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INTERNATIONALE REGULERING VAN TRANSNATIONALE 
CORPORATIES: 

HET DEBAT OVER BABYVOEDING 

SAMENVATTING 

Het probleem 
Wijdverbreide bezorgdheid omtrent de schadelijke effecten van ongepaste marketing van baby formula, heeft 
geleid tot de totstandkoming van een eerste gedragscode, die de activiteiten van een hele industriesector 
internationaal reguleert. In mei 1981 werd de internationale gedragscode voor de marketing van moedermelk-
vervangende producten door de Wereldgezondheidsvergadering—het bestuursorgaan van de 
Wereldgezondheidsorganisatie—aangenomen. Enkele maanden later werd de gedragscode bevestigd door het 
dagelijks bestuur van UNICEF (United Nations Children's Fund). Maar, twee decennia na de goedkeuring van de 
internationale gedragscode, sterven jaarlijks nog steeds anderhalf miljoen baby's omdat zij formula kregen in 
plaats van moedermelk. 

Dit proefschrift is een studie van de inspanningen geleverd gedurende drie decennia, om de onverantwoorde 
marketingpraktijken van de babyvoedingsindustrie af te remmen. Het proces van formulering, goedkeuring en 
implementatie van de internationale gedragscode voor marketing van moedermelkvervangende producten, is van 
betekenis voor elke studie betreffende een wereldomvattend bestuur en regulering van transnationale corporaties. 
De gedragscode is een van de weinige internationale codes, die in het begin van de tachtiger jaren—toen de nood 
aan effectieve externe regulering van transnationale corporaties nog ten volle werd onderkend—aangenomen 
werden onder de auspiciën van de Verenigde Naties. In die tijd waren de 118 lidstaten van de 
Wereldgezondheidsvergadering het er over eens, dat de gedragscode slechts een minimum standaard 
vertegenwoordigde. Maar, twee decennia nadien hebben nog steeds slechts 21 landen nationale wetten 
goedgekeurd, die alle bepalingen van de gedragscode omvatten. Vele andere landen hebben de toezeggingen van 
hun vertegenwoordigers in 1981 nog steeds niet waargemaakt. 

Heeft de internationale regulering van de marketingpraktijken van de babyvoedingsindustrie gefaald7 Of kan een 
alternatieve benadering, waarin Staat en Wet minder centraal worden gesteld, tot andere conclusies leiden'' 

Doel van het proefschrift 
Het doel van deze historische gevalstudie is tweevoudig: (a) een beter begrip van de processen die plaatsvonden 
rond de internationale regulering van de babyvoedingsindustrie, en (b) een nagaan of er nog onvoldoende 
onderzochte mogelijkheden zijn om dit bijzonder regulerend kader effectiever te gebruiken. De resultaten van 
deze gevalstudie kunnen de verschillende actoren (overheid en niet-overheid) in dit debat nieuwe ideeën 
aanreiken, over de wijze waarop beleid en strategieën van openbaar belang geoptimaliseerd kunnen worden. 
Bovendien beoogt de gevalstudie nieuwe inzichten te bieden in de huidige debatten over de mogelijkheden en 
beperkingen, van internationale regulering van transnationale corporaties in een globaliserende wereld. 

Begrippenkader 
In dit proefschrift wordt regulering van corporaties geconceptualiseerd als een gecontesteerd proces, waarin 
specifieke actoren betrokken zijn met tegengestelde belangen en uiteenlopende machtsbronnen in een precieze 
context Het studieobject 'internationale regulering van de babyvoedingsindustrie' wordt geobserveerd vanuit 
verschillende hoeken en door een veelheid van lenzen. Een bijzondere focus is gericht op de twee hoofdactoren in 
het babyvoedingsdebat: (i) transnationale corporaties en (ii) transnationale civil society organisaties. 



Gevalstudie 
Het eerste hoofdstuk, getiteld Regulering van transnationale corporaties: een historisch perspectief, geeft de brede 
context weer van deze bijzondere studie Er wordt een kort historisch overzicht gegeven van de inspanningen die 
geleverd werden om transnationale corporaties, door middel van regulering, verantwoording te doen afleggen aan 
de maatschappij. Het hoofdstuk beschrijft hoe de idee van controle op de commerciële sector door een extern 
opgelegde regulering, geleidelijk werd vervangen door een zichzelf-regulerende sector. Het schetst in grote lijnen 
de algemeen aanvaarde rechtvaardigingen van marktreguleringen op nationaal niveau en vergelijkt deze 
rechtvaardigingen met de huidige discussies over de noodzaak en haalbaarheid van het doorvoeren van een 
coherent internationaal reglementerend regime voor transnationale corporaties. 

Het tweede hoofdstuk, getiteld Marktgegenereerde ondervoeding: de flesbabyziekte, geeft weer (a) hoe en 
waarom marketingpraktijken van de babyvoedingsindustrie in de zeventiger jaren in een erg kritisch daglicht 
werden gesteld, en (b) waarom verschillende actoren geloofden dat deze praktijken gereguleerd moesten worden 
op internationaal niveau. Het hoofdstuk beschrijft hoe dit geschilpunt op de internationale beleidsagenda werd 
geplaatst. 

Het derde hoofdstuk, getiteld Formulering en goedkeuring van een internationale gedragscode voor marketing 
van moedermelkvervangende producten, beschrijft de discussies over (i) de ontwikkeling van een gedragscode 
voor regulering van marketingpraktijken van de babyvoedingsindustrie en (b) de vorm waarin deze gegoten kon 
worden. In detail wordt beschreven welke politieke processen gepaard gingen met de formulering en adoptie van 
de internationale gedragscode voor marketing van moedermelkvervangende producten. Het illustreert ook hoe 
deze processen leidden tot de goedkeuring van een gedragscode, die onvoldoende scherp geformuleerd is, en die 
een wettelijke vorm heeft aangenomen die veel beter had kunnen zijn. De studie gaat verder met een analyse van 
de ontwikkelingen, die volgden de adoptie van de gedragscode van 1981 door de Wereldgezondheidsvergadering. 

Het vierde hoofdstuk, getiteld Implementatie van de gedragscode, beschrijft in detail hoe de implementatie van de 
gedragscode werd uitgevoerd. Het beschrijft de problemen bij het vertalen van de code in effectieve nationale 
maatregelen en hoe die moeilijkheden werden overwonnen. Verder wordt gesuggereerd om verbanden te zoeken 
tussen (i) internationale regulering en (ii) mensenrechten. Dit kan een middel zijn om te verzekeren, dat 
transnationale corporaties voldoen aan hun verantwoordingsplicht ten aanzien van de maatschappij. 

Het vijfde hoofdstuk met als titel: Corporatief gedrag: maatschappelijk verantwoorde marketing9, gaat na of de 
veranderingen sinds 1981 in de marketingpraktijken van de babyvoedingsindustrie van groter sociaal 
verantwoordelijkheidszin getuigen of niet. Het hoofdstuk stelt de vraag of zelfregulering door de industrie wel 
afdoende is, met betrekking tot voor baby's kritische domeinen als gezondheid, groei en overleving. Ook wordt 
beschreven waarom de ontdekking, dat het HIV (Human Immuno-deficiency) virus via de moedermelk kan 
worden overgedragen, van groter belang was dan ooit voor regulering van de marketing van 
moedermelkvervangende producten. 

Het zesde hoofdstuk, getiteld Corporatief gedrag: Aanvaarding van regulering van buitenaf, bestudeert de 
gedragingen van de babyvoedingsindustrie in relatie tot de inspanningen om een nationale wetgeving tot stand te 
brengen, gebaseerd op de internationale gedragscode en op de daaruit volgende resoluties van de 
Wereldgezondheidsvergadering. 

Zowel hoofdstuk vijf als hoofdstuk zes tonen duidelijk de kloof aan, tussen wat de industrie enerzijds over 
corporatieve verantwoordelijkheid met de mond belijdt, en wat er anderzijds in de praktijk gebeurt. Het hoofdstuk 
wijst op de verantwoordelijkheden voor code-implementatie en de monitoring ervan. Er wordt beargumenteerd 
dat ' vrijheid van commerciële uitdrukking' geen onvervreemdbaar recht is. Het hoofdstuk concludeert dat het 
mogelijk is de oppositie van de industrie tegen de implementatie van de gedragscode te breken, indien de nationale 
gezagsdragers voldoende politieke wil tonen en gesteund worden door internationale groeperingen en civil society 
groepen 

Het zevende hoofdstuk, met als titel: Corporatief gedrag: Het beheer van internationale issues—het creëren van 
consensus, geeft een breder inzicht in hoe internationale corporaties de wereldpolitiek beïnvloeden Onderzocht 
wordt hoe corporaties public relations opbouwen en gebruiken—in het bijzonder het naar hun hand zetten van 
internationale belangenkwesties of het creëren van consent—als verborgen instrument van corporatieve macht, 
inzetbaar om wetgeving en politieke processen te beïnvloeden Het hoofdstuk Iaat zien hoe zogenaamd overleg en 



afspraken tussen de openbare en de private sector, gemanipuleerd worden ten voordele van corporatieve 
belangen. Het brengt een aantal argumenten in die aangeven dat, indien men echte vooruitgang wil boeken in het 
debat over regulering van babyvoeding en andere industrieën, alle aandacht gericht moet zijn op het heroveren van 
terrein voor openbare, democratische besluitvorming; dit om het hoofd te bieden aan de groeiende invloed van 
public relations en lobbyactiviteiten van corporaties. 

Het achtste hoofdstuk, getiteld Civil Society en de gedragscode, geeft inzicht in de betrokkenheid van 
internationale civil society organisaties bij het babyvoedingsdebat van de laatste twee decennia, in het bijzonder 
het IBFAN (International Baby Food Action Network). Na een korte reflectie over het civil society discours in 
relatie tot burgerallianties, wordt de rol onderzocht van de zogenaamde single-issue netwerken in nationale en 
internationale regulerende inspanningen, en hun impact met betrekking tot bewustmaking van het publiek, 
vaststelling van de agenda, en beïnvloeding van corporatieve praktijken. Hoofdstuk Acht roept op tot 
inspanningen om institutionele regelingen te treffen en om een politiek klimaat te scheppen dat 
burgergroeperingen, overheden, en instellingen van de Verenigde Naties, toelaat, om op meer effectieve wijze te 
ageren tegen corporatief machtsmisbruik en wangedrag. 

Bevindingen en discussie 
De conclusie, met als titel Internationale regulering van transnationale corporaties: kernkwesties voortvloeiend uit 
het babyvoedingsdebat, behandelt enkele van de leringspunten, die door intergouvernementele, gouvernementele, 
en civil society actoren getrokken kunnen worden, uit twee decennia van pogingen om de marketingpraktijken 
van de babyvoedingsindustrie effectief te reguleren. Deze lessen zijn relevant voor eender welke inspanning om 
transnationale corporaties meer verantwoording te doen afleggen aan de burgers van de wereld. Zij omvatten de 
behoefte (a) om opnieuw de trend tot extern-opgelegde regulering te evalueren, (b) om na te gaan hoe de 
machtsbalans terug kan worden gebracht in het voordeel van zulke regulering, (c) om de rol van conflict in 
openbare beleidsformulering te herwaarderen, en (d) om een duidelijk engagement uit te spreken richting 
democratische besluitvorming. Dit besluitend hoofdstuk geeft ook de relevantie aan van deze gevalstudie, voor 
een theorie en discours over wereldwijd bestuur. 

Verder wordt in het hoofdstuk de relevantie van de gevalstudie voor theorieën (en discours) over wereldbestuur 
besproken. Theoretische opdrachten wijzen op (a) de noodzaak om een duidelijk onderscheid te maken tussen 
bedrijfsbelangen en het openbaar belang; (b) de noodzaak om afstand te nemen van karakteriseringen waarin men 
ervan uitgaat dat het opstellen van globale wereldregels inherent goed en harmonieus is, (c) de noodzaak om een 
analyse van communicatie als macht te integreren in de analyses van wereldbestuursprocessen, en (d) de noodzaak 
om waarde-geladen termen te vermijden, die impliciet voorkeur geven aan een vertrouwenshouding ten aanzien 
van corporatieve verantwoordelijkheid en zelfregulering, boven een voorkeur voor het corporatief 
verantwoording afleggen en voor regelingen van openbare opdrachten en controle. 

De vraag wordt gesteld of courante discussies rond regelgeving al dan niet geformuleerd moeten worden in 
termen van bestuur—een discours dat het beeld weergeeft van leiders die een schip besturen—of veeleer in 
termen van het beeld van een meer collectief proces, zoals dat van een cosmopolitische democratie. 




