Většina pěstitelů kakaa v Pobřeží slonoviny žije stále pod hranicí důstojného příjmu
Z dat, které Fairtrade International společně s COSA a GeoTraceability získala v roce 2016
v Pobřeží slonoviny, vyplývá, že velká většina farmářů pěstujících v této zemi kakao stále žije
pod hranicí chudoby.
Data pocházejí z více než tří tisíc domácností malých pěstitelů kakaa zapojených do
fairtradových družstev. Plyne z nich, že náklady na přijatelný životní standard (tzv. důstojný
příjem) činí pro zdejší průměrnou domácnost zhruba 6133 amerických dolarů za rok. To
pokryje základní stravu, slušné bydlení s náležitou úrovní hygieny, školné pro děti, zdravotní
péči a další základní potřeby, ale také drobné úspory pro případ nepředvídatelných událostí.
Průměrná domácnost však ročně vydělává pouze 2700 dolarů. Pouze 12 % domácností
pěstitelů kakaa, které byly do studie zahrnuty, v současnosti dosahuje příjmů na úrovni
důstojného příjmu či vyšších.

Důvodem stále nedostatečných příjmů fairtradových pěstitelů kakaa je to, že minimální
výkupní cena Fairtrade je kalkulována tak, aby pokrývala náklady na udržitelné vypěstování
kakaa; tato kalkulace ale nezohledňuje potřeby individuálních farmářů a jejich rodin. Svou
roli hraje také skutečnost, že pěstitelé zapojení do Fairtrade prodávají část své produkce na
konvenčním trhu, tedy za nižší než fairtradové ceny, což oslabuje celkový přínos jejich
zapojení do systému Fairtrade.
Fairtrade International v reakci na výsledky této zprávy nyní reviduje model cenotvorby. Je
zjevné, že až bude tato revize dokončena, bude nově navržená minimální výkupní cena kakaa
pro fairtradové pěstitele vyšší. To by ale mohlo ohrozit jejich konkurenceschopnost na trhu –
v důsledku vyšších cen by mohli za fairtradových podmínek prodat méně svého kakaa. Aby
zvyšování výkupních cen přineslo kýžený výsledek, museli by obchodníci, výrobci,
maloobchodníci i samotní spotřebitelé být solidární s pěstiteli a takové zvýšení cen
akceptovat.
Fairtrade International v té souvislosti proto znovu upozorňuje na to, že výkupní cena
nemůže být jediným nástrojem zlepšování podmínek života pěstitelů, ale že je potřeba
pomáhat jim, aby provozovali své podnikání efektivně a transparentně, tak aby benefity
systému Fairtrade byly pro všechny, kdo jsou do něj zapojení, co nejvyšší.
Celou zprávu Fairtrade International včetně popisu metodiky a detailnějších závěrů najdete
zde.

