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Rijst
De rijstsector op de korrel



De rijstteelt zit in de puree

Zoals met andere populaire producten die we hier gretig consumeren, 
maar die vaak van ver moeten komen, zou je kunnen veronderstellen 
dat ook rijstboeren er warmpjes in zitten. Want: hoge vraag, goede 
prijs. Toch? Maar door een groot onevenwicht in de wereldhandel is dit, 
net zoals bij koffie, cacao en thee, evenmin het geval voor rijst.

Met welke problemen kampen de rijstboeren in het Zuiden?

●	 Kleinschalige rijstboeren in Azië leven in armoede. In eigen land 
krijgen ze vaak een te lage prijs doordat de overheid rijst massaal 
opkoopt en stockeert. Ze boeren er bovendien vaak naast commerciële 
reuzen waar ze concurrentieel niet tegen opgewassen zijn. 

●	 Klimaatverandering heeft een nefaste impact op de rijstproductie … 
maar dat geldt ook omgekeerd: ecologisch onduurzame rijstplantages 
(monocultuur en de ‘mooie’ terrascultuur) stoten grote hoeveelheden 
methaan en distikstofoxide uit en zorgen voor een toename van 
het schadelijke broeikaseffect. Volgens het IPCC is de mondiale 
rijstcultuur verantwoordelijk voor 11 % van de wereldwijde, menselijke 
methaanuitstoot.

●	 Europa teelt ook zelf rijst én heeft de rijstverwerkingsindustrie 
grotendeels in handen. Ook België heeft een rol in de verwerking, 
zo produceren Uncle Ben’s en Bosto in ons land. Bij rijstverwerking 
wordt bruine (onverwerkte) rijst, witte (verwerkte) rijst. Voor de import 
van witte rijst vraagt Europa hogere invoertaksen, om zo de eigen 
verwerkingsindustrie te beschermen. Dit zet de boeren in het Zuiden 
uiteraard klem.

Ben jij ook wel te vinden voor 
een heerlijk smeuïge curry met 
rijst, een wokgerecht, paëlla? 
Basmatirijst, jasmijnrijst, 
bruine rijst, witte rijst, … 
We vinden het populaire 
voedingsgewas in bijna elke 
keuken. 

Voor de helft van de wereld is rijst 
het basisvoedsel: in Azië, Afrika en 
grote delen van Latijns-Amerika. 
Jaarlijks wordt er 700 miljoen ton rijst 
geproduceerd en 81 procent van de 
rijstproducenten in de wereld zijn 
kleinschalige producenten in het 
Zuiden.
Europa en de Verenigde Staten zijn 
gretige afnemers van rijst uit Azië. Dat 
klinkt veelbelovend voor de rijstboeren 
daar, toch?
Jammer genoeg is de sector veel 
complexer en minder rooskleurig 
dan dat.
Daarom nemen we in deze folder de 
rijstsector grondig op de korrel.

Extra portie rijst erbij?



Rijstkorreltjes tellen

●	De rijstboer ontvangt slechts 4 tot 17 % van de prijs die de 
consument uiteindelijk betaalt.

●	Europa produceert jaarlijks ca. 3.1 miljoen ton 
onverwerkte (bruine) rijst. Italië en Spanje zijn hierin de koplopers.  
Maar de eigen productie volstaat niet. Er is vooral veel vraag naar 
de populaire aromatische rijst zoals jasmijn en basmati, twee van 
de 40.000 (!) varianten van het Aziatische rijstgeslacht Oryza 
Sativa. De EU voert daarom ook jaarlijks ca. 1 miljoen ton rijst in. 

●	75 % van de rijstcultivatie is irrigatiecultuur. Die is de 
oorzaak van methaanproductie.
Rijst zit samen met soja, palmolie, maïs en tarwe in de top-5 
van de meest vervuilende voedselgewassen. Samen stootten ze 
jaarlijks 3 gigaton aan broeikasgassen uit. (*)

●	Wereldwijd wordt er 700 miljoen ton rijst geproduceerd 
op jaarbasis. De grootste rijstproducenten zijn China (±145 miljoen 
ton in 2018) en India (±113 miljoen ton in 2018).

●	Onder invloed van de klimaatverandering zou de globale 
rijstproductie met 10 % kunnen terugvallen.

(*) Bron: Oxfam Novib, 2016, Feeding climate change.



Zo timmert Oxfam aan een 
duurzame rijstsector  
Eén van de kernproblemen van de rijstteelt zit in de manier waarop 
het gewas geproduceerd wordt. Onduurzame rijstteelt lijdt onder 
én is zelf de oorzaak van de klimaatverandering. Daarbij komt 
het machtsonevenwicht in de internationale rijsthandel. De 
kleinschalige rijstboeren kijken tegen ‘Goliath’ aan. 

Oxfam koopt daarom de biologisch geteelde fairtraderijst uit India, 
Thailand, Laos aan bij kleinschalige boerencoöperaties.

We zetten actief in op:
●	 Een eerlijke prijs voor de kleinschalige rijstboeren
●	 Een langetermijnafname
●	 Ondersteuning van projecten van de rijstproducenten in onder  
 meer Laos bij het telen van biologische rijst, het behoud van 
 traditionele rijstvariëteiten die bestand zijn tegen 
 veranderingen van het klimaat en het promoten van 
 biodiversiteit en -diversificatie.

Om het tij te keren houden we ook een vinger aan de pols 
bij het SRP (Sustainable Rice Platform), in het bijzonder voor 
gendergelijkheid, duurzaamheid, de stem van de kleinschalige 
producent (en dat die gehoord wordt) en zorgplicht (bedrijven 
moeten zorg dragen voor alle schakels in hun productieketen en 
de mensenrechten respecteren).
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Wat kan jij doen?
Be the change you wish to see  
in the world.  
(Mahatma Ghandi)

Het is meer dan een mooie quote, het is de waarheid 
als een koe. Jouw keuze geeft een signaal aan de 
beleidsmakers én inspireert andere consumenten. Concreet 
kan je het zo aanpakken:

Kies voor Oxfam-producten. Zo draag je een steentje bij 
aan een eerlijk en leefbaar inkomen voor de rijstboeren 
en hun gezinnen alsook aan een duurzame, niet-
klimaatbelastende rijstsector waarin biodiversiteit 
primeert.

Laat van je horen. Eis van onze politici een zorgplicht. Dit is 
een wettelijk kader dat bedrijven verplicht te zorgen voor 
de rechten van de boer en het milieu.

Doe mee! De Oxfam-Wereldwinkel is méér dan een winkel. 
Spring eens binnen en laat je informeren door één van 
onze gemotiveerde vrijwilligers. Word zelf vrijwilliger in 
een wereldwinkel of vervoeg het Oxfam-in-Actie-team als 
Actievrijwilliger. 

Steun ons. Blijf op de hoogte van onze campagnes en 
acties via de website, sociale media en nieuwsbrief. 
Sharing is caring! En onze meest kwetsbare partners kan 
je financieel steunen via het Partnerfonds. Wat dit fonds 
onder andere al verwezenlijkte, vind je op de  
website. JN
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