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Petiția: Stop Practicilor Comerciale Neloiale! Make Fruit Fair!
O mână de lanțuri de supermarketuri puternice, cum ar fi Aldi, Carrefour, Lidl și Tesco, domină piața europeană de retail,
care este extrem de concentrată, ceea ce presupune că sunt din ce în ce mai puține opțiuni pentru consumatori de unde să
aleagă să cumpere produse alimentare în UE. Acestea sunt paznicii dintre consumatorii europeni și furnizorii din întreaga
lume care doresc să-și vândă produsele pe piața europeană.
Marile supermarketuri și industria alimentară abuzează de puterea lor enormă de cumpărare prin constrângerea
furnizorilor de a menține costurile extrem de scăzute și prin transferarea riscurilor în rândul partenerilor de afaceri mai
slabi. Astfel că aceştia operează într-un „climat de frică”, ce nu le oferă prea multe opțiuni în afară de satisfacerea cerințelor
cumpărătorilor. Aceste presiuni sunt transmise oamenilor de la începutul lanțului de aprovizionare. Fermierii nu au nici
o garantie cu privire la plata pe care o vor primi. Muncitorii sunt, deseori, forțați să lucreze ore lungi pentru salarii mici, în
condiții degradante, expuși la substanţe chimice dăunătoare.
UE recunoaște caracterul pe scară largă al practicilor comerciale neloiale. Comisia le definește ca fiind „practici care se abat
extrem de la buna conduită comercială, sunt contrare bunei credințe și corectitudinii în afaceri și sunt în mod unilateral
impuse de un partener comercial asupra unui altuia”. Cu toate acestea, Comisia nu a reușit să introducă norme obligatorii
de prevenire a acestora. În schimb, Comisia a optat pentru o fază de evaluare.
Supermarketurile continuă să pledeze pentru măsuri voluntare care nu vor oferi un tratament echitabil de-a lungul
lanțului de aprovizionare.
Anul European pentru Dezvoltare 2015 reprezintă o oportunitate-cheie pentru a proteja mai bine producătorii care
vând în Europa. UE s-a angajat să țină cont de obiectivele de dezvoltare în toate politicile care pot afecta țările în curs
de dezvoltare. Cu toate acestea, orice beneficii ale Ajutorului European pentru Dezvoltare sunt subminate de impactul
practicilor de cumpărare abuzive ale supermarketurilor și ale companiilor care operează în Europa. Aceste practici abuzive
privează producătorii și lucrătorii din partea de sud a globului de o parte echitabilă a profiturilor.
Etapa de evaluare a practicilor comerciale neloiale se încheie la începutul anului 2016, atunci când Comisarul Bieńkowska
va decide dacă va propune sau nu reglementări mai dure. Comisia trebuie să abordeze practicile comerciale neloiale
în lanțurile de aprovizionare prin introducerea de reglementări obligatorii și executorii, nu prin sprijinirea inițiativelor
voluntare.
Semnăturile colectate vor fi predate Comisiei la începutul lunii noiembrie 2015.
Semnează petiția: http://maibine.eu/make-fruit-fair

Proiectul „Make Fruit Fair!” este finanțat de către Uniunea Europeană. „Make Fruit Fair!” este un consorțiu global format din
19 parteneri din UE, Camerun, Columbia, Ecuador și Insulele Windward, coordonat de Oxfam Germania.

Concurs de fotografie - FairSuperBrands!
Competiţia internaţională de fotografie Supply Cha!nge – Food Vision oferă marele premiu o excursie pentru
două persoane la Expo Milano 2015, în luna octombrie.
Se pot înscrie toţi pasionaţii de fotografie, cu vârsta mai mare de 14 ani, care susţin alimentaţia sănătoasă.
Competiţia este parte a unui proiect care susţine principiile de utilizare sustenabilă a resurselor planetei.
Înscrierile se mai fac până luni, 31 august, pe site-ului oficial al proiectului Supply Cha!nge.
Tema concursului este „What the world eats beyond EYD 2015“- „Cu ce ne hrănim după Anul European pentru
Dezvoltare 2015” şi se concentrează pe problematica alimentației sustenabile, una dintre ariile de interes marcate
în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
Concursul se desfăşoară în două etape: competiția națională, în fiecare dintre cele 28 de state membre în cadrul
proiectului, şi cea internaţională.
Câștigătorul etapei naționale va intra în etapa a doua, care are ca premiu participarea la International Business
Semina, de la Milano.
Cei care vor să intre în lupta pentru marele premiu trebuie să trimită o fotografie, până în 31 august, prin aplicația
online, disponibilă la adresa http://supplychainge.org/concursdefotografie-ro/inscriere.
La nivel național, va fi premiată fotografia nominalizată de juriul format din membri ai societății civile din România.
Celelalte premii sunt tricouri şi vouchere pentru mâncare bio.
De asemenea, cele mai reușite fotografii dintre cele înscrise la nivel internațional vor fi prezentate la o expoziție
mobilă în Europa și vor fi incluse într-un catalog foto.

Practicarea sclaviei în timpuri moderne: în Thailanda, industria
pescuitului se susține prin trafic de persoane, prizonieri și sclavie

O anchetă realizată de publicația engleză „The Guardian” dezvăluie faptul că industria pescuitului din Thailanda
se folosește de munca deținuților din taberele de emigranți, ascunse în junglă. Emigranţii sunt vânduți și folosiți ca
sclavi pe vasele de pescuit ce vând captura de pește în întreaga lume. Mai grav este faptul că acest lucru se petrece
cu ştiinţa autorităților statului.
Comerțul cu sclavi a devenit atât de profitabil încât unii dintre pescarii thailandezi și-au modificat vasele de pescuit
și s-au reprofilat pe transportul emigranților din Rohingya, renunțând la afacerile cu pește.
În urma mărturiilor depuse de supraviețuitori și a unor grupuri care lucrează în domeniul drepturilor omului,
reiese faptul că sute de bărbați, ținuți captivi în taberele din junglă, au fost vânduți pentru munca silnică.
De asemenea, emigranții care au reușit să scape din mâinile traficanților au afirmat că la întoarcerea vaselor cu
pește, sclavii erau așteptați și preluați de oficialii thailandezi care îi escortau până la taberele din junglă.
Pe lângă emigranții din Rohingya, în industria pescuitului sunt traficate și persoane din Laos, Uniunea Myanmar
și Cambodgia.
Articolul complet din „The Guardian” poate fi accesat aici:
http://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/20/thai-fishing-industry-implicated-enslavementdeaths-rohingya.

MAKE FRUIT FAIR !
Campania „Make fruit fair!” aduce în prim-plan problematica cultivării și comercializării fructelor tropicale precum bananele
și ananasul.
În timp ce producția sustenabilă a bananelor a fost abordată cu decenii în urmă, muncitorii de pe plantațiile de ananas au
cerut ca problematica lor să fie dezbătută pe plan global, motiv pentru care această campanie se adresează, în egală măsură,
din cauza asemănărilor existente între modul de comercializare a bananelor și a ananasului.
Ambele fructe sunt produse și exportate din aceleași regiuni, lucrătorii sunt reprezentaţi de aceleași sindicate, companii
multinaționale și supermarketuri și au impact asemănător asupra mediului natural și social. Expansiunea rapidă a industriei a
fost obținută pe baza forței de muncă ocazionale, deseori prin munca la negru a imigranților, prin subcontractarea serviciilor,
ceea ce face ca majoritatea muncitorilor de pe plantații să fie plătiți cu sume foarte mici și să fie victimele încălcărilor grave
ale drepturilor BACKGROUND
omului.
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Raport: Africa de Vest, exploatarea copiilor prin muncă
În ultimii cinci ani, numărul copiilor exploatați pe
plantațiile de cacao din Africa de Vest a crescut cu
aproximativ 360.000.
Un studiu realizat de Universitatea Tulane, din New
Orleans, a dezvăluit că pe plantațiile de cacao din Africa
de Vest muncesc 2,12 milioane de copii. Dintre aceștia, 2,3
milioane au fost găsiți pe plantațiile de cacao din Ghana
și Coasta de Fildeș, în 2013/2014. În comparație cu anul
2008/2009, cifrele arată o creștere de 18%. De reținut este
faptul că 70% din producția globală de cacao provine din
Africa de Vest.
Ținând cont de realitatea îngrijorătoare dezvăluită de
acest studiu, campania Make Chocolate Fair! cere
companiilor producătoare de ciocolată să își intensifice activitățile de prevenire a exploatării copiilor și să crească prețul
oferit producătorilor de cacao pentru produsele lor.
În intervalul 2008/2009 – 2013/2014, numărul copiilor care munceau în condiții periculoase pe plantațiile de cacao
din Coasta de Fildeș a crescut cu 46%. Minorii îndeplineau sarcini ilegale pentru copiii sub 17 ani, precum curățarea
terenurilor, transportul încărcăturilor grele, program prelungit și expunere la produse agrochimice.
În Ghana, numărul copiilor care muncesc în condiții periculoase pe plantațiile de cacao a scăzut cu 6%, ajungând la
0,88 milioane.
Studiul realizat de Universitatea Tulane arată că pentru îndeplinirea promisiunii făcută de industria ciocolatieră este
necesar ca până în 2020, 1,5 milioane de copii să fie protejați împotriva exploatării pe plantații. După cum explică
Evelyn Bahn, coordonatorul campaniei Make Chocolate Fair!: „Munca copiilor este o cauză directă a sărăciei. Dacă
industria ciocolatieră își ia în serios promisiunea de a reduce munca minorilor cu până la 70 de procente până în 2020,
trebuie să ia măsuri pentru a scoate fermierii producători de cacao din starea de sărăcie extremă”.
Multe proiecte industriale se concentrează pe creșterea productivității, dar acest fenomen nu conduce și la creșterea
veniturilor producătorilor de cacao din cauză că, pentru atingerea obiectivelor cantitative, sunt nevoiți să investească
mai multă muncă în plantații. Din cauza prețurilor foarte mici, pe care le primesc fermierii pentru producția de cacao,
nu își permit să angajeze muncitori sezonieri, iar aici intervine munca copiilor, care trebuie să acopere penuria forței
de muncă. Coroborat cu creșterea utilizării produselor agrochimice, situația privind copiii exploatați este extrem de
iresponsabilă.
Producția de cacao a crescut cu peste 40% în Coasta de Fildeș și cu peste 30% în Ghana, în intervalul luat în considerare
pentru studiul realizat de Universitatea Tulane, respectiv 2008-2014. În ambele țări, uzul fertilizatorilor, al pesticidelor
și al erbicidelor a crescut enorm, iar numărul total al copiilor expuși pericolelor de îmbolnăvire, din cauza expunerii la
produsele agrochimice, este de aproximativ 170.000 în Coasta de Fildeș și 310.000 în Ghana.
Măsurătorile cu privire la cacao, publicate recent, arată că venitul pe cap de locuitor în rândul majorității producătorilor
de cacao este cu mult sub nivelul de sărăcie agreat la nivel global. În Coasta de Fildeș, un fermier ar trebui să câștige de
patru ori mai mult față de venitul actual, pentru a ajunge la nivelul de 2$ pe zi, considerat pragul pe care o persoană
trebuie să îl atingă pentru a fi încadrată la nivelul de sărăcie absolută.
Ajută-ne să schimbăm aceste realități. Implică-te!
http://ro.makechocolatefair.org/
https://www.facebook.com/pages/Make-Chocolate-Fair-Romania/

MAKE CHOCOLATE FAIR !

Cerem companiilor de ciocolată:
- să asigure plata echitabilă cultivatorilor de cacao și lucrătorilor de pe plantații;
- să adere la Drepturile Omului și să respecte condițiile de muncă de-a lungul întregului
lanț de aprovizionare cu cacao și să lupte împotriva exploatării forței de muncă a
copiilor;
- să consolideze capacitățile de cultivare a fermierilor de pe plantațiile de cacao, pentru
a practica o agricultură sustenabilă și diversificată;
- să adopte un sistem de certificare și monitorizare independent.
FII SOLIDAR ŞI SUSŢINE REVENDICĂRILE CAMPANIEI!
Codul QR de mai jos face trimitere către pagina petiţiei online. Completează datele și semnează petiția pentru o
industrie a ciocolatei mai sustenabilă!

O viață fără ciocolată? Pentru mulți dintre noi e de neconceput! Chiar face ciocolata pe toată lumea
fericită? În prezent, milioane de fermieri de pe plantațiile de cacao de scară mică își distrug sănătatea
lucrând în condiții inumane, doar pentru ca noi să ne bucurăm de ciocolată. Între timp, companiile
colectează profiturile din produsele lor de ciocolată. Această nedreptate trebuie oprită!
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Broșura „Piața muncii și cum pot organizațiile sindicale
să o îmbunătățească”
Aziza Bouchareb are 27 de ani și s-a născut în Sidi Jaber, Maroc. A emigrat în Spania împreună cu familia ei pentru a-și
găsi un loc de muncă mai bun.
În Maroc a urmat școala timp de 10 ani și a absolvit liceul. Lucrează încă de la 19 ani pentru SAT New England Growers,
o companie en-gross de fructe și legume.
Aici are un loc de muncă stabil, cu contract, ca lucrător sezonier, pe care scrie că muncește 40 de ore pe săptămână.
Deseori, însă, depășește programul, dar orele suplimentare nu îi sunt plătite. Timpul liber este direct proporțional cu
volumul de lucru. În perioada sezonului de vârf și în cea a recoltei, se lucrează peste 18 ore pe zi. Lucrătorii sunt nevoiți
să reducă din timpul de pauză și chiar să muncească în weekend sau pe timpul nopții. Condițiile de muncă sunt aspre.
Aziza trebuie să ridice cutii grele, deși acest gen de activitate revine bărbaților, deși este singura femeie din companie.
Dacă atrage atenția asupra acestui lucru, supervizorii îi spun că acesta este planul de muncă și trebuie să fie capabilă
să îl îndeplinească.
Oamenii nu au voie să socializeze și, deseori, sunt forțați să lucreze mai repede. Din fericire, nu au fost înregistrate cazuri
de violență, totuși, atmosfera este tensionată.
Aziza locuiește împreună cu soțul ei într-un apartament de 80m², cu trei camere, în Pueblo Blanco, Almeria. Acest
sat are 500 de locuitori și este așezat în vecinătatea orașului San Isidor De Nijar, regiune caracterizată de producția
ambalată a legumelor și de prezența multor muncitori migranți. Locul de muncă este în Venta del Pobre. Drumul de la
ea de acasă până acolo durează aproximativ o jumătate de oră. Câteodată trebuie să ajungă la muncă de două ori pe
zi, depinde de câte ori este nevoie de ea.
Chiria apartamentului este de 350€ , la care se adaugă 50€ electricitatea și încă 50 € apa caldă. Este o situație dificilă,
deoarece Aziza câștigă 750€, iar soțul ei este șomer. Salariul îl primește la sfârșitul lunii, fără bonus pentru orele
suplimentare, deși contractul colectiv îi garantează dreptul la acest lucru.
Aziza este membră în Sindicatul SOC-SAT. Acest sindicat reprezintă fermierii din Andaluzia, iar de doi ani și alte două
sectoare adiționale (sănătate și educație). Compania are și un comitet al lucrătorilor, dar acesta e slăbit din cauza
represaliilor. Aziza își dorește să aibă un loc de muncă mai bun, cu un salariu decent.
Însă pe timp de criză este greu să găsești un loc de muncă, mai ales ca muncitor migrant. Așa că supraviețuiește doar
din salariul ei mic.
În acest sens, „AUR” - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane desfășoară proiectul internațional, care
se subscrie Anului European pentru Dezvoltare. Proiectul „Multiplying Decent Work- Decent Life!”, este finanţat de
Comisia Europeană prin Programul de educaţie pentru dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, număr de referinţă
DCI-NSA-ED/2012/279-811, oferă numeroase posibilităţi de informare cu privire la acţiunile sindicatelor şi la realităţile
globale: cursuri de pregătire, care se vor desfăşura pe parcursul unui an, seminare, evenimente publice, expoziţie foto
mobilă.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați: http://muncadecenta.ro/
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Progresul privind venitul minim/venitul de bază în

În Olanda, sectorul danez al orașului Utrecht, precum și cel al orașului Tilburg,
doresc să pornească un experiment, denumit de presa locală „Venitul de Bază”
(Basic Income). Scopul îl reprezintă simplificarea normelor de acordare a asistenței
sociale pentru anumite grupuri specifice.
În cadrul acestui experiment vor exista trei grupuri țintă diferite. Primul grup va
beneficia de noile norme, al doilea de mai puține reguli, iar cel de-al treilea nu va
fi normat de nici o regulă. Ultimul grup reprezintă grupul beneficiar al Venitului
de Bază. Paradoxal, experimentul nu este despre Venitul de Bază, ci despre
identificarea celei mai bune abordări pentru acordarea acestuia.
Experimentul se subscrie noii legi Participative, care stipulează că cei ce solicită,
sau sunt beneficiari ai serviciilor de asistență socială intră în cadrul conceptului
de „quid pro quo”(ceva pentru altceva – latină). Serviciile prestate în schimbul
indemnizațiilor primite se rezumă la munca voluntară sau la ajutarea celor care au
nevoie de asistență specială. De asemenea, beneficiarii pot fi „forțați” să participe
la un „proiect” al conceptului quid pro quo.
Faptul că municipalitățile au dat curs acestui experiment aduce în prim plan
dezbaterile referitoare la acordarea Venitului de Bază. Rețeaua EAPN Olanda este
membră al grupului de lucru ”Poverty and Social Exclusion” , deoarece face parte
dintre cele 35 de orașe care au peste 100.000 de locuitori.
Astfel, rețeaua EAPN s-a implicat în dezbateri, punând accentul pe două
problematici demne de luat în considerare:
1. ce definiție este utilizată pentru Venitul de Bază? Se obervă faptul că fiecare
grup are propria definiție.
2. faptul că rețeaua EMIN există și că poate oferi o gamă extinsă de informații
despre venitul minim.
Date fiind reacțiile copleșitoare, Utrecht a clarificat, într-o declarație publicată
recent, că experimentul se poate numi Venitul de Bază, însă că nu despre asta
este vorba. Rețeaua EAPN dorește cu entuziasm să observe cum acest lucru se
dezvoltă în continuare.
Articolul preluat de pe site-ul EMIN :
http://emin-eu.net/2015/08/07/developments-regarding-minimumbasicincome-in-the-netherlands/
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