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1 PROIECTFITFORFAIR
Ca urmare a activităților implementate
în ultimii 3 ani de către organizația „AUR” A.N.S.R.U. prin proiectele „Stop Toying Around
(2009 – 2012) - Mobilizing for a sector dialogue
for the improvement of working conditions in
the globalized toy industry” (DCI-NSA/2008/70)
și „Decent Work- Decent Life”- Stimulating the
international strategies and policies of trade
unions” (DCI- SA/2008/69), organizația noastră
continuă eforturile privind contracararea
efectelor globalizării și promovarea condițiilor
de muncă decentă la nivel global, prin implicarea
într-un nou proiect.
Proiectul „Fit for Fair – Global learning for
decent work in the sportswear industry” (DCINSAED/2011/58), co-finanţat de Comisia
Europeană prin Programul de educaţie pentru
dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, este
un parteneriat ce iși propune să susțină egalitatea
de gen, prin înlăturarea efectelor globalizării
asupra condițiilor de lucru ale femeilor.
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Cu ocazia evenimentelor asociate Cupei
Mondiale 2014 din Brazilia, “AUR” – Asociația
Specialiștilor în Resurse Umane și-a propus
să aducă în România un invitat din Brazilia,
cunoscător al situației sociale problematice
a societății braziliene din contextul megaevenimentului FIFA.
Astfel, pe 8 Iunie 2014, în incinta GODOT CafeTeatru, din Bucureşti, s-a derulat conferinţa de
presă “Fit for Fair European Speakers Tour
2014”, avându-l ca invitat special pe Gustavo
Francisco C. Garcia, reprezintant al uneia dintre
cele mai mari confederatii sindicale din Brazilia,
União Geral dos Trabalhadores (UGT).
Gustavo Garcia activează în domeniul politicilor
publice la nivelul departamentului de Relaţii
Internaţionale şi Integrare Regională din cadrul
UGT şi are o bogată experienţă în domeniul
integrării regionale şi a cooperării internaţionale,
precum şi în domeniul colaborarii cu instiţutii
şi organizaţii internaţionale precum ITUC
(International Trade Union Confederation) şi
ILO (International Labour Office). Intervenţiile
sale în cadrul Conferinței au vizat contextul
socio-economic în care Brazilia s-a pregătit
pentru Cupa Mondială de fotbal 2014, în special
acţiunile declanşate la nivelul societăţii civile
ca răspuns la abordarea complet inechitabilă a

FIT for FAIR

Alături de invitatul din Brazilia, la eveniment
au mai participat mai multe organizaţii
membre ale Grupurilor de Lucru “Educaţie
pentru dezvoltare” şi “Policy & Advocacy”
din cadrul FOND (Federatia Organizatiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare din
România) pentru luarea unei poziții comune
în fața problematicilor sociale de acest gen, la
nivel global.
În 19 iunie 2014, “Fit for Fair European Speakers
Tour 2014” a continuat cu seminarul cu tema
“Măsura sportivităţii: culisele pregătirilor

informal. Deși legislația națională stipulează
drepturile lucrătorilor, există probleme
în respectarea acestor legi, companiile
multinaționalele găsind întotdeauna modalități
de redirecționarea a profitul doar spre
shareholderi.
União Geral dos Trabalhadores, reprezentată cu
această ocazie de Gustavo Garcia, una din cele
mai mare confederații din Brazilia, a demarat
multe acțiuni și demonstrații stradale împotriva
exploatării lucrătorilor din industria textilă din
São Paulo care lucrează în condiții similare
sclaviei. Companiile

pentru Cupa Mondială de fotbal 2014 din
Brazilia”, organizat la sediul “AUR” – A.N.S.R.U
din București, eveniment public adresat reţelei
de multiplicatori create în cadrul proiectului,
membrii a diferite sindicate, organizaţii
neguvernamentale, studenţi, elevi etc. Și acest
seminar a beneficiat de intervenţia invitatului
din Brazilia, ceea ce a adus un plus de valoare
prin facilitarea schimbului de experienţă cu
zona de dezvoltare Global South.
Gustavo Garcia a precizat că, deși în ultimii 12
ani Brazilia a înregistrat o dezvoltare din toate
punctele de vedere, în pofida crizei economice,
încă este drum lung până la implementarea
unor condiți de muncă decentă. În plus,
aceste condiții se deteriorează și mai mult
în cazul fabicilor care activează în sectorul

multinaționale profită de faptul că nu există
prevederi legale fixe în ceea ce privește
activitatea lor pe teritoriul Braziliei și, astfel,
impun lucrătorilor din sectorul informal condiții
de muncă precare: fără lumină naturală, în
spații improprii, neventilate, de doar 4 metri
pătrați, unde aceștia sunt constânși să trăiască
și să muncescă aproximativ o lună, până la
terminarea contractului, fără posibilitatea de a
părăsi incinta.
Din nefericire, aceste condiții inumane încă
sunt practicate în secolul XXI. Aceste condiții au
stat la baza numeroaselor manifestări împotriva
evenimentelor Cupei Mondiale din Brazilia,
deoarece populația consideră că banii colectați
de guvern trebuie investiți în infrastructură,
sănătate, educație și locuri de muncă care să le
asigure un trai decent.
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MUNCĂDECENTĂ

Între problema reducerii locurilor de muncă
în ţările dezvoltate şi exploatarea muncitorilor
în ţările în curs de dezvoltare există mai multe
legături decât s-ar crede la prima vedere:
permanenta amenițare cu mutarea producţiei
afectează deopotrivă ţările dezvoltate (unde
angajaţii trăiesc cu stresul pierderii locurilor
de muncă în orice moment), dar şi ţările în
curs de dezvoltare care fac „concesii” majore
companiilor, pentru a-şi muta producţia în ţara
lor. Până la urmă, de fiecare dată, companiile
sunt „căştigătorii”. Pentru a contracara efectele
nefaste pe care globalizarea le are asupra
muncitorilor de pretutindeni există o soluţie:
Sindicatele trebuie să colaboreze la nivel
global!
Conceptul de muncă decentă a fost preluat de
Confederaţia Internaţională a Sindicatelor (CIS)
în anul 2007, când CIS împreună cu o serie de
ONG-uri au lansat pentru prima dată campania
„Muncă Decentă pentru o Viaţă Decentă”.
Proiectul, care se derulează în Austria, România,
Lituania, Polonia, Brazilia şi Bulgaria continuă
această direcție de acțiune.
Astfel, în cadrul acțiunii “European Decent
Work – Decent Life Speakers Tour 2014”, parte
integrantă a proiectului european “Multiplying
Decent Work- Decent Life!”, Confederația
Națională Sindicală Cartel ALFA, împreună cu
“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor
în Resurse Umane (A.N.S.R.U.) au organizat
în perioada 23 – 27 mai 2014 “Romanian
Decent Work – Decent Life Speakers Tour
2014” eveniment care a adus împreună lideri
sindicali din zona Global South cu membri
de sindicat și reprezentanți ai organizațiilor
neguvernamentale din România.
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“Romanian Decent Work – Decent Life
Speakers Tour 2014” s-a bucurat de prezența
a doi invitați din Bangladesh: Babul Akhter și
Baby Rokeja Rafique, ambii având o expertiză
amplă atât în ceea ce privește apărarea
drepturilor lucrătorilor şi îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă din Bangladesh, precum
şi în evaluarea impactului relaţiilor comerciale
la nivel global asupra vieţii lucrătorilor.
Cu acastă ocazie în data de 23 mai 2014, la
Centrul Infoeuropa din București, a avut loc
Conferinţa de presă “European Decent Work
– Decent Life Speakers Tour 2014”. Invitații
din Bangladesh s-au adresat stakeholderilor
și liderilor sindicali români pentru facilitarea
schimbului de experiență și pentru creșterea
gradului de conștientizare referitor la efectele
negative asupra condițiilor de viață din
Bangladesh.
După conferința de presă, oaspeții au fost
invitați să viziteze sediul Băncii Comerciale
Române (BCR) unde au avut ocazia de a
relaționa atât cu organizația sindicală din
cadrul Băncii, precum și cu reprezentanți
ai echipei de management.Ulterior, a fost
întreprinsă o vizită la fabrica companiei
multinaționale “Assa Abloy” , vizită faclitată de
către liderul organizației sindicale din cadrul
companiei și totodată participant la cursurile
proiectului. Pe parcursul vizitei au fost
abordate teme precum: siguranța și sănătatea
la locul de muncă, interesul obținerii unei
certificări în domeniul sustenabilității, politici
de resurse umane, etc.
Totodată au vizitat platforma de asamblare și
au interacționat cu lucrătorii aflați în timpul
programului de lucru.

Cei doi oaspeți au remarcat faptul că, deși România este o țară cu un nivel de dezvoltare ridicat
comparativ cu Bangladesh, există multe similarități referitoare la problematica curentă a liderilor de
sindicate.
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Babul Akhter este preşedintele
Bangladesh Garment and Industrial Workers
Federation (BGIWF), ce înglobează sindicate
din industriile semnificative din Bangladesh
printre care și industria textilă. Aceast sector
ocupă un rol semnificativ din punctul de
vedere al numărului de lucrători. O simplă
căutare după numele său pe orice motor online
ne oferă toate informațiile despre experiența
sa de activist sindical în lupta cu guvernul
pentru respectarea drepturilor lucrătorilor din
industria textilă din Bangladesh. Spațiul online
abundă de informații privind hărțurirea familiei
sale, amenințările cu moartea primite sau cele
despre încarcerarea sa.
Federația reprezintă peste 5000 de fabrici
textile, aproximativ 4 milioane de lucrători, din
care peste 85% sunt femei. Salariul minim pe
economie în Bangladesh (68$ în decembrie
2013) garantează sărăcia. Cu toate acestea.
70% din fabrici își plătesc angajații sub acest
prag. Majoritatea lucrătorilor calificați nu
primesc mai mult de 87$ pe lună, în condițiile
în care stau ore suplimentare în fabrici fără
certificare de salubritate sau siguranță. Lipsa
apei potabile, toaletele murdare, hărțuirea
verbală și fizică, presiunea de a produce cât
mai mult - uneori chiar și în timpul liber –
toate acestea descriu realitatea angajaților din
industria textilă.

Rokeja Rafique este Director
Executiv al “Karmojibi Nari”, organizaţie nonguvernamentală ce promovează drepturile şi
incluziunea femeilor pe piaţa muncii din 35
de districte din Bangladesh. Rokeya spune că
scopul ei este mobilizarea celor aproximativ
50.000 de femei din sectorul formal și informal
industriei textile și agricole. Lobby, advocacy,
training, implementarea centrelor de zi pentru
copiii lucătoarelor, demostrațiile stradale, toate
acestea sunt organizate pentru comunitatea
femeilor reprezentată de “Karmojibi Nari”.
Lucrătoarele din industria textilă au în medie
vârsta de 21 de ani, sunt plătite cu 68$ lunar, nu
au studii superioare și nu își cunosc drepturile
stipulate prin legislație. Ele sunt exploatate și
hărțuite sexual de către patroni și supervizori,
iar condițiile în care lucrează le provoacă severe
probleme de sănătate.
Prezenţa celor doi invitați din Bangladesh este
extrem de importantă, în contextul în care în
aprilie 2014 s-a comemorat 1 an de la tragedia
de la RANA Plaza din aprilie 2013, când, sub
clădirea prăbuşită, 1138 de lucrătoare şi-au
pierdut viață şi multe altele au fost mutilate
definitv, picioarele sau mâinile fiindu-le
amputate. Mai mult, până în prezent acestea
nu au beneficiat de compensaţii din partea
marilor companii responsabile de contractarea
producţiei din RANA Plaza.

Evenimentele incluse în cadrul “European Decent Work – Decent Life Speakers Tour 2014” s-au derulat în cadrul proiectului european “Multiplying Decent
Work- Decent Life!” finanţat de Comisia Europeană prin Programul de educaţie pentru dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, număr de referinţă
DCI-NSA-ED/2012/279-811. Proiectul este implementat de„AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.) şi CNS Cartel ALFA
împreună cu parteneri din Austria, Polonia, Bulgaria, Lituania şi Brazilia între 1 ianuarie 2013și 31 decembrie 2015, timp de 3 ani.
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MODULUL5:STROBL

În perioada 1- 5 aprilie 2014 la Strobl, Austria
s-a derulat Conferința Internațonală din cadrul
Modulului 5 “Învățând unii de la alții”.
La acesteveniment au participat reprezentanți
din cele 6 țări partenere în cadrul proiectului.
Agenda evenimentului a inclus activități destinate
cunoașterii specificului fiecărei țări din punctul de
vedere al problemelor cu care se confruntă acestea
precum și al caracteristicilor organizațiilor sindicale
naționale.
Pe parcursul celor 4 zile ale evenimentului au avut
loc mai multe activități din care amintim:
prezentarea situaței activității sindicale la nivel
național în toate cele 6 țări, incluzând istoricul
activității sindicale în cele 6 țări membre,
modalitățile de funcționare, principalele provocări,
rolul statului în cadrul negocierilor colective; etc.
Totodată, cu acestă ocazie a a avut loc
cea de a 4-a întâlnire de parteneriat din cadrul
proiectului. Membrii echipei de proiect au analizat
statusul proiectului la acest moment și au stabilit
agenda de lucru pentru următoarea perioadă.
Următoarea întalnire de parteneriat va avea loc
în septembrie la Cracovia, găzduită de Związek
Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (Alliance of
Associations Polish Green Network, PGN) și OPZZ.

La Bruxelles, pe 15-16 Mai, a avut loc un proces asupra guvernări economice UE prin acordurile de tip
Troika. Unsprezece martori din zece țări din Sudul, Estul și Vestul Europei au oferit mărturii cu privire la
eșecul politicilor UE și Troika împotriva crizei. De fapt, mulți au mărturisit că strategia măsurilor politice
de austeritate a reprezentat un atac deliberat asupra standardului de trai al persoanelor active pe piața
muncii.

UEvsCRIZA: DE LA AUSTERITATE LA SOLIDARITATE
Mărturia României a fost susținută
de către d-nul Petru Sorin Dandea, vicepreședinte CNS Cartel ALFA și membru al
EESC, intervenție facilitată de către RENASIS
România, în calitate de membru EAPN.
Și într-adevăr, aceste măsuri și politici
de austeritate au avut un efect devastator
asupra vieții acestor persoane – indiferent dacă
au fost realizate via Troika (Comisia Europeană,
Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar
Internațional) sau prin impunerea directă de
către guvernele naționale a politicilor fiscale
delirante, modificările aduse politicilor sociale
au favorizat doar piețele financiare, marile
bănci și coorporațiile.
Conform declarației lui Christos
Giovanopoulos (Solidarity4All, Grecia) ”acestă
impunere financiară și politică a Troikei ne
face să ne confruntăm acum cu un ‘coup
d’état’ (ne)constituțional, care a reușit să
ne diminueze suveranitatea națională și
democrația.”
Martori după martori au fost
chemați la stand, iar toți au declarat o creștere
semnificativă a inegalităților, șomajului (care
a afectat în aceași măsură și bărbați și femei,
dar în mare, sectorul tinerilor), persoanelor fără
adăpost și sărăciei. Coform spuselor lui Georg
Rammer (Attac, Germania), ”cele mai recente
statistici de la OECD indică un procentaj
de 20% a populației din Germania care se
confruntă cu sărăcia sau excluziunea socială.
Copiii sunt cei mai afectați. IAB-ul (German
Labour Market Institute) a ajuns la rezultatul că
unul din patru copii trăiește într-o familie care
se confruntă cu sărăcia”.
În Slovenia, coform spuselor lui Kira
Cerjak (Initiative for Democratic Socialism),
”forța de muncă este împinsă tot mai mult
spre un job cu condiții precare, care nu este
plătit suficient pentru a supraviețui într-un
mediu decent”.
Pe tot teritoriul UE, conform
afirmației Gabrielei Michalistch (Universitatea

Viena), ”avem o creștere semnificativă în rata
femeilor care sunt casnice și trăiesc în condiții
de sărăcie. Putem observa, de asemenea, o
privatizare în sectorul de îngrijire a copiilor
dar și a vârstnicilor, iar cele care au grijă de ei
sunt cu precădere femei, emigrante, care deși
nu beneficiază de nici un fel de drept, există
totuși așteptarea ca ele să lucreze pe salarii
extrem de mici”.
Provocările pentru mișcările sociale pentru
următorii ani includ:
•
anularea politicilor de austeritate
impuse de instituțiile europene ;
•
anularea datoriei neligitime și
nesustenabile impuse ;
•
măsuri de redistribuire pentru
inversarea inegalitatății și aplicarea de
impozite corporațiilor și persoanelor bogate ;
•
recunoașterea deplină la nivel
european a dreptului la locuință , apă , hrană
, educație și servicii de sănătate;
•
închiderea taberelor în care migranții
și refugiații sunt mutați și recunoașterea
deplină a dreptului la negociere colectivă.
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Brazilia

– o ţară cu condiţii economice şi sociale precare
– va cheltui în avans 12 miliarde de euro pentru găzduirea
Cupei Mondiale. Aceste sume sunt dedicate
construirii
stadioanelor, hotelurilor şi a unui aeroport nou-nouţ. Pregătirile
pentru evenimentul din acest an au generat exploatarea forţei
de muncă şi tensiuni sociale. 11 milioane de oameni au fost
forţaţi să evacueze casele pentru a face loc noilor construcţii, iar
în timpul lucrărirlor mai multe persoane au decedat.
Mulţi brazilieni, a căror pasiune pentru fotbal este
renumită
pe
plan
mondial, sunt acum furioşi şi
dezamăgiţi de costurile care le plătesc pentru găzduirea
acestui eveniment de mare amploare. Între timp, dincolo de
ceea ce se întâmplă în Brazilia, mii de lucrători trudesc pe salarii
mizere ca să producă articole şi echipamente sportive de marcă
pentru sportivi şi suporteri.

Pentru ca această realitate sumbră să nu fie mediatizată,
marile brand-uri
au devansat producţia de articole
promoţionale, fapt ce a condus la încălcări grave ale drepturilor
lucrătorilor. Nu se ştie încă care va fi brand-ul cu cele mai mari
încasări la evenimentele Cupei Mondiale, însă Adidas este
momentan în top pe piaţa producăltoare de articole sportive.
În ciuda faptului că Nike sponsorizează mai multe articole
şi echipamente, Adidas a decartat peste 62 milioane de euro
pentru a devenii partener FIFA, ceea ce le oferă drepturi de
exclusivitate în promovarea tuturor evenimentelor Cupei
Mondiale de Fotbal.
Adidas se aşteaptă ca acest accord să le aducă vânzări de
echipamente sportive de peste 2 miliarde de euro numai pe
parcursul acestui an!

CUPAMONDIALĂDEFOTBAL2014

Exploatarea în lanţurile de producţie
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Abuzurile trebuie oprite !

Între timp, în Cambodgia, lucrătorii ce produc articole sportive

Campania Clean Clothes are încredere că toate brand-urile vor

marca Adidas câștigă mai puțin de 2.71 euro pe zi muncind în medie

începe să se asigure că angajaţii lor câştigă un salariu de trai

12 ore pe zi. Protestele împotriva acestor tipuri de abuz au fost

decent.

ignorate.

din industria textilă, pur şi

Un salariu de trai decent (living wage) este un drept uman care afirmă,

simplu nu câştigă îndeajuns să supravieţuiască, iar lipsa unui salariu

pe bună dreptate, că orice angajat are dreptul să câştige suficienţi

decent îi forţează să muncească

bani pentru a-şi putea

Majoritatea

lucrătorilor
ore

suplimentare. Aceștia sunt

la

asigura

plătiți cu salarii de mizerie care nu acoperă costurile unui necesar de

accesul

hrană care să asigure forța necesară organismului pentru a munci și

cumpăra îmbrăcăminte şi pentru a

mâncarea, chiria, transportul,

servicii medicale, educaţie, pentru

a-şi

putea

economisi.

trăi sănătos. Lucrătorii consumă de multe ori, doar jumătate din

Industria articolelor sportive nu trebuie să se bazeze pe

cantitatea de hrană recomandată pentru un lucrător din industria

exploatarea forţei de muncă ieftine. Spiritul Cupei Mondiale 2014

textilă. Acest lucru a dus recent la înregistrarea unor serii masive

este reprezentat de unitate şi fair-play. Este

de leşinuri în timpul programului.

eveniment

Munca în aceste condiţii inumane şi
fie tolerată, dar reprezintă o realitate în

abuzive

nu

industria

trebuie să

sportiv

să

se

ridice

timpul

ca

acest

la aceste standarde în tot

ceea ce face.

producătoare

de echipamente sportive.

Christian Initiative Romero (CIR) activează din 1981, militând pentru
Drepturile Omului și Muncii, în țările Americii Centrale. Principala
activitate este susținerea mișcărilor populare ale organizațiilor din
Nicaragua, El Salvador și Guatemala, dar și a companiilor privind
munca și educația din Germania. Obiectivul CIR este de a construi
un pod rezistent între țările în curs de dezvoltare și Germania, prin
diferite acțiuni de solidaritate.

Cu siguranță marile branduri își permit această
schimbare!

Încă din 1989, CCC a încercat să se asigure că drepturile fundamentale
ale lucrătorilor sunt respectate, prin educarea și mobilizarea
consumatorilor și prin activități de lobby adresate companiilor și
guvernelor, oferind solidaritate și suport lucrătorilor în lupta lor
privind respectarea drepturilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă
precum reducerea sărăciei.
Campania Clean Clothes este susținută de organizații din 16 țări
europene. Din această alianță fac parte și sindicate și ONG-uri, care
acoperă un spectru mare de interese și perspective.
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NOSSOJOGO

“Jocul Nostru” în

organizarea World Cup 2014, aceste sume

portugheză, este o inițiativă de ridicare a

ar fi putut fi investite pentru eradicarea

barierei culturale, de stopare a discriminării,

sărăciei în care se află, la momentul actual

violenței, exploatării și inegalității sociale

Brazilia, investițiile în educație, sănătate și

în cadrul evenimentelor sportive de mare

infrastructură fiind mai mult decât necesare.

Nosso Jogo sau

amploare, precum World Cup 2014 din
Brazilia.
Contextul economic și politic al acestor
mega evenimente nu mai poate fi ignorant,

Alătură-te protestului și mișcărilor de

de vreme ce în Brazilia, o țară cu posibilități

masă din Brazilia și ajută ca drepturile

financiare precare, s-au investit sume

fundamentale ale omului și cele de

uriașe

pentru construirea

stadioanelor

protecție a mediului să fie asigurate și
aplicate.

cerute de FIFA.
Având în
vedere contribuția seminificativă venită de
la bugetul național al Braziliei pentru

Fii fair
play!

2

MAKE CHOCOLATE FAIR !

2
Pentru companiile de ciocolată: Make
Chocolate Fair deoarece noi dorim
ciocolată echitabilă!
Aproape toți iubesc cicocolata. 90% din cacaua consumată în
Europa provine din Vestul Africii, unde este produsă de milioane
de mici fermieri. Aproximativ 20 de milioane de oameni din
țările în curs de dezvoltare din zona sudică, depind în mod
direct de cultivarea arborelui de cacao. Cu toate acestea,
fermierii rămân cu un gust amar pentru a ni-l satisface pe al
nostru.
Profituri uriașe
Piața mondială a industriei producătoare de ciocolată
colectează aproximativ 100 de miliarde de dolari anual, iar mai
mult de jumătate din producția de ciocolată este consumată
în Europa. Pentru marile companii internaționale precum Mars,
Nestle, Mondelez, Hershey’s, Ferrero și Lindt, toate acestea nu
înseamnă decât un singur lucru: o mare porție de profit!
Echitabil? Deloc!
Deși cultivarea arborelui de cacao presupune o muncă dificilă,
care necesită cunoștințe specifice și efort fizic solicitant, totuși
milioane de fermieri se confruntă cu sărăcia. Profitul principal
intră în buzunarul marilor companii din țările cu un grad înalt
de dezvoltare, în timp ce fermierii primesc doar 6% din totalul
prețului care noi îl plătim pe un baton de ciocolată. Venitul
mediu al unui fermier este de 1,25$ pe zi. Sărăcia stă astfel
la baza multora dintre problemele specifice acestei industrii,
precum exploatarea copiilor prin muncă, dusă la sclavie
extremă, situația medicală și educațională deficitară, împreună
cu exploatarea mediului înconjurător.

FII SOLIDAR ȘI SUSȚINE CERERILE NOASTRE:
Plată echitabilă
Asigurarea unei plăți echitabie fermierilor și totodată lucrătorilor
sezonieri de pe plantațiile de cacao.
Respectarea drepturilor omului!
Respectarea unor condiții de muncă decentă de-a lungul întregului
lanț de aprovizionare și eliminarea exploatării copiilor prin muncă.
Agricultură sustenabilă!
Sporirea capacităților fermierilor de cacao pentru a practica o
agricultură sustenabilă și diversificată.
Cerificare Independentă!
Respectarea cerințelor de mai sus poate fi asigurată doar prin adoptarea unui sistem independent de certificare și monitorizare.

