Faire handel, fair werk

Oberjosbach, 17-9-2010

De vakbondsconferentie in het „Bildungszentrum Oberjosbach BZO“ bij Frankfurt
eist afschaffing van de kinderarbeid en een sociaal zegel in een duurzame cacaoen chocoladebranche
Tijdens een Europese vakbondsconferentie te Oberjosbach bij Frankfurt zijn bijna 100 gedelegeerden van
21 vakbonden uit 14 landen bijeengekomen om het vakbondsnetwerk „cocoanet.eu“ in de cacao- en
chocoladebranche te ontwikkelen. Dit netwerkproject wordt ondersteund door de Europese Commissie
en samen met wmp consult en foodworld R&C gerealiseerd. Behalve andere workshops is het voorts de
bedoeling dat een gemeenschappelijke website de duurzame samenwerking over de grenzen van het
bedrijf en de landsgrenzen heen zal ondersteunen. Onder het schermheerschap van het Europese
Vakverbond EFFAT en onder de bevoegdheid van de Duitse vakbond NGG hebben de vakbonden fnv (NL),
ACV (B), ABVV (B), Pro-Ge (A), Unite (UK), CFDT (F) en Solidarnosc (PL) elkaar als partner gevonden. Op
deze conferentie waren ook vakbondsvertegenwoordigers aanwezig uit Spanje, Kroatië, Italië, Malta,
Litouwen, Turkije en Noorwegen.
Behalve het creëren van het netwerk cocoanet.eu waren ook de arbeidsomstandigheden in Europa en de
duurzaamheid in de gehele cacaoketen de belangrijkste onderwerpen op deze conferentie. De conferentie
heeft gewerkt aan een zelfstandige vakbondsdefinitie van het begrip „duurzaamheid“ in de cacao- en
chocoladesector, rekening houdend met de ecologische, economische en sociale dimensies in de gehele
keten, van de cacaoproductie tot aan de chocoladeproductie. De vakbondsmensen verstaan hieronder een
fatsoenlijk leven voor alle betrokkenen in de cacaoketen in een duurzaam milieu. Deze conferentie werd
gestructureerd door presentaties, workshops, filmvoorstellingen en discussies met niet-gouvernementele
organisaties en werkgeversvertegenwoordigers.
Aan het einde van de drie dagen durende ontmoeting in het BZO hebben de deelnemers op 17-9-2010 het
volgende verklaard:
•

•
•

•

•

•

Kinderarbeid in de cacaoproductie moet eindelijk en definitief worden afgeschaft. De ILOconventie nr. 182 van 19-11-2000 over het verbod van kinderarbeid is door veel producerende
landen en door de Europese cacaoverwerkende landen al enkele jaren geleden geratificeerd en
moet eindelijk volledig worden verwezenlijkt.
Ondersteuning en kwalificatie van mensen in de producerende landen met betrekking tot de
onderwerpen bodem, planten en pesticiden is ecologisch zinvol en heeft duurzame, wereldwijde
effecten.
De OESO heeft grondbeginselen geformuleerd voor wat de verantwoordelijkheid van
multinationale bedrijven betreft – ook op het vlak van toelevering. Deze verantwoordelijkheid
moet worden waargenomen. Maar ook kleine en middelgrote bedrijven in Europa dragen een
verantwoordelijkheid.
Faire prijzen voor cacaobonen kunnen meehelpen een bijdrage leveren op te treden tegen
financiële speculaties in de cacaosector. Daarom kunnen faire prijzen ook op lange termijn de
winning van grondstoffen stabiliseren en voor meer stabiliteit zorgen ten behoeve van de
bedrijven in de chocoladesector. En dat betekent ook meer zekerheid voor de arbeidsplaatsen in
Europa.
Precaire arbeid die een eenzijdig nadeel vormt voor werknemers vind je ook aan het einde van de
productieketen in de Europese chocolade-industrie en dat vaak in een onrechtvaardige vorm:
uitzendwerk, contracten over de aanneming van werk, lage lonen en tijdelijke arbeidscontracten.
Ook op dat vlak eisen de betrokken vakbonden faire arbeid en sociale minimumstandaards en dat
moet met een sociaal zegel gedocumenteerd worden.
De vakbonden willen in nauwe samenwerking met niet-gouvernementele organisaties en andere
betrokkenen een sterker netwerk opzetten voor meer zekerheid op het sociale, ecologische en
economische vlak en dat voor de hele keten, te beginnen bij de cacaoboon tot aan de bonbon.
Hiervoor wordt een programma ontwikkeld voor toekomstige samenwerking.

