11 Invalshoeken

“Vleesproducenten hebben gebrek aan ethisch besef ”
UTRECHT – Vleesproducenten kampen met een gebrek
aan ethisch besef. Dat signaleert inspecteur-generaal Harry
Paul van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit.
In een interview met Het Financieele Dagblad woensdag
zegt Paul dat het aantal incidenten in de Nederlandse voedselsector ernstige vormen aanneemt.
“De grens opzoeken en zorgen dat je niet gepakt wordt,
wijst op normvervaging.” Deze houding levert volgens hem
forse risico's op voor de nabije toekomst.
Bij een reeks voedselschandalen bleek onder meer dat
paardenvlees als rundvlees werd verkocht en er te veel antibiotica werd gebruikt. Bovendien werden verboden groeihormonen aangetroffen. Het Nederlandse voedsel is volgens Paul
nog veilig, “maar de incidenten die we tegenkomen, wijzen
op een grootschaligheid die verontrustend is.”

De inspecteur-generaal verwacht dat de problemen zullen
blijven bestaan. Voor een beter toezicht mag de NVWA van
de minister 150 mensen aannemen, maar het zal jaren duren
voordat de NVWA weer op orde is. “We werken nu te weinig
systematisch. Daardoor weten we vaak niet of een ingreep
een toevalstreffer is geweest of dat er sprake is van een trend.”

Sociale onrust
Wakker Dier vindt dat sjoemelen in de hand wordt gewerkt,
zolang supermarkten “blijven stunten met vlees, en het soms
goedkoper dan kattenvoer en broccoli aanbieden”.
“De prijs voor een goede controle, een goed dierenwelzijn en
een eerlijk inkomen voor de boer moeten worden doorberekend aan de consument. Supermarkten moeten niet alleen
aan fair trade doen voor de koffie en chocola, maar ook voor
onze eigen Nederlandse voedselsector. De overheid moet dat
meer afdwingen, desnoods met meer wetgeving.”

Tandje terug
Respect voor dieren zou belangrijk moeten zijn, ook als dat
leidt tot een lagere productie. “Nu hollen we met elkaar achter
de incidenten aan. Misschien moeten we een tandje terug doen
in de hoeveelheid voedsel die we fabriceren.”
Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld. “Het is
een keiharde handel geworden”, zegt Paul. “Vlees wordt nu
behandeld als grondstof, terwijl het wel dieren zijn geweest.
De waarde en respect voor het product zijn compleet verdwenen.”

Cultuurverandering
De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO Nederland) wil naar
aanleiding van de uitspraken van Paul een discussie voeren
met de overheid en het bedrijfsleven.
Volgens voorzitter Albert Jan Maat moet er een cultuurverandering in de hele voedselketen komen. “Nog steeds is in de
hele voedselketen de allerlaagste prijs dominant”, zegt Maat.
“Daar moeten we vanaf.” Bron: Het Financieele Dagblad

Een maatschappelijk vraagstuk kun je vanuit de volgende invalshoeken bekijken:
1. sociaal-economische invalshoek;
2. sociaal-culturele invalshoek;
3. politiek-juridische invalshoek;
4. veranderings- en vergelijkende invalshoek.
De lesstof die bij deze invalshoeken (we noemen ze ook wel benaderingswijzen) hoort, vind je in het
examenkatern Massamedia KGT. Doe je examen op GT-niveau, bekijk dan ook pagina 99 e.v. van dit katern.
a. Lees de tekst hierboven. Onderstreep twee zinnen waarin je de sociaal-economische invalshoek herkent.
b. Welke andere invalshoeken komen in de tekst naar voren? Geef hiervan per invalshoek een voorbeeld.
c. Wat vind jij, moeten de prijs voor een goede controle, een goed dierenwelzijn en een eerlijk inkomen voor de
boer worden doorberekend aan de consument? Ondersteun je mening met ten minste een argument.
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