Mars 2010
Barry Callebauts CSR-insats inom kakaoindustrin
Bästa kund,
Kakao är en typisk produkt från tropikerna: Den årliga skörden på mer än 3,5 miljoner ton kakao
kommer från ca 30 länder längs ekvatorn. Ungefär två tredjedelar av skörden kommer från
Västafrika, huvudsakligen från Elfenbenskusten och Ghana.
Nya reportage i medierna om barnarbete, barnhandel och barnslavar inom kakaoodlingen i
Västafrika, i synnerhet i Elfenbenskusten, har skapat ett offentligt intresse och en öppen debatt.
Barry Callebaut vill gärna diskutera några av de problem som tas upp i dessa reportage och ge lite
bakgrundsinformation så att du kan sätta in dessa reportage i ett sammanhang.
Hur utbrett är barnarbete och grovt utnyttjande av barnarbetare? Det är svårt att få någon exakt
statistik. Enligt den internationella arbetsorganisationen ILO finns det över 250 000 barn som
arbetar på kakaoplantager i Västafrika.
Det är inte ovanligt att barn i lantbruksområden hjälper sina föräldrar på gårdarna, men Barry
Callebaut är starkt kritiskt mot slaveri och oacceptabla arbetsförhållanden där barn utnyttjas eller
utsätts för en skadlig arbetsmiljö.
Många barn arbetar för att de och deras familj ska kunna överleva. Barnarbete är ett tecken på
fattigdom och en låg utvecklingsnivå. Vi tror starkt på att en förbättring av kakaoböndernas
levnadsvillkor är nödvändig i kampen mot barnarbete eftersom fattigdom är den största orsaken till
att bönder använder sig av en otillbörlig praxis. Barry Callebaut har i många år arbetat aktivt för att
förbättra levnadsvillkoren för kakaobönderna och för att avskaffa de oacceptabla förhållandena för
barnarbetare i de kakaoodlande länderna i Västafrika.
Gör det möjligt för bönderna att tjäna mer pengar
Med en andel på ca 35 % av världens kakaoskörd är kakao en viktig ekonomisk faktor i
Elfenbenskusten. Mellan 700 000 och en miljon bönder odlar kakao, varav de flesta är småbönder
som arbetar på sina egna ägor. I flera årtionden efter landets självständighet år 1960 upplevde
Elfenbenskusten politisk och ekonomisk tillväxt. Denna stabilitet skakades år 1999 efter en
militärkupp. Inbördeskriget år 2002 delade Elfenbenskusten i två delar, men ett fredstraktat
förhandlades fram år 2007. Åren med politisk spänning har inneburit stora sociala och ekonomiska
konsekvenser, och Elfenbenskusten är nu ett av de fattigaste länderna i världen.
Barry Callebaut har funnits i Elfenbenskusten sedan 1964. Istället för att lämna detta land på grund
av dess komplexa situation, och på så sätt straffa de många bönder som har ordentliga
arbetsförhållanden, har vi beslutat att gå en annan väg: Vi behåller en aktiv närvaro i området
eftersom vi är övertygade om att det mest effektiva sättet att förbättra kakaoböndernas förhållanden
i Västafrika är genom lokal närvaro och konkret engagemang. Vi investerar flera miljoner euro varje
år i våra program som är till nytta för lokala bönder och deras lokalområde.

Syfte med kvalitetspartnerprogrammet
- Motivera och göra det möjligt
för kakaobönderna att
producera mer kakao och
kakao av högre kvalitet
- Undervisa kakaobönder om
hållbar lantbrukspraxis
- Bidra till att förbättra
levnadsvillkoren genom att
erbjuda hjälp inom hälso- och
utbildningsområdet
År 2005 lanserade vi till exempel ett kvalitetspartnerprogram (Partenaire de Qualité) i
Elfenbenskusten som 47 kooperativ med 42 000 bönder sedan dess har anmält sig till. Programmet
erbjuder utbildning i god lantbrukssed som hjälper bönderna att förbättra kvaliteten på sin kakao och
öka deras förtjänst. Genom att producera mer kakao kan de skapa en högre inkomst, och genom att
leverera bättre kvalitet får de ett bättre pris för sina bönor.
De senaste två åren har Barry Callebaut betalat ca 350 000 euro i merpris för bönor av en högre
kvalitet till mer än 20 av partnerkooperativen. Många kooperativ har också användning av
finansieringshjälp före och under skördeperioden. Barry Callebaut erbjuder varje år kooperativen ca
26 miljoner euro i finansiering i form av räntefria lån.
Vi stödjer dessutom kakaosamhällena genom en förbättrad tillgång till hälsovård och utbildning.

Vad anses som ”grov
användning av
barnarbetare”?
ILO definierar följande arbete
inom kakaoindustrin som
oacceptabelt för barn: (ILO
Konvention 182)
- Bära tunga lass
-Olämplig användning av
macheter
- (Oskyddad) närvaro när det
används besprutningsmedel
40 % av den kakao som vi köper i Elfenbenskusten kommer från kvalitetspartnerkooperativ, vilket
alltså innebär att vi kan spåra kakaon tillbaka till kooperativen. Det är ett viktigt resultat i våra försök
att öka spårbarheten på den kakao vi köper.
Ett viktigt element i kvalitetspartnerprogrammet är de regelbundna kurserna för bönderna om
förebyggande av användning av barnarbetare och vikten av att låta deras barn gå i skolan.
De avtal som vi undertecknar med våra partner i detta projekt omfattar en paragraf som förpliktigar
bönderna till att inte använda grovt barnarbete. Dessa avtal ger oss också möjlighet att när som
helst genomföra kontroller för att bedöma arbetsförhållandena.
Med avsikt att ge våra kunder en ökad säkerhet om kvaliteten och fördelarna med
kvalitetspartnerprogrammet för kakaobönderna har vi bett KPMG att utföra en kontroll av
programmet. Vi förväntar oss att rapporten finns tillgänglig inom en månad.
Läs mer på: http://www.barry-callebaut.com/csr

Aktivt stöd till program för att eliminera de värsta formerna av barnarbete
Kakao- och chokladindustrin kan inte sätta stopp för fattigdomen i Afrika. Barry Callebaut har dock i
nästan ett årtionde arbetat tillsammans med andra ledande företag inom choklad- och kakaosektorn
och stöttat program som försöker att förbättra de sociala förhållandena för ca 2 miljoner
kakaobönder och deras familjer i Elfenbenskusten och Ghana. Eftersom vi inte kan göra detta själva
arbetar vi tillsammans med regeringar, donatorer, ideella organisationer och andra intressenter.
Totalt har vi använt över 75 miljoner dollar för att stödja fler än 40 program i Västafrika. Vi vill gärna
ge en överblick över de viktigaste programmen:

•International Cocoa Initiative (ICI). Tillsammans med andra kakao- och
chokladverksamheter, ideella organisationer och regeringar i Västafrika undertecknade vi
Harkin-Engel-protokollet och betonade på så sätt vårt engagemang i att arbeta för att
eliminera de värsta formerna av barnarbete inom kakaosektorn. En viktig partner i detta
arbete är International Cocoa Initiative (ICI), som är en fond etablerad av industrin och
lokala partner. ICI arbetar i 259 lokalområden i Elfenbenskusten och Ghana med en total
befolkning på 830 000. Barry Callebaut arbetar också direkt med ICI om program för
medlemmarna i vårt kvalitetspartnerprogram. År 2008/09 stod ICI för utbildning kring
problemen med barnarbete av medlemmar från 33 av de 47 kvalitetspartnerkooperativen.
Läs mer om ICI på deras webbplats (www.cocoainitiative.org).
•World Cocoa Foundation (WCF). Som medlem av World Cocoa Foundation hjälper Barry
Callebaut till att finansiera försök att säkra hållbar kakao i hela världen genom
partnerskapsdrivna program med fokus på utbildning av bönder och lokalsamhällen och
tillämpad forskning. Genom WCF hjälper Barry Callebaut också till med att finansiera
Sustainable Tree Crops Program (STCP). Läs mer på WCF:s webbplats
(www.worldcocoafoundation.org) eller STCP:s webbplats (www.treecrops.org).
•Cocoa Livelihoods Program. Barry Callebaut har gått samman med World Cocoa
Foundation, andra företag och Bill & Melinda Gates Foundation för att förbättra
levnadsvillkoren för ca 200 000 kakaoodlande hushåll i Elfenbenskusten, Ghana, Nigeria,
Kamerun och Liberia. Det femåriga Cocoa Livelihoods Program på 40 miljoner dollar
offentliggjordes i februari 2009 och fokuserar på att förbättra böndernas kunskap och
konkurrenskraft, deras produktivitet och kvalitet samt att främja differentiering av grödor och
förbättra effektiviteten på logistikkedjan. Lokala aktiviteter inleddes i slutet av 2009 och
början av 2010. Läs mer på WCF:s webbplats (www.worldcocoafoundation.org).
Vår verksamhet är beroende av kakao, som är en känslig gröda som odlas i några av de fattigaste
områdena i världen. Vi är aktiva i flera länder för att hjälpa till att säkra att kakaon odlas på ett
hållbart sätt som ger inkomst till bönderna och deras familjer. Vi vet att våra kunder vill ha en garanti
att den kakao som de köper av oss produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi är nöjda med
våra resultat inom detta område, varav några beskrivs i detta brev, men vi erkänner att det
fortfarande är mycket som måste göras. Vi vill gärna försäkra dig om vårt långvariga engagemang
inom ansvarsfull kakaoodling och tackar för ditt stöd.
Med vänlig hälsning,
Barry Callebaut AG

