IZVĒLOS GODĪGUS AUGĻUS!

Darbs banānu plantācijā:
• 12 stundas,

Banāni ir pasaulē
visvairāk tirgotie augļi –

gadā saražo

6 dienas nedēļā

107

• niecīga samaksa
• veselībai kaitīgi pesticīdi

miljonus tonnu

86%

banānu
nonāk
mazumtirdzniecībā

?

Kurš maksā
par lētajiem
tropiskajiem
augļiem
Eiropas
lielveikalos

Plantāciju
strādnieki un
strādnieces, mazie
lauksaimnieki Āfrikā
un Latīņamerikā, kuri
audzē un novāc
banānus, ananasus,
mango un citus
augļus

Būtiski zināt:
Lielākās banānu audzētājas ir Ekvadora, Kostarika, Nikaragva, Hondurasa,
Gvatemala, Kolumbija un Gana.
Tas ir nozīmīgs ienākumu avots un nodrošina darbu miljoniem
mājsaimniecību, taču lielās plantācijas tai pat laikā iznīcina veselas
ekosistēmas.
Vēl vairāk pesticīdu nekā banānu audzēšanā izmanto tikai kokvilnas
plantācijās – rodas vides piesārņojums un kaitējums veselībai.
Vairāk nekā 80% starptautiskās banānu tirdzniecības kontrolē piecas
starptautiskas kompānijas: Dole, Del Monte, Chiquita, Fyffes and Noboa.
Kopā ar lielveikaliem tām ir lielākā ietekme banānu piegādes ķēdē.
Nedaudzas ietekmīgas lielveikalu ķēdes kontrolē Eiropas
mazumtirdzniecību. Lielveikali ir starpnieki starp Eiropas patērētājiem un
piegādātājiem no visas pasaules, kas savu ietekmi var izmantot, lai izspiestu
no piegādātājiem arvien zemākas cenas.

Noskaties video

RĪKOJIES!
Vajadzīgi ES mēroga noteikumi, lai novērstu negodīgu mazumtirdzniecības praksi, kas ir
cēlonis cilvēku un strādnieku tiesību pārkāpumiem tropisko augļu ražotājvalstīs.

Paraksti petīciju par godīgu tropisko augļu tirdzniecību!
Kampaņā „Izvēlos godīgus augļus!” apvienojušās 19 organizācijas no ES, partneri no
Kamerūnas, Kolumbijas, Ekvadoras un Karību jūras Vējpuses salām.

Mūsu kampaņas mērķi ir:
godīgas un ilgtspējīgas tropisko augļu piegādes ķēdes;
ievērotas sociālās un vides tiesības ražotājvalstīs;
iespēja cilvēkiem no ražotājvalstīm tapt sadzirdētiem;
solidaritāte starp ražotājiem un patērētājiem;
jauna – godīgāka – starptautiskās tirdzniecības politika un prakse.
Mums vajadzīgs TAVS atbalsts, lai kampaņai izdotos sasniegt mērķus!
Uzzini vairāk www.makefruitfair.org/lv/

2015
Eiropas
gads attīstībai

“Izvēlos godīgus augļus!” kampaņa ir Eiropas Savienības
līdzﬁnansēta. Par šīs infograﬁkas saturu atbild tikai un vienīgi
biedrība “Zaļā brīvība”, un tā nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīta
par Eiropas Savienības nostāju atspoguļojošu.

