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Ook na de grote boerenbetoging van 7 september l ken de gemoederen b de Europese boeren nog lang niet
gesust. In Spanje houden boze melkveehouders de poorten van een belangr k verdeelcentrum van harddiscounter
Dia al meerdere dagen geblokkeerd, waardoor meer dan 200 lialen van de keten intussen met
bevoorradingsproblemen af te rekenen hebben. De boeren z n naar eigen zeggen “het gepraat en de beloftes”
beu. De 500 miljoen euro die de Europese Commissie na de betoging in Brussel op tafel legde, is volgens de
grootste boerenorganisaties onvoldoende. Zelf bl ven ze hameren op hogere interventiepr zen en het beperken
van de import van buitenlandse melk.
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Daar waar het boerenprotest in onder meer Frankr k na de grote betoging van 7 september weer even gaan liggen is, laait het in
Spanje opnieuw op. In Santiago de Compostela blokkeren boze melkveehouders nu al meerdere dagen één van de belangr kste
verdeelcentra van de supermarktketen Dia. De boeren laten geen enkele vrachtwagen door de blokkade, waardoor de naar
schatting 234 winkels die het centrum bevoorraadt in provisieproblemen komen. Dia legde al een klacht neer voor een
“herhaaldel ke inbreuk” op de rechten en vr heden van het bedr f.
Daags na de betoging in Brussel trok een lange stoet tractoren naar de zetel van de regering van Galicië, waar het tot een
confrontatie met de politie kwam. De boeren eisen van gouverneur Fe oo dat h z n beloftes op papier zet. “We z n het gepraat
beu, we willen daden zien”, zo klonk het. Fe oo van z n kant echode de woorden van landbouwminister Isabel Garcia Tejerina,
namel k dat het vastleggen van een minimumpr s zoals dat in Frankr k eerder deze zomer op tafel lag illegaal is, en dat het
engagement van de overheid is om “alles te doen wat legaal mogel k is”.
Ook op andere strategische plaatsen in Santiago hebben boeren hun tractors geposteerd. In totaal zou het om 1.500 tractoren
gaan, verspreid over de stad. Met hun acties willen de melkveehouders de druk opvoeren in de aanloop naar een overleg in Madrid
tussen een coalitie van landbouworganisaties enerz ds en de zuivelindustrie en de retail anderz ds. Nu de boeren te horen hebben
gekregen dat een minimumpr s geen optie is, richten ze hun p len op de garantie op een “duurzame pr s” die berekend is op basis
van een studie van de waardeketen.
T dens hun protestacties was te zien hoe de boeren Franse en Duitse vlaggen verbrandden. Ze pleiten voor een intern
mechanisme dat de eigen markt beter beschermt tegen de import van buitenlandse melk, zodat de zuivelindustrie en de
supermarkten weer meer Spaanse melk gaan kopen en verkopen. Over het steunpakket van 500 miljoen euro dat de Commissie

aankondigde z n ze niet meteen onder de indruk. In tegenstelling tot minister Tejerina, die liet weten dat de Commissie een
“positief akkoord” onderhandelde, zetten de melkveehouders de aankondiging van de Commissie weg als blufpoker die niet
tegemoetkomt aan de noden van de sector.
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