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Eerlijke wijn uit Zuid-Afrika
Dit is de vijfde en tevens laatste editie van de Eerlijke Wijnlijst van Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA), een kleine goede doelen organisatie die onderwijsprojecten
steunt voor kinderen en jongeren in townships en op boerderijen in Zuid-Afrika. De Eerlijke Wijnlijst geeft informatie over duurzaam geproduceerde wijn, volgens onze
definitie: wijn die mens- en milieuvriendelijk is gemaakt. Bij de lijst horen twee handige Wijnpassen, met informatie over waar de wijn te koop is - een voor België en een
voor Nederland - die u gratis kunt downloaden. Hulde en dank aan Daniëlle Langendijk, wijnprofessional en eigenaar van Wijn & Ik, voor haar pro deo onderzoek- en
redactiewerk en haar uitstekende suggesties voor deze geheel vernieuwde editie.
De Zuid-Afrikaanse wijnsector en het ‘dop’ systeem
De agrarische sector in Zuid-Afrika loopt bij de ontwikkeling van het nieuwe Zuid-Afrika bepaald niet voorop. Nog steeds zijn er werkgevers die de rechten van hun
werknemers aan hun laars lappen. Zelfs het na de apartheid verboden 'dop systeem' - werknemers met alcohol betalen - is nog niet uitgeroeid. Alcoholisme is een
groot probleem in Zuid-Afrika, zeker op (wijn)boerderijen. Het wordt van generatie op generatie doorgegeven. De gevolgen: huiselijk geweld, tienerzwangerschappen,
besmetting met hiv en aids.
Ook worden er duizenden kinderen geboren met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) omdat hun moeder alcoholist is. Deze kinderen hebben een fysieke en/of een
mentale achterstand of worden ernstig gehandicapt geboren. Veel kinderen lopen een grote kans om later zelf ook (alcohol)verslaafd te worden.
Vicieuze cirkel van schulden
Vaak liggen boerderijen geïsoleerd, ver van de bewoonde wereld. De medewerkers en hun gezinnen die daar wonen zijn in verregaande mate afhankelijk van hun werkgever. Veel boeren houden er een winkeltje op na. En omdat de meeste medewerkers geen vervoer hebben zijn ze op dat winkeltje aangewezen. "De mensen leven van
de hand in de tand, vaak in een vicieuze cirkel van schulden maken en schulden afbetalen. De grootste schuld hebben ze bij hun werkgever van wie ze voedingswaren,
gas, drank enz. kopen. In een van de onderzoeksgroepen bleek dat na de maandelijkse aflossing mensen de rest van de maand soms nog maar R 400 [€ 40] te besteden
hebben." Dat schrijft Rita Edwards in The position of women workers in wine and deciduous fruit value chains / SANPERI Development Consultants with the assistance of Sikhula Sonke.
Stellenbosch: Women on Farm Projects, March 2008. www.wfp.org.za
Waarom de Eerlijke Wijnlijst?
Naar aanleiding van het verschijnen van een eerdere editie van de Eerlijke Wijnlijst vroeg het Zuid-Afrikaanse tijdschrift ''The Farmworker/Die Plaaswerker'' ons
om informatie te sturen over projecten op boerderijen. De redactie lichtte haar belangstelling toe: ''We like to tell success stories of the farmworker community,
although we are not blind to the harsh circumstances many of the farmworkers groups still have to face every day.''
Aan de misstanden op boerderijen kan de Stichting Projecten Zuid-Afrika niet veel veranderen. Maar we denken wel op een positieve manier invloed te kunnen
hebben. Niet door 'naming and shaming', maar door goede producenten in de spotlights te zetten.
Met de Eerlijke Wijnlijst hebben we sinds 2008 consumenten aangemoedigd om wijn te kopen van door WIETA, Fairtrade en Fair for Life gecertificeerde
producenten.
We hopen daarmee tevens de handel in eerlijke wijn een steuntje in de rug te hebben gegeven. Wij zijn ervan overtuigd dat naarmate er meer gecertificeerde wijn
wordt verkocht, het voor wijnboeren steeds aantrekkelijker wordt om óók te worden gecertificeerd!
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Een Zuid-Afrikaanse organisatie die naschoolse opvang op wijnboerderijen organiseert, berichtte ons over "a change of mindset [on wine farms], enforced by
demands from abroad. Farmers who want to export will have to change the way in which they treat their workers and their families.“ Dus u ziet: het helpt!
Ons advies: koop eerlijke wijn.
Zuid-Afrikaanse werknemers en hun rechten
De afgelopen jaren zijn er in Zuid-Afrika organisaties opgericht zoals de Wine Industry Ethical Trade Association (WIETA) en het Rural Development Network
(RUDNET)
die werken aan de verbetering van de leef- en werksituatie van werknemers en hun gezinnen. De WIETA heeft een 'Code of Labour Standards' ontwikkeld, gebaseerd op
de na de apartheid ingevoerde nieuwe arbeidswetgeving. De WIETA code gaat o.a. over beloning en behuizing, kinderarbeid, arbeidsuren, vakbondslidmaatschap en een
schone en gezonde werkomgeving. Fairtrade organisaties zoals Stichting Max Havelaar en Fair Trade South Africa promoten Zuid-Afrikaanse wijn die aan de Fairtrade
voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de 'Fair Trade Standards'. Max Havelaar: "Het Fairtrade keurmerk op wijnen geeft de garantie dat arbeiders
op de wijnplantages onder goede arbeidsomstandigheden werken en dat er aandacht is voor het milieu. De wijnboeren krijgen een Fairtrade premie die bestemd is voor
sociale ontwikkeling. De arbeiders bepalen gezamenlijk waarvoor deze Fairtrade premie wordt ingezet." Ook andere organisaties zoals de South African Black Vintners
Alliance, de South African Wine Industry Trust en Women on Farms Project komen op voor de rechten van werknemers op wijnboerderijen.
Omfietswijn
Over de kwaliteit van de wijnen in de Eerlijke Wijnlijst kunt u informatie vinden in Platter's South African Wines. Deze gids verschijnt jaarlijks in december.
De Belgische consumentenbond Test-Aankoop geeft de gids Wegwijs in Wijn uit, waarin ruim 300 wijnen van beneden de € 15 worden beschreven. Handig is dat bij
elke beschrijving een foto van de fles staat. Deze gids verschijnt rond november.
Diverse Nederlandse wijnschrijvers geven ook jaarlijks een eigen wijngids uit. Voorbeelden zijn de De Omfietswijngids van Nicolaas Klei en De Kleine Hamersma
van Harold Hamersma.
Toelichting bij de vijfde editie
In deze vijfde editie hebben we diverse wijnhandelaren in Nederland en België vermeld die wijn verkopen die voldoet aan de WIETA Code, de Fair Trade Standards
en Fair for Life. Er wordt een overzicht gegeven van geaccrediteerde wijnen, maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid.
Bij Fairtrade is ketenaccreditatie (chain accreditation) een vereiste. Ketenaccreditatie houdt in dat ook de van andere bedrijven gekochte druiven milieu- en
mensvriendelijk zijn geproduceerd. WIETA heeft daar de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Resultaat is dat alle WIETAgeaccrediteerde wijnen in deze lijst ook een
ketenaccreditatie hebben.
Wij lazen met vreugde dat Zuid-Afrika inmiddels de grootste producent van Fairtrade wijn in de wereld is. Vergeleken met 2012 is het aantal verkochte flessen
met 12,5% gestegen. Wij hopen daar een kleine bijdrage aan te hebben geleverd. Wij telden inmiddels ruim 20.000 downloads van de Eerlijke Wijnlijst.
Dit is de laatste editie. Nu WIETA ook een label op de door haar geaccrediteerde wijnen gaat plakken is eerlijke Zuid-Afrikaanse wijn zeer binnenkort altijd
herkenbaar aan een label. De Eerlijke Wijnpas is dan niet meer nodig.
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WIETA accreditatie. Wine Industry Ethical Trade Association, gebaseerd op ETI-code
FAIRTRADE accreditatie
FAIRFORLIFE accreditatie
Geen formele accreditatie (klein bedrijf) werkt vlg. WIETA en Fairtrade principes.

Download:
 Wijnpas NL
 Wijnpas BE

Meer informatie:





www.wieta.org.za
www.fairforlife.net
www.fairtrade.org.za
www.fairtrade.nl + www.fairtrade.be
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