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Kommentar till Swedwatch rapport
Fruktade kemikalier på Costa Ricas plantager
Säker användning av bekämpningsmedel i utvecklingsländer är en angelägen och viktig
fråga att belysa och jobba med. Brist på nationell lagstiftning, fattigdom och okunskap leder
ibland till att oacceptabla bekämpningsmedel används och att de skyddsföreskrifter och
skyddsutrustning som finns inte följs och används. Det är därför viktigt att vi
dagligvaruhandlare i Sverige som importerar frukt och grönt från sådana områden tar
ansvar för förhållandena på plats och ser till att människor och miljö i dessa länder inte
utsätts för risker.
Coop beställer i dag all färsk frukt från sin leverantör Everfresh i Helsingborg. Samtliga
producenter som ingår avtal med Everfresh garanterar säkra arbetsmiljöförhållanden och
kontroll av bekämpningsmedelsanvändning. De förbinder sig att följa riktlinjerna i Global
GAP som bl.a. ställer krav på vilka bekämpningsmedel som ska användas och att IPMmetoder (Intergrated Pest Managemant) tillämpas. IPM innebär att användningen av
kemiska bekämpningsmedel hålls nere till förmån för biologiska och mekaniska
bekämpningsmetoder. Everfresh gör alltid platsbesök och genomför regelbundna
revisioner på hos odlare. Vid revisioner kontrolleras bl. a. miljö, kvalitet och socialt ansvar.
När frukten anländer till Sverige görs stickprovskontroller för att kontrollera leveransen.
Resthaltskontroller av bekämpningsmedel genomförs regelbundet av odlaren, av Everfresh
och av Livsmedelsverket.
Trots tydliga krav och uppföljning händer det ändå att vissa producenter inte lever upp till
kraven. Coops ambition är att ingen människa ska ta skada av vår verksamhet, varken
bonden, fabriksarbetaren eller konsumenten. Under 2013 har Coop tillsammans med
Everfresh intensifierat sitt riskminskningsarbete med bekämpningsmedel i syfte att
tydliggöra kraven och öka kontrollen. Swedwatch rapport understryker hur viktigt detta
arbete är. Parallellt med riskminskning av traditionell odling satsar Coop mycket resurser på
att stärka upp det ekologiska sortimentet som alltid är ett bättre val ur kemikaliesynpunkt.
Varje vecka erbjuder Coop en ekologisk vara till kraftigt nedsatt pris för att få fler kunder
att välja ekologiskt.
Ekologisk ananas finns inte alltid i butik men alla Coops butiker har möjlighet att ta hem
ekologisk och rättvisemärkt ananas och kunder kan göra beställningar i sin butik. Tyvärr
kostar det mer och man får räkna med dubbla priset jämfört med konventionellt odlade
ananas. Coop ser positivt på en omställning till mer ekologisk frukt. Vår förhoppning är att
Swedwatch rapport leder till ökad medvetenhet hos fler. För det är bara i god samverkan
mellan leverantörer, handlare och konsumenter som vi kan styra bort från användning av
farliga bekämpningsmedel.
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