MAKE CHOCOLATE FAIR! WE VERZAMELDEN 122 826 HANDTEKENINGEN!
Op meer dan 400 evenementen in Europa werden 122 826 handtekeningen verzameld door een aantal
Europese voedingsvakbonden en NGO’s voor duurzame cacao! Het gaat om schriftelijke
handtekeningen niet online, wat het aantal nog indrukwekkender maakt.
Met een symbolische actie (chocolademobile, banners, t-shirts, enz) werden de petities afgegeven aan
Caobisco (Europese federatie van chocolade-, koekjes- en suikergoedproducenten).

BESCHRIJVING VAN ONZE VIER EISEN TEN OVE RSTAAN VAN DE CHOCOLADE -INDUSTRIE

1) Een rechtvaardige verloning
aan de cacaoboeren en hun
arbeiders
Chocoladeproducenten moeten een waardig
loon naar werk garanderen aan de
cacaoboeren
en hun werknemers, zodat ze voldoende
inkomen hebben om in de respectievelijke
landen zichzelf en hun familie te
onderhouden.
Het gemiddelde inkomen van boeren en
arbeiders, in het bijzonder in West-Afrika, ligt
veel lager dan de absolute armoedegrens,
wat wil zeggen dat ze met 1,25 USD per dag
of minder rond moeten komen. Hun inkomen
moet hun basisnoden afdekken, zoals onder
andere onderdak, voeding, gezondheidszorg,
onderwijs, kinderzorg, belastingen en
transport.
Voor de kleinschalig georganiseerde
boeren betekent dit dat cacaobonen aan een
minimumprijs kunnen worden verkocht,
waardoor
ze hun werknemers een waardig loon
kunnen betalen. Daarenboven zorgt een
gegarandeerde
prijs ervoor dat de boeren geen
beroep hoeven te doen op kinderarbeid en
dat ouders de schoolkosten voor hun kinderen
kunnen betalen.

2) Het accepteren van mensenen
arbeidsrechten, zich verzetten
tegen kinderarbeid, en dit
voor de hele productieketen
van ontginning tot eindproduct
De chocolade-industrie moet de
mensenrechten
en de arbeidsrechten respecteren en
nakomen
door het implementeren van de internationaal
erkende principes van de universele
verklaring van de rechten van de mens en de
internationale arbeidsorganisatie. Alleen al
in Ivoorkust en Ghana werken bijna 2 miljoen
kinderen op cacaoplantages,
honderdduizenden
van hen werken onder internationaal
onacceptabele omstandigheden. Teneinde
deze zware misdrijven in de cacaoproductie
te stoppen, moeten ondernemingen zich in
het bijzonder tegen de exploitatie van
kinderen
verzetten, zoals voorgeschreven in de
IAO-conventies 182 en 138.

3) Het sterken van cacaoboeren
in het opbouwen van
duurzame en gediversifieerde
landbouw
De chocolade-industrie moet bijdragen aan
het behoud van een evenwichtig natuurlijk
ecosysteem, net zoals ze zorg moet dragen
voor de goede kwaliteit van bodem en water,
door een duurzame cacaoproductie te
ondersteunen.
Ze moeten boeren ondersteunen in
hun mogelijkheden een gediversifieerde
landbouw
te bedrijven, omdat dit een cruciale rol
speelt in het verbeteren van de
levensomstandigheden
van kleine boeren. Door gevarieerde
oogsten te telen en te verkopen hebben de
boeren en de werknemers een stabiel
inkomen,
waardoor ze minder afhankelijk worden
van de weinig winstgevende cacaomarkt.
Daarenboven beschermt een gediversifieerde
landbouw hen tegen misoogsten door barre
weersomstandigheden, en tegen de negatieve
effecten van extreme prijsfluctuaties op
de internationale markt, en verbetert het de
voedselzekerheid. Om die redenen moet de
cacao-industrie zich ertoe verbinden om
regelmatig
opleidingen te organiseren, waarin
boeren milieuvriendelijke landbouwpraktijken
en methoden van gediversifieerde landbouw
bijgebracht worden.

4) Het invoeren van een onafhankelijk
certificerings- en
monitoringsysteem
De chocolade-industrie moet gebruik maken
van een onafhankelijk
productiecertificeringssysteem
en een extern monitoringsysteem,
dat garandeert dat in een volledig
transparante
productieketen de hierboven geformuleerde
sociale en ecologische standaard
gerespecteerd wordt. Omdat onafhankelijk
gecontroleerde producten momenteel slechts
een klein percentage van de markt beslaan,
is het essentieel dat chocoladeproducenten
meer gebruik maken van gecertificeerde
cacao,
zodat op lange termijn hun producten
aan deze normen zouden voldoen.

