vakbond  
CGT wil nog verder gaan  en  het 
bedrijf  voor de arbeidsrechtbank 
krijgen. Carrefour, n°2 in de wereld  
van de  voedingsbranche naast   
Wal-Mart, heeft zich de woede van de 
vakbonden op de nek gehaald. Dit 
kan een sneeuwbal e�ect hebben.  
De twee supermarkten van Ecully en  
Givors,  kregen een boete.

Industriele Hemp is de groene revolutie;  groeit op 3 maanden zonder kunstmest 3 meter hoog.   Grondstof  voor 
kleding, olie, pasta  en papier .....  Het is de plant van de goden, waarom werd ze verboden? 

    et als met de verkiezingen 
blijven  de televisie journaals 
bestaan maar zijn ze uitgehold 
van hun inhoud. Het journaal 
bevat nog 2 à 3 minuten 
werkelijke informatie. De rest 
zijn anekdotische "magazine" 
reportages zonder inhoud. 

« Grand Bazar »  GB  komt uit het 
magische  oosten net als de gele 
krokus waar men safran van maakt 
Zelfs onze cijfers zijn arabisch .          

De boeren hebben het lastig, zeer lastig. Door de lage 
prijzen kunnen velen het niet meer volhouden; dagelijks 
stoppen 3 boeren in dit land met hun bedrijf. Nu de prijs van 
de melk gedaald is tot 20 cent is de limiet meer dan 
overschreden; boeren kunnen hun leningen niet meer 
afbetalen want ze werken met verlies.

De oorzaak is dat de wereldleiders en de EU van onze 
landbouw een vrije markt heeft gemaakt. De prijs is dus 
gekelderd, en dat komt de melkerijen en de grootwarenhui-
zen goed uit. De grootste boerenorganisatie de Boeren-
bond vecht dat niet aan want ze heeft zelf  belang bij die 
lage prijzen,  omdat ze via haar melkerij Milcobel zelf de helft 
van de 2 miljard liter Vlaamse melk opkoopt aan een 
spotprijs. Ook omdat ze via belangen in de KBC-bank 
voordeel haalt uit de leningen die boeren moeten aangaan 
om steeds opnieuw te investeren. 
Machtsconcentraties 
                    
Wij constateren dat  de verhouding tussen producenten en  
consumenten  [70 000 bedrijven, 400 000 boeren] et de 60 
millioen consumenten als in een soort zandloper vast zitten. 
Vijf distributie groepen  controleren de verkoop van  90 % 
van de meest courante producten.  Sommige leveranciers 
kunnen hun producten slechts bij een of twee centrales 
verkopen wat hun afhankelijkheid nog groter maakt.                           
   
Bron:         Attac France

Op een boerenmarkt verkopen landbouwers hun eigen 
producten rechtstreeks aan de verbruikers. De producten zijn 
grotendeels afkomstig van en verwerkt op hun eigen bedrijf en 
worden soms beperkt aangevuld met producten van collega’s.

Van 200 supermarkten naar meer dan  5 000

John Perkins economic hitmen van de wereldbank  YOUTUBE BEST FILM

Nieuwe methodes nodig?
De Solidariteits Bus op het staking-
spiket bij  Eandis in oktobre 08 moest 
midden in de nacht verwijderd worden 
op stra�e van 1000 euro boete per uur 
door  een deurwaarder. Stakers worden 
administratief aangehouden als ze niet 
luisteren naar de politie op het bedrijf . 
De methodes om stakingen te breken 
zijn steeds harder de laatste jaren  
ondanks veroordelingen door drie 
gerechtshoven.  De rechters en justitie 
luisteren eenzijdig naar de bedrijf-
sleiders om tot dergelijke maatregelen 
te komen in kort geding. Rechters zijn 
niet bevoegd voor sociale con�icten.  
Het recht op staking wordt ernstig 
bedreigt met deze intimiderende 
praktijken. Wij moeten het verbod van 
inmenging van de rechter in een 
staking blijven verdedigen. 
V.J./ Comite Andere Politiek CAP   . 

Twee maten en  twee gewichten 
Het onderzoek tegen de fraude bij  Beaulieu start in  1990.
In 2008  heeft men nog niet beslist of het dosier moet 
worden doorgegeven aan de magistratuur. Het dossier ligt 
nog altijd in de raadkamer in Brussel waar inmiddels een 
nieuwe president is benoemd.Vorig jaar heeft het Europees 
hof Belgie veroordeelt voor het  onredelijk lang laten  liggen 
en verlopen van het dossier. Waar zijn de  afspraken verwacht 
voor midden 2009 ?  Veel rechters en bedrijfsleiders 
kennen elkaar via de vrij metselarij. (belga/sam)   
27/9/09 

  

  


