
ÜLE-EUROOPALINE PETITSIOON

Üleskutse muuta šokolaadi tootmine õiglaseks! 

Kui oled üks miljonitest šokolaadisõltlastest, siis sea end valmis ebameeldivaks uudiseks, sest reaalsusega pole lihte leppida. 
Šokolaaditoodete turg küll õitseb ja teenib suurt kasumit, kuid paljude kakaokasvatajate ja tööliste elusid Aafrikas, 
Ladina-Ameerikas ja Aasias varjutab sünge reaalsus: 

• madalast ja ebastabiilsest sissetulekust tingitud absoluutne vaesus;
• kehvad töö- ja elutingimused: tervist kahjustav töö, ületunnid ja madala toiteväärtusega söök;
• kakaoistandustes orjastavates tingimustes töötavad lapsed;
• mittejätkusuutliku põllumajanduse ja monokultuuride kasvatamise tõttu hävinud põllumaad.

Me nõuame, et šokolaadifi rmad
1. tagaksid kakaokasvatajatele ja nende töölistele õiglase tasu;
2. peaksid kinni inim- ja tööõigustest kogu kakao tarneahela ulatuses ja võitleksid laste orjatöö vastu;
3. toetaksid kakaokasvatajate tegevusi jätkusuutliku ja mitmekesise põllumajanduse vallas;
4. ühineksid sõltumatu sertifi tseerimis- ja järelevalvesüsteemiga.

Nimi Aadress E-post 
(soovi korral liitumiseks MTÜ Mondo uudiskirjaga)

Allkiri

Petitsioon antakse üle šokolaadifi rmadele nende peaassambleel 2015. aasta juunis. Seniks saad ise toetada kakaofarmereid ostes õiglase kaubanduse šokolaaditooteid!
Vaata lisa infot lehelt www.makechocolatefair.org

Allkiri



Kampaania nõudmiste kirjeldus

1) Tagada kakaokasvatajatele 
ja nende töölistele õiglane tasu

Šokolaadifirmad peavad tagama väike-
talunikele ja nende palgatud töölistele 
piisava sissetuleku, mis kindlustaks nende 
peredele elukohariigi elukallidusele vastava 
korraliku äraelamise. Talunike ja tööliste 
keskmine sissetulek jääb praegu alla 
absoluutse vaesuse piiri, mis tähendab 
elamist 1,25 USA dollari või vähemaga 
päevas. Piisav sissetulek peab aga katma 
palgasaajate ja nende perede põhivaja-
dused, mille hulka kuuluvad muuhulgas 
eluase, toit, joogivesi, tervishoid, hari-
dus, lastehoid, maksud ja transport. 
Väiketalunike puhul tuleb vastav sisse-
tulek tagada kakaoubadele kehtestatud 
õiglase miinimumhinnaga, mis võimaldaks 
talunikel maksta palgatud töölistele mii-
nimum palka. Lisaks hoiab õiglane tasu 
ära lapstööjõu kasutamise ja võimaldab 
vanematel tasuda laste haridusega seotud 
kulud.

2) Pidada kinni inim- ja töö-
õigustest kogu kakao tarneahela 
ulatuses ja võidelda laste 
orjatöö vastu

Šokolaadifirmad peavad tagama korralikud 
töötingimused ja inimõiguste täitmise, 
rakendades inimõiguste deklaratsiooni ja 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
poolt kindlaks määratud rahvusvahe-
liselt tunnustatud põhimõtteid. Ainuüksi 
Elevandiluurannikul ja Ghanas töötab 
kakaoistandustes peaaegu 2 miljonit 
last. Neist sajad tuhanded töötavad 
tingimustes, mis pole rahvusvaheliste 
standarditega vastavuses. Sarnaste tõsiste 
rikkumiste vältimiseks peavad firmad 
pühendama erilist tähelepanu justnimelt 
võitlusele laste orjatöö vastu, vastavalt ILO 
konventsioonidele nr 182 ja 138.

3) Toetada kakaokasvatajate 
tegevusi jätkusuutliku ja mitme-
kesise põllumajanduse vallas

Šokolaadifirmad peavad toetama jätku-
suutlikku kakaotootmist, et panustada 
öko- ja kliimasüsteemi säilimisse ning 
mulla ja vee kvaliteeti. Nad peavad aitama 
talunikel arendada oskusi, mis mitmeke-
sistaksid nende põllumajandustoodangut, 
kuna erinevate põllukultuuride kasva-
tamine ja müümine tagab talunikele ja 
nende töölistele stabiilsema sissetuleku 
ning vähendab nende sõltuvust napilt 
kasumlikust kakaoärist. Lisaks kaitseb 
põllumajanduslik mitmekesisus neid äär-
muslikest ilmastikutingimustest tingitud 
kriiside eest, vähendab ekstreemsete 
hinnakõikumistega kaasnevaid nega-
tiivseid tagajärgi ning tagab stabiilsema 
toidulaua. Firmad peavad tagama kakao-
kasvatajate regulaarse koolitamise nii 
kliima- ja loodussõbraliku põllumajanduse 
kui ka põllumajanduse mitmekesistamise 
meetodite alal.

4) Ühineda sõltumatu 
sertifitseerimis- ja järelevalve-
süsteemiga

Šokolaadifirmad peavad ühinema 
sõltumatu toodete sertifitseerimissüs-
teemiga, millega kaasneks ettevõtteväline 
järelevalve, mis tagaks sotsiaalsetest ja 
keskkonna standarditest kinnipidami-
se ning kindlustaks tarneahela täieliku 
läbipaistvuse. Arvestades, et sõltumatu 
toodete sertifitseerimissüsteem hõlmab 
praegu vaid väikest osa šokolaadi kogu-
toodangust, peavad firmad sertifitseeritud 
kakao kasutamist märkimisväärselt 
suurendama ja seadma pikaajaliseks 
eesmärgiks viia kõik oma tooted standar-
ditega vastavusse.
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