TISKOVÁ ZPRÁVA
Producenti Fairtrade cukru z Fidži volají po řešení klimatických změn
Bonn, 5. listopadu 2017. V průběhu nejnovějších jednání o klimatu pod záštitou OSN naléhají
pěstitelé Fairtrade cukrové třtiny z Fidži, kteří už dlouho zápasí se změnou klimatu, na světové
vůdce, aby splnili své závazky ohledně snížení emisí škodlivých skleníkových plynů.
Fidži předsedá letošní klimatické konferenci, COP23, zatímco tamní pěstitelé cukrové třtiny stojí
v první linii boje s dopady klimatických změn, jako jsou povodně, sucha i tropické cyklóny, které jim
pravidelně devastují jejich úrodu. Měnící se vzorce počasí znamenají, že došlo k rozrušení
tradičních pěstitelských sezón. Kontaminace slanou vodou během pobřežních povodní ničí
zemědělskou půdu a některé pobřežní komunity už musely přesídlit.
Parbindra Singh, předseda Fairtrade certifikované asociace pěstitelů cukrové třtiny Lautoka a
len sítě asijských tichomořských pěstitelů v rámci Fairtrade (Network of Asia Pacific Producers,
NAPP), urazil více než 16 000 kilometrů, aby mohl na jednáních v německém Bonnu svým hlasem
promluvit za farmáře z Fidži.
“Chceme naléhavě vyzvat ty, kdo jsou v rozhodujících pozicích, aby začali řešit problém klimatické
změny. Chceme také světu ukázat, že s tou správnou podporou mohou být pěstitelé odolnější,“
řekl. „Farmáři Fairtrade jsou lépe připravení k tomu, aby se přizpůsobili a zmírnili dopady klimatické
změny. Je ale úkolem všech ostatních v dodavatelském řetězci: zpracovatelů, obchodníků,
prodejců a spotřebitelů – aby snižovali svou uhlíkovou stopu a aby i oni sehráli svou roli.“
Fidži je domovem tří největších organizací Fairtrade pěstitelů v Tichomoří. Fairtrade pěstitelé
cukrové řepy nečekají, až se se změnou klimatu začne něco dělat na globální úrovni. Už teď
využívají Prémii Fairtrade, peníze navíc, které dostávají za prodej podle podmínek Fairtrade, aby
posílili svou odolnost vůči změně klimatu. Na Fidži už bylo z Prémií Fairtrade investováno více než
12 milionů dolarů, a to mimo jiné na plány adaptace a zmírňování dopadů, jako například zlepšení
odvodňování polí v případě povodní, silnější komunální stavby na ochranu proti cyklónům,
diferenciace plodin pro posílení bezpečnosti potravin, využívání solární energie a vrtání nových
studní.
Fairtrade se během COP23 účastní několika akcí včetně panelové diskuse pořádané společně
vládami Německa a Fidži. Během zásadní konference COP21 v Paříži před dvěma lety představila
organizace své Fairtrade uhlíkové kredity, které umožňují ohroženým komunitám v rozvojových
zemích snižovat emise a zároveň zvyšovat svou odolnost vůči dopadům klimatických změn.
"Pěstitelé, zpracovatelé a zemědělští dělníci jsou všichni v první linii boje s dopady klimatických
změn,“ říká Darío Soto Abril, globální ředitel systému Fairtrade. „Spoléháme se na ně, pokud jde o
bezpečnost našich potravin. Patří k těm nejohroženějším skupinám populace, pokud jde o dopady
klimatu. Pokud trpí oni, budeme trpět my všichni.“
“Zažíváme prudké změny počasí, jako třeba sucho během období dešťů, a to se odráží ve
výnosech cukrové třtiny,“ řekl Mohammed Rafiq, předseda asociace Fairtrade pěstitelů cukrové
třitiny Labasa. „Výnosy cukrové třtiny jsou nízké, projevuje se to ve zpracovatelství, a třtinu
devastují ničivé cyklóny.“
Ronal Kuma, ředitel Asociace pěstitelů třtiny Rarawai a Penang, která má taktéž certifikaci
Fairtrade, řekl, že farmáře už více než šest měsíců tíží sucho. „Začalo to po posledním cyklónu,
který všechno zničil,“ řekl. „Bude nám trvat čtyři nebo pět let, než se dostaneme na původní úroveň
naší produkce.“
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