
 

 

Oświadczenie z Frankfurtu * Sprawiedliwy handel, sprawiedliwa praca * Oberjosbach, 17.09.2010 
 

Konferencja Związków Zawodowych w Centrum Szkoleniowym w Oberjosbach koło Frankfurtu 
domaga się położenia kresu pracy dzieci i wprowadzenia certyfikatu społecznego 

w zrównoważonej branży kakaowej i czekoladowej. 
 
Na Europejskiej Konferencji Związków Zawodowych w Oberjosbach koło Frankfurtu nad Menem spotkało się 
100 delegatów z 21 Związków Zawodowych z 14 krajów w celu stworzenia związkowej sieci "cocoanet.eu" w 
branży kakaowej i czekoladowej. Projekt wspierany jest finansowo przez Komisję Europejską, a jego wykonanie 
następuje we współpracy z "wmp consult" oraz "foodworld R&C". Jego zadanie polegające na promowaniu 
stałej współpracy wykraczającej poza granice poszczególnych przedsiębiorstw i krajów realizowane będzie na 
dalszych warsztatach, ale również na wspólnej stronie internetowej. Pod patronatem Europejskiej Federacji 
Związków Zawodowych przemysłu spożywczego, rolnictwa oraz turystyki EFFAT i przewodnictwem Nie-
mieckich Związków Zawodowych przemysłu spożywczego, tytoniowego, gastronomii i hotelarstwa NGG 
partnerami stały się Związki Zawodowe fnv (NK), ACV (B), Pro-Ge (A), Unite (UK), CFDT (F) i Solidarność (PL). 
W konferencji brali ponadto udział przedstawiciele Związków Zawodowych z Hiszpanii, Chorwacji, Włoch, Malty, 
Litwy, Turcji i Norwegii. 
 
Najważniejszymi tematami konferencji były obok stworzenia sieci cocoanet.eu również zagadnienia dotyczące 
warunków pracy w Europie i równowagi w całym łańcuchu kakaowym. Konferencja opracowała własną związ-
kową definicję pojęcia "stałości / równowagi" w sektorze kakaowym i czekoladowym uwzględniającą aspekty 
ekologiczne, ekonomiczne i społeczne w całym łańcuchu począwszy od uprawy kakao, a skończywszy na pro-
dukcji czekolady. Związkowcy rozumieją pod tym pojęciem odpowiednie warunki życia wszystkich uczestników 
łańcucha kakaowego w zrównoważonym środowisku naturalnym. Konferencja obejmowała prelekcje, warsztaty, 
projekcje filmowe i dyskusje z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracodawców. 
 
Na koniec trzydniowego spotkania w Centrum Szkoleniowym jego uczestnicy dnia 17.09.2010 roku przyjęli 
następujące oświadczenie: 
 
- W końcu i ostatecznie musi zostać położony kres pracy dzieci przy produkcji kakao. Rzeczywistością muszą 

się w końcu stać postanowienia Konwencji nr 182 z dnia 19.11.2000 roku Międzynarodowej Organizacji 
Pracy ILO, która w wielu krajach produkujących kakao i europejskich krajach przetwarzających kakao już 
przed wielu laty została ratyfikowana. 

- Pomoc udzielana ludziom w krajach produkujących kakao i ich kwalifikacja w zakresie gleby, roślin i pesty-
cydów ma sens pod względem ekologicznym i przynosi też stałe globalne efekty. 

- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD sporządziła dla międzynarodowych przedsiębiorstw 
wytyczne dotyczące ich odpowiedzialności, także pod względem dostaw. Odpowiedzialność tą trzeba prze-
jąć. Odpowiedzialne są też przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości w Europie. 

- Sprawiedliwe ceny kakao płacone rolnikom, którzy je wytwarzają, mogą pomóc w przeciwstawianiu się finan-
sowym spekulacjom w sektorze kakaowym. Sprawiedliwe ceny mogą więc dlatego na dłuższą metę przy-
czynić się do stabilizacji w sektorze surowcowym i bezpieczeństwa przedsiębiorstw w sektorze czekolado-
wym. Wskutek tego miejsca pracy w Europie stają się bardziej pewne. 

- Krytyczne warunki pracy krzywdzące jednostronnie pracobiorców istnieją też na końcu łańcucha produk-
cyjnego w europejskim przemyśle czekoladowym, gdzie się przejawiają w formie leasingu pracowniczego, 
umów o dzieło, niskich wynagrodzeń i umów o pracę na czas ograniczony. Także i w tym zakresie Związki 
Zawodowe domagają się sprawiedliwej pracy i stworzenia minimalnych standardów społecznych udoku-
mentowanych w certyfikacie społecznym. 

- Poprzez wzmożoną współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi Związki Zawo-
dowe pragną wzmocnić sieć w zakresie bezpieczeństwa socjalnego, ekologicznego i ekonomicznego po-
cząwszy od ziarna kakaowego, a skończywszy na gotowych pralinach. W tym celu opracowany zostanie 
harmonogram przyszłej współpracy. 


