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Het is kinderarbeid van de zwaarste
categorie: de arbeidsintensieve hazel-
nootoogst in Turkije. Dat land is met
afstand de grootste producent ter we-
reld en kinderen van arbeidsmigran-
ten helpen er jaarlijks 650.000 mega-
ton hazelnoten te plukken of te ra-
pen. De noten komen wereldwijd te-
recht in chocoladerepen of hazelnoot-
pasta, ijs of zakjes notenmix.

Drie jaar lang hebben de interna-
tionale ngo Fair Labor Association
(FLA), levensmiddelengigant Nestlé,
de Turkse hazelnootleveranciers
Olam en Balsu en de Turkse overheid
dit probleem aangepakt in een proef-
project, voor 5 miljoen dollar gefinan-
cierd door de Amerikaanse overheid.
Bij de afronding ervan zijn ze optimis-
tisch over de uitkomsten. Maar er is
nog een lange weg te gaan.

FLA heeft veel data verzameld, ook
buiten de productieketen. Vragen ge-
noeg. Welke rol spelen de koppelba-
zen? Waar komen al die migranten
vandaan? Hoe zijn hun kinderen
eraan toe? Voor het project zijn enke-
le zomerscholen geopend: de bus reed
voor en kinderen kregen een dagpro-
gramma, terwijl de ouders werkten.
Ook kwamen er fatsoenlijke slaapver-
trekken voor de arbeiders, die tenten,
hutten of stallen gewend zijn. De boe-
ren kregen les over de wet, arbeiders
over hun rechten.

Tegelijkertijd is het lastig om de
diepere oorzaken van kinderarbeid
weg te nemen. Zoals armoede en
werkloosheid. Driekwart van de on-
dervraagde seizoenswerkers kan am-
per rondkomen. Zestig procent heeft
schulden. Arbeiders uit het zuiden
van Turkije, waaronder Syrische
vluchtelingen, reizen vanaf april van
oogst naar oogst: katoen, citrusvruch-
ten, suikerbieten, pinda’s, meloenen,
kersen... In augustus zijn de hazelno-
ten rijp. Kinderen gaan mee, want
waar laat je ze anders, en het geld dat
ze verdienen is broodnodig. Ook zij
werken zeven dagen in de week, elf
uur per dag.

Die zomerschool is fijn voor de

kinderen. Maar hun ouders lopen zo
inkomsten mis en ze verdienen al
geen minimumloon. Benjamin Ware,
hoofd duurzame inkoop van Nestlé,
heeft geen pasklare oplossing. “Wat
de situatie verergert, is dat de landar-
beiders 10 procent van hun salaris aan
tussenpersonen afdragen.” De rekru-
tering moet dus beter, vindt hij.

“Als kinderen niet werken, duurt
de oogst langer”, zegt Burcu Turkay
van Nestlé-leverancier Olam. “Dat le-
vert de ouders ook voordeel op. Er zijn
dan meer werkdagen nodig en daar-
door verdienen ze meer.” Maar of de
ouders dat als oplossing zien? Het is
lastig, geeft ze toe.

De hazelnootoogst duurt zes weken,
daarna verdwijnen de kinderen uit
het zicht. Daarom moet de verzamel-
de kennis ook in die andere land-
bouwsectoren worden toegepast, zegt
Marisa Ferri van het Amerikaanse mi-
nisterie van arbeid. Zij sprak voor een
gehoor van ngo’s en bedrijven zoals
Ferrero, Danone, Ahold Delhaize in
het tropeninstituut Kit in Amster-
dam. Want behalve in Ankara en Was-
hington worden de resultaten ook in
de Nederlandse hoofdstad gepresen-
teerd. Hier kreeg het probleem voor
het eerst internationale aandacht, in
2010, toen het tv-programma ‘Eén
Vandaag’ liet zien hoe de 9-jarige Zara

elf uur per dag hazelnoten plukte voor
een euro per uur. Er volgden Kamer-
vragen en de Nederlandse ambassade
in Turkije financierde onderzoek door
een Turkse ngo.

Nestlé koopt jaarlijks bijna 5000
ton hazelnoten en zegt nu 88 procent
daarvan naar de bron te kunnen her-
leiden. In Turkije zijn ze teruggegaan
van vijftien naar twee leveranciers.
Dat maakt de stabiele toevoer van ha-
zelnoten riskanter, maar die twee par-
tijen werken duurzamer, zegt Wa-
re. Daardoor zijn ze duurder. Nestlé
heeft op elk product een winstmarge
van 5 procent. Om daaraan vast te
houden, zal de consument een hogere

prijs moeten accepteren. De marke-
tingafdeling zal moeten uitleggen dat
klanten voor duurzaamheid betalen.

Het concern is kapitaalkrachtig ge-
noeg om zelf in elk dorp een schooltje
neer te zetten, zegt Ware. Maar lokale
partijen zouden zich gepasseerd voe-
len. Vandaar de samenwerking.  De
Turkse overheid heeft het probleem
lang genegeerd, vindt hij. Maar vol-
gens Turkay van leverancier Olam is
kinfderarbeid dit jaar een groot thema
geworden. “Ministeries werken sa-
men en er is een fonds.” Dat geld ver-
groot de kans dat de zomerscholen
ook in het volgende hazelnootseizoen
nog bestaan.
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Lange dagen, zwaar werk. Cijfers 2017
Turkse kinderen oogsten hazelnoten

Aanpak kinderarbeid blijft lastig
ZOMERSCHOOL Een project tegen kinderarbeid in de Turkse hazelnootoogst levert volgens
deelnemers, waaronder Nestlé, goede resultaten op. Maar nu begint het echte werk. 

Digitaal delven van bitcoins vreet stroom
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Bitcoins staan niet alleen als betaal-
middel ter discussie, het onderliggen-
de systeem slurpt ook energie. De
aangesloten computers verbruiken nu
al meer elektriciteit dan een land als
Ierland. En één financiële transactie
kost net zoveel stroom als een Neder-

lands gezin in een maand verbruikt.
Voorlopig zit er geen rem op de groei,
zegt Alex de Vries van accountants- en
adviesbureau PwC. Hij voorspelt dat
eind dit jaar het verbruik drie keer zo
hoog is en de bitcointechnologie goed
is voor een half procent van het we-
reldstroomverbruik.

De bitcoin is bedacht als een be-
taalmiddel dat vervat is in een digitale
code. Kern van het systeem is dat alle
transacties zonder tussenpersonen
plaatsvinden. Normaal controleert de
bank of de opdrachtgever bijvoorbeeld
voldoende saldo heeft. Maar in de di-
gitale wereld van de bitcoins voeren
alle aangesloten computers de op-
dracht uit. De vraag is: welke opdracht
is correct en wordt opgeslagen?

Dat is het werk van de zogeheten

miners. Zij gaan op zoek naar de code
waarmee ze de transacties kunnen
opslaan. Hun werk bestaat uit het op-
lossen van een complexe rekensom
en dat doen ze door domweg mogelij-
ke oplossingen te proberen. Dat vergt
enorme rekenkracht, maar er staat
een beloning tegenover. Elke gevon-
den code levert 12,5 bitcoin op, mo-
menteel goed voor zo’n 90.000 euro.

Overal in de wereld proberen men-
sen en bedrijven met hun computers
zo bitcoins op te halen – vandaar de
term miners. Het systeem is zo afge-
steld dat elke tien minuten een code
wordt gevonden. Anders wordt het lu-
cratief om het systeem te kraken.
Keerzijde is dat momenteel wereld-
wijd elke seconde 26 triljoen (een 26
met achttien nullen) pogingen wor-

den gedaan om een code te vinden.
Daar staan slechts twee à drie trans-
acties per seconde tegenover.

De Vries had dit najaar al laten zien
dat dit rekenwerk 2500 megawatt aan
vermogen vergt, zeg maar vijf stevige
elektriciteitscentrales. Maar dat was
een schatting. In het vakblad Joule
preciseert hij vandaag deze schatting.
De Vries keek naar de bedrijven die
speciaal voor de bitcoins zijn opge-

richt. Wat is hun omzet? Welk per-
centage daarvan gaat op aan de kosten
(voor elektriciteit)? En ook: hoe snel
kunnen ze groeien en computers bij-
zetten? “Dat laatste vind ik het inte-
ressantst”, zegt hij. “Waar gaan we
heen?” Eind dit jaar kan het al 8000
megawatt zijn, rekent hij voor. “En als
de bitcoin in waarde blijft stijgen,
groeit het energieverbruik op termijn
mee naar 5 procent van de hele we-
reld. Dat wordt totaal onhoudbaar.”

Als de munt er geen rem op zet,
zouden landen dat moeten doen.
Sommige Amerikaanse staten hebben
al beperkingen voor het minen opge-
legd. “Maar we weten niet waar al die
machines staan. Vermoedelijk staat
de helft in China. Daar bulken ze van
de goedkope kolenstroom.”

ENERGIE De enorme
rekenkracht die nodig is
voor het maken van de
cryptomunten verbruikt
veel elektriciteit.

Eén financiële transactie
kost net zoveel stroom
als een Nederlands gezin
in een maand verbruikt


