Keurmerk FSC is niet alleen duurzaam, maar ook sociaal
REDACTIE GROEN

Houtkapbedrijven in Afrikaanse
regenwouden die het FSCcertificaat voor duurzaam
bosbeheer hebben, gaan beter om
met arbeiders en de lokale
bevolking. FSC is vooral bekend
als keurmerk voor natuurbehoud,
maar heeft ook sociale richtlijnen.
Een nieuwe studie bevestigt voor
het eerst dat bedrijven sinds de
FSC-certificering beter zijn gaan
zorgen voor arbeiders en de
bevolking.
De FSC-gecertificeerde bedrijven
zijn veiliger en de
leefomstandigheden beter in de
gemeenschappen waar
bosarbeiders en hun gezinnen
wonen. Dat concludeert CIFOR,
een internationaal
onderzoeksinstituut voor tropisch
bosbeheer, na uitgebreid
onderzoek in Kameroen, Gabon en
Congo-Brazzaville.

De relatie met de lokale bevolking
is ook beter geregeld. Er zijn
actieve overlegorganen over de
houtoogst, gegarandeerde
financiële bijdragen voor de
ontwikkeling van naburige dorpjes
en regels voor vergoedingen als
bewoners schade lijden. Daardoor
zijn in gebieden waar FSCbedrijven actief zijn, aanzienlijk
minder vaak conflicten met lokale
bewoners. Toch is de bevolking
niet altijd tevreden. Zo treedt een
FSC-gecertificeerd bedrijf strikter
op tegen illegale jacht door
bewoners. Niet-duurzame
houtkapbedrijven ondernemen daar
vaak niets tegen. Dat geldt
overigens vaak ook voor de
overheid in Congo-Brazzaville,
Kameroen en Gabon.
FSC bestaat sinds 1994. In het
Afrikaanse Congobekken werd het
eerste certificaat in 2005 uitgereikt.

Voor de studie trokken de
onderzoekers wekenlang de
regenwouden in voor bezoeken
aan gemeenschappen en
interviews met arbeiders en lokale
bevolking. Daaruit bleek dat FSCcertificering heeft bijgedragen aan
verbetering van de werk- en
leefomstandigheden van arbeiders.
Zo gelden bij gecertificeerde
bedrijven goede
veiligheidsprocedures in de zagerij
en bij de houtoogst. Beschermende
kleding is verplicht en bosarbeiders
krijgen veiligheidstrainingen. Die
zijn bij niet-gecertificeerde
bedrijven veelal afwezig.
In de gemeenschappen waar
bosarbeiders met hun gezinnen
wonen, zorgen FSC-gecertificeerde
houtkapbedrijven standaard voor
schoon drinkwater en een
dokterspost. Verder zijn de
woningen goed uitgerust en
beschikken ze over elektriciteit en
wordt vuilnis ingezameld. Arbeiders
zijn ook beter te spreken over
prijzen en producten in de
bedrijfswinkeltjes.
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