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Waar komt onze chocolade vandaan? 
 
 
Ivoorkust: De huidige situatie omtrent chocolade, handel in kinderen en slavernij. 
 
 
Ivoorkust is een land in West Afrika wat meer dan 40% van de wereld productie aan 
cacao voor haar rekening neemt. In 2001 werden geruchten over intensieve 
kinderarbeid op cacao plantages in Ivoorkust en ook van kinderhandel vanuit het 
nabij gelegen Mali bevestigd. Deze kinderen moesten lange dagen werken en de 
omstandigheden waaronder zij werkten werd beschreven als gevaarlijk.1 
 
 
In 2002 werd ontdekt dat 284.000 kinderen gevangen zaten in dwangarbeid in de 
West-Afrikaanse cacao industrie. Het merendeel hiervan (200.000) bevond zich in 
Ivoorkust. Tevens werd ontdekt dat veel van deze kindarbeiders oorspronkelijk uit 
Mali, Burkina Faso of Togo kwamen en via mensenhandel in Ivoorkust waren 
beland.2 
 
 
In het rapport van de US State Department Human Rights uit 2000 stond: “Er wordt 
geschat dat een grove 15.000 Malinese kinderen werkzaam zijn op Ivoriaanse 
cacao- en koffie plantages. Velen van hen zijn jonger dan twaalf jaar, zijn voor $140 
(100.000 FCFA) verkocht als contractarbeiders in dwangarbeid, en werken 12 uur 
per dag voor $135 - $189 (95.000 – 125.000 FCFA) per jaar.” Het merendeel van 
deze kinderen werkt op cacao plantages. 
 
 
De cacao industrie zei te zullen garanderen dat in 2005 een einde gemaakt zou zijn 
aan verhandelde dwangarbeiders in de cacao industrie. Zij zijn er echter in gefaald 
dit na te komen. Ze geven aan in 2008 toezicht te hebben op de helft van alle 
plantages in Ghana en Ivoorkust. Dit laat echter nog veel te wensen over voor de 
andere helft van de plantages. Als verweer voor het niet gegarandeerd 
kinderhandelvrij maken van alle plantages, zegt de industrie dat het ‘niet haalbaar’ is 
om dit te doen. 
 
 
Welke vooruitgang is er geboekt? De cacao industrie heeft een aantal pilot-
projecten gestart om onderwijs en training aan te bieden aan de boeren zodat zij 
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efficiënter te werk kunnen gaan. Dit verhelpt het werkelijke probleem, betrokkenheid 
bij mensenhandel, echter niet. 
 
 
Half 2005 spande International Labor Rights Fund uit Washington DC in een 
Amerikaanse gerechtshof een rechtszaak aan tegen drie bedrijven - Nestlé, Archer 
Daniels Midland en Cargill – omdat zij hen medeverantwoordelijk achtte voor de 
handel, marteling en uitbuiting van kinderen in de cacao industrie van Ivoorkust. De 
drie bedrijven zijn in verweer. 
 
 
Tenzij de industrie kan garanderen dat onze chocolade niet gemaakt is van bonen 
die geplukt zijn door verhandelde kinderen, dan is er geen werkelijke vooruitgang 
geboekt. Dat is de meetlat waaraan de industrie gemeten dient te worden. Zij moet 
kunnen aantonen van welke plantage bonen afkomstig zijn en zij moet garanderen 
dat deze mensenhandelvrij zijn. 
 
 
1 De meest prominente berichtgeving kwam middels het BBC verslag Mali’s 
kinderen in chocolade slavernij [Mali’s children in chocolate slavery], 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1272522.stm 
 
2 Kinderarbeid in de Cacao sector van West Afrika [Child Labour in the Cocoa 
sector of West Africa], STCP 2002 en aangehaald in Kinderarbeid aanvechten in de 
cacaoteelt [Combating child labour in cocoa growing], ILO 2005 
 


