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SOMO en Evert-jan Quak slagen er met dit boek in te laten zien dat de burger wel
degelijk macht heeft om de wereld te veranderen, als we maar willen. En het boek
is een aansporing voor maatschappelijke organisaties om nu eens hun leden aan te
spreken op hun gedrag.
marleen janssen groesbeek, het financieele dagblad en auteur van
o.a. duurzamer ondernemen

harry hummels, directeur sns asset management en hoogleraar
ethiek, organisaties en samenleving, universiteit maastricht

SOMO laat met dit boek prachtig zien hoe mensen zoals jij en ik een bijdrage
kunnen leveren aan de oplossing van schijnbaar onoplosbare problemen als armoede
en mensenrechtenschendingen. Het boek maakt een wereld van armoede zichtbaar
achter de producten die wij dagelijks consumeren. Door het geven van betrouwbare
informatie over de productie van o.a. kleding, elektronica, grondstoffen en financiële
diensten vervult SOMO een belangrijke rol in de strijd tegen onrecht en kunnen
burgers in het dagelijks leven daadwerkelijk duurzame keuzes maken.
farah karimi, algemeen directeur oxfam novib

Verantwoord ondernemen moet naar een hoger niveau getild worden. Dit boek
brengt heel leesbaar een aantal van de dilemma’s in beeld waar de maatschappelijk
betrokken consument en producent vandaag de dag voor staat. Het is een kritisch
en van tijd tot tijd provocerend exposé geworden, waaruit heel duidelijk naar
voren komt dat de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid bij iedereen ligt: bij
ondernemingen, overheden en de burgers/consumenten. Het boek vormt tevens een
welverdiend eerbetoon aan het werk van SOMO.

Zhang Hui is een van de 5 500 arbeiders van de Giant Wireless
fabriek in het Chinese Shenzhen die onderdelen maakt voor onder
andere mobiele telefoons. ‘Ik voel me een machine, een werktuig,’
zegt Hui. ‘Mijn werk is het oranje draadje en de gele in minder dan
drie seconden aan elkaar vast solderen. Het weigeren van overwerk
of afwezigheid wordt gestraft met een boete van drie onbetaalde
werkdagen.’
Veel mensen zijn zich bewust van de grote structurele problemen
die er bestaan in de internationale productie en handel. Maar
willen we een bijdrage leveren aan een betere wereld dan lopen
we al gauw tegen grote dilemma’s aan. Want door onze eigen
consumptiepatronen houden we misstanden ook weer in stand.
De benodigde informatie blijkt onbetrouwbaar en voor veel
producten is er gewoon geen duurzaam alternatief. De schade
aan mens en aarde blijft zodoende onzichtbaar op de labels van
bijvoorbeeld onze mobiele telefoons, spijkerbroeken
en medicijnen.
De mens is naast consument ook werknemer, spaarder en misschien
zelfs belegger – in ieder geval een burger. Hij of zij kan daarom op
verschillende manieren invloed uitoefenen op keuzes van bedrijven
en overheden die de wereld schoner en eerlijker kunnen maken.
Dit boek neemt je mee in het doolhof van conflicterende belangen
en versnipperde verantwoordelijkheden. Het laat zien dat de huidige
regels, wetten en gedragscodes niet afdoende zijn om te komen tot
werkelijk eerlijke, duurzame en ethische productievormen. Het
boek biedt instrumenten en daagt bewuste burgers, managers en
beleidsmakers uit om duurzaam te handelen, zodat ook Zhang Hui
een betere toekomst tegemoet gaat.

Het onzichtbare label

In het kritisch volgen en analyseren van overheden, bedrijven en internationale
organisaties verrast SOMO door oog te houden voor de dilemma’s die zich in de
praktijk voordoen. Daarmee wordt zij een interessante gesprekspartner voor allen die
zij tegelijkertijd het vuur aan de schenen legt. Dat is slechts weinigen gegeven.

Helpt
hulp?

Evert-jan Quak

Een lekker leesbaar en goed met vele voorbeelden onderbouwd pleidooi voor strengere
regelgeving op het gebied van MVO (iets wat ik van harte onderschrijf) en een
sympathieke leidraad voor de kritische burger/consument/werknemer die zelf ook de
handen uit de mouwen wil steken.
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rob van tulder, hoogleraar rotterdam school of management/
erasmus universiteit

“Ik heb
genoeg
gehoord
om
slecht te
slapen”
Hier en daar een crisis.
Achter de schermen van de internationale hulpverlening
Tineke Ceelen
Podium / 158 pagina’s / ¤ 15,00

Waarom slapen reddingswerkers in het duurste hotel van de
stad? Waarom reizen er cameraploegen en BN’ers mee?
Waarom komen onze giften niet
altijd 100 procent goed terecht?
Doorgewinterde hulpverleenster
Tineke Ceelen (Stichting Vluchteling, eerder Memisa, Rode
Kruis en SNV) reist al jaren van
brandhaard naar brandhaard en
beantwoordt aan de hand van
haar ervaringen en passant dit
soort vragen.

*WIN WIN WIN*
Wat weet jij over
Afghanistan? Doe de quiz op
www.isonline.nl en maak
kans op een gratis exemplaar
van ‘Expeditie Uruzgan’ van
Bette Dam.
40 september 2009 IS

Het onzichtbare label. Perspectief
op duurzaam handelen

ZAM
Africa Magazine

Evert-jan Quak
KIT Publishers / 184 pagina’s / ¤ 19,50

Stichting ZAM
in de kiosk / 60 pagina’s / ¤ 6,95

Bette Dam
De Arbeiderspers / 204 pagina’s /
¤ 18,95

Kritisch
kopen

Caleidoscoop
uit Afrika

De opmars
van Karzai

Supermarkten die hun prijzenoorlog uitvechten over de hoofden van hun leveranciers, banken die investeren in dubieuze
beleggingsfondsen, kledingmerken die hun spijkerbroeken laten
omzomen door kinderhandjes
in India. Als je er lang over
nadenkt, voel je je schuldig bij
elke aankoop die je doet. Zijn
het spookverhalen of is het de
harde realiteit? Die vraag beantwoordt journalist Evert-jan
Quak in samenwerking met
SOMO, een organisatie die
onderzoek doet naar de gevolgen van het bedrijfsbeleid van
grote ondernemingen. ”Ik geef
geen tips voor wat je wel en niet
moet kopen, want je kunt de
oplossing niet ‘consumeren’.
Voor veel producten is er
gewoon nog geen duurzaam
alternatief”, vertelt Quak (lezers
van IS kennen hem van reportages over onder meer Bolivia en
Sierra Leone). “Voor de gewone
consument is er veel te weinig
informatie beschikbaar op basis
waarvan je kiest of je iets of wel
niet in je winkelwagentje laadt.
Daarom heb ik in dit boek de
feiten en cijfers zichtbaar willen
maken.” Quak put uit rapporten
van Somo, maar ook tal van
andere (media)bronnen. Dat
levert een gevarieerd en toegankelijk boek op voor de kritische
burger.

Wie aan een maandelijkse dosis
Afrika in IS nog niet genoeg
heeft, kan zich laven aan ZAM
Africa Magazine. ZAM verschijnt vier keer per jaar, en
biedt een waaier vol kunst, cultuur en politiek uit het hele continent. In het septembernummer uitgebreide reportages over
illegale mijnwerkers in ZuidAfrika, de nieuwe bibliotheek in
de Malinese stad Timboektoe
en een achtergrondverhaal over
de vuvuzela, de Zuid-Afrikaanse
voetbaltoeter. Verder een interview met de Zimbabwaanse
schrijfster Petina Gappah. Haar
bundel De danskampioen en
andere verhalen is wereldwijd
lovend ontvangen. “Dit zijn verhalen waarmee mensen over de
hele wereld zich kunnen identificeren. De westerse media
laten Afrika alleen zien als het
over rampen en corruptie gaat”,
vertelt Gappah aan ZAM. “Ik
wil juist laten zien dat Afrikanen, Zimbabwanen, net zulke
mensen zijn als in andere delen
van de wereld. De omstandigheden waarin we wonen zijn
anders, maar we worden ook
gewoon verliefd, trouwen, gaan
op zoek naar een huis en hebben ambities.“

Met zijn motorfiets, satelliettelefoon en een groepje vertrouwelingen trekt Hamid Karzai na
11 september 2001 Uruzgan
binnen. In Expeditie Uruzgan
reconstrueert freelance journaliste Bette Dam zijn opmars en
schetst tegelijkertijd een beeld
van de Afghaanse samenleving.
“Na veel studie, tientallen
gesprekken en hoofdpijn om het
goed op te schrijven, heb ik veel
inzicht gekregen in de ware
machtsverhoudingen in Uruzgan. Het grootste compliment
kreeg ik van Afghanen in Nederland die na een lezing tegen me
zeiden: ‘Volgens mij heb jij ons
land door ’. Het schrijven van dit
boek betekende ook voor Bette
Dam zelf een hele expeditie.
Twee jaar onderzoek, ruim honderd interviews en veel unembedded reizen door het land
gingen eraan vooraf. Volgens
Dam blijven de Nederlandse
journalisten vooral in Kamp
Holland hangen en belichten ze
te weinig de kant van de Afghanen. Terwijl op eigen houtje
rond reizen goed mogelijk is.
“Je boekt gewoon een ticket
naar Dubai, reist van daaruit
door naar Kabul en zoekt een
guesthouse. In Kabul kun je
advies vragen aan de legio buitenlandse journalisten die er zitten en heel goed weten hoe ze
naar gevaarlijke gebieden in het
zuiden moeten komen. Het
bewijs ligt er. Nu de Nederlandse journalist nog.”

Expeditie Uruzgan

Moord op activist
De Filipijnen. Vriendschap
en moord in de Cordillera /
Joris Smeets / Epo /
¤ 18,00
De Antwerpse student Joris
Smeets doet een half jaar vrij
willigerswerk op de Filipijnen.
Amper terug in België hoort hij
dat zijn vriend Makoy, die
opkomt voor de belangen van
de inheemse bevolkingsgroep
Igorot, is neergeschoten.

Wereldwijd werk
Het mondiale uitzendkantoor. Waardig werk in tijden van globalisering en
crisis / Dirk Barrez en John
Vandaele / Epo / ¤ 20,00
Wat betekent mondialisering
voor de werkende mens? De
Belgische journalisten Barrez
en Vandaele tonen initiatieven
in India, China en Brazilië om
waardig werk te creëren.

Moyo vertaald
Doodlopende hulp.
Waarom ontwikkelingshulp niet werkt / Dambisa
Moyo / Contact / ¤ 22,95
Hulpcritici liepen de afgelo
pen maanden weg met de
Zambiaanse econome Dam
bisa Moyo. Haar boek Dead
aid, waarin ze fel van leer trekt
tegen de effecten van ontwik
kelingsgeldstromen, is nu in
het Nederlands vertaald.

Groene denker
Ecological intelligence /
Daniel Goleman / Penguin
/ ¤ 23,99
Na sociale en emotionele
intelligentie stort Daniel Gole
man zich nu op onze ecologi
sche intelligentie. Hij onthult
de verborgen milieuconse
quenties van wat we kopen.

Annick de Witt
(1978) doet aan de
Vrije Universiteit
promotieonderzoek
naar de relatie tus
sen wereldbeelden
en duurzame ont
wikkeling.

Beste Herman,
Laatst zag ik je op een ‘duurzame boottocht’, op een
winderige maar zonnige dag in mei. Hier sprak jij, als
wijze oudere, de jonge garde toe: geïnspireerde jonge
honden die bij elkaar waren gezet in de hoop tot de
nodige creativiteit te komen. Om bij te dragen aan de
overgang naar een duurzame samenleving. “Deze crisis is een kans! Neem nu verantwoordelijkheid en
draag bij aan de verandering die zo verschrikkelijk hard
nodig is. Jullie generatie moet het gaan doen”, hield je
ons voor. Het was een bruisende bijeenkomst, en
eigenlijk een van de vele de laatste tijd. Is er soms iets
gaande, in Nederland, in de wereld? Een ontwikkeling
die de wind in de zeilen heeft gekregen door de kredietcrisis en de maatschappelijke ontluistering die
daar het gevolg van was? Een ontluikend bewustzijn
dat zich gesterkt weet door de grassroots-beweging in
Amerika, die uiteindelijk tot de revolutionaire verkiezing van Obama heeft geleid? Wat ik zelf soms denk
te zien, is de opkomst van een nieuwe maatschappelijke beweging van jonge en jong-geestige mensen die
vanuit inspiratie en creativiteit hun wereld – en daarmee dé wereld – aan het veranderen zijn. Het denken
in tegenstellingen en het achterhoedegevecht ‘tegen’
lijken een gepasseerd station: hier komt een beweging
op stoom die kansen ziet en potentieel ruikt. Niet
gemotiveerd vanuit een nauw, beperkt eigenbelang,
maar juist vanuit een ruime opvatting van ‘zelf’: één
waar de rest van de wereld ook onderdeel van is. Zo
ontstaan er allerlei sprankelende initiatieven: van
duurzaam geproduceerde kleding tot maatschappelijk
betrokken kunst. Heb ik een roze bril op of is er echt
een proces van versnelde maatschappelijke verandering gaande? Ik ben erg benieuwd hoe jij dat ziet, Herman. Is mijn (lichte) optimisme, wellicht tegen beter
weten in, gerechtvaardigd, denk je?
Hartelijke groeten, Annick

Chef
globalisering

Klantvriendelijk?
romgeroffel in Washington: het
Internationaal Monetair Fonds
(IMF) kondigde vorige maand
een omvangrijk pakket noodkredieten
aan om arme landen door de crisis
heen te helpen. Tot 2014 leent het IMF
maar liefst 17 miljard dollar extra uit
aan arme landen.
Volgens IMF-chef Dominique StraussKahn is de reddingsactie ‘historisch’ en
‘ongeëvenaard’. Maar is het extra geld,
waarvoor het IMF zelfs een deel van
zijn goudvoorraad verkoopt, inderdaad
goed nieuws voor arme landen?
Op het eerste gezicht natuurlijk wel.
Arme landen zijn hard geraakt door

t

Evert Nieuwenhuis schreef
De Grote Globaliseringsgids
– van Aandeelhouder tot
Zapatista. Voor IS belicht hij
elke maand een actuele
mondiale kwestie.
Vragen of ideeën? Mail ze
naar Chef Globalisering:
is@ncdo.nl

Duurzame denkers Annick de Witt en
Herman Wijffels schrijven elkaar
elke maand een brief om van gedachten
te wisselen over een groene toekomst.

Beste Annick,
Is er reden tot hoop? Ja. Echter, een ingetogen ‘ja’,
want ik zie dat door de economische crisis velen hun
geloof in een betere toekomst verliezen. Voor westerlingen blijken baan, huis en pensioen niet meer vanzelfsprekend. Veel mensen verlangen dan ook naar de
oude situatie. Op Wall Street reageerde men verheugd op de rentree van buitensporige bonussen.
Deze hersteldrift is zorgwekkend: doorgaan op de
oude voet zal ons over de rand van de ecologische en
sociale afgrond stoten. Gelukkig zie ik ook een opkomende maatschappelijke beweging die vindt dat het
anders en beter kan. En moet. Deze vernieuwers
bepleiten een nieuwe cultuur met meer oog voor
onze gezamenlijke belangen en voor waardevolle
relaties tussen mensen en tussen mens en natuur. Ik
geloof dat deze beweging uiteindelijk sterker zal blijken dan die van de herstellers. De crisis zal de vernieuwers helpen. Door de teloorgang van niet-functionele werkwijzen komt de weg vrij voor iets beters:
creative destruction. De crisis dwingt tot reﬂectie en
maakt helder dat een egogerichte wegwerpeconomie
zonder respect voor onze planeet onhoudbaar is.
Hierdoor krijgt de opkomende duurzaamheidsbeweging de nodige ruimte. Waar pogingen tot restauratie
gedoemd zijn tot falen, vindt de duurzaamheidsbeweging een antwoord in ecologische en sociale vernieuwing. Zij heeft de realiteit aan haar zijde. Alleen
al op onze boottocht waren er tientallen ondernemers die werken aan duurzame energiesystemen,
elektrische mobiliteit, gezondheidszorg door voorzorg en een herijking van onze economische grondslagen. Zij vormen een geïnspireerde generatie die
ons naar een volgende, duurzame fase in de maatschappelijke ontwikkeling brengt. Deze mensen zijn
mijn hoop. Je behoort er zelf toe, Annick.
Met hartelijke groet, Herman

de gevolgen van de kredietcrisis. Bijna
overal stortte de export in van goederen
als cacao, kofﬁe en leer. Buitenlandse
banken trokken hun geld terug en
geëmigreerde familieleden sturen minder geld naar huis. De miljarden van
het IMF moeten overheden helpen om
deze klappen op te vangen.
Toch wringt het enthousiasme waarmee
het IMF – dat tot voor kort werkloos
was omdat de wereldeconomie ﬂoreerde
– geld uitleent. Zo zijn de voorwaarden
van de kredieten boterzacht.
Tot 2011 hoeven de debiteuren geen
rente te betalen en daarna gelden permanent lage rentetarieven. Condities
worden ‘ﬂexibeler’ en de meeste arme
landen kunnen twee keer meer lenen
dan voorheen. Nog geen vier jaar gele-

Herman Wijffels
(1942) was onder
meer voorzitter van
Rabobank en de
SER en bewindvoer
der bij de Wereld
bank. Nu is hij co
voorzitter van de
Worldconnectors.

den besloot de G8 in het Schotse
Gleneagles om de armste landen voor
circa 40 miljard dollar aan schulden
kwijt te schelden.
De gevolgen waren overal merkbaar: in
Zambia werden duizenden onderwijzers
aangenomen en een land als Rwanda
had miljoenen extra te besteden aan
armoedebestrijding.
Bijna de helft van deze kwijtschelding
gaat het IMF nu opnieuw uitlenen.
Daags na de presentatie van de extra
leningen, waarschuwde het IMF dat
rijke landen zich te zwaar in de schulden steken om de recessie te bezweren.
Duurzaam herstel zou hierdoor gevaar
lopen. Helaas vergat het fonds die
waarschuwing ook te geven aan zijn
eigen klanten: arme landen.
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