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Sammanfattning

År	2005	kunde	Swedwatch	visa	att	huvuddelen	av	det	kaffe	som	dricks	i	Sverige	kommer	från	områden	i	Bra-
silien	där	allvarliga	missförhållanden	råder	i	produktionsledet.	Denna	uppföljningsrapport	visar	att	Sveriges	
största	kafferosterier,	Kraft	Foods	(Gevalia)	och	Nestlé	(Zoégas),	inte	bidragit	på	något	nämnvärt	sätt	till	de	
förbättringar	som	skett	i	Brasilien	sedan	2005.	Däremot	har	skärpt	nationell	lagstiftning	och	förbättrad	myn-
dighetskontroll	minskat	andelen	barn-	och	tvångsarbete,	samt	förbättrat	situationen	för	migrantarbetare	i	Brasilien.	

Dock	kvarstår	fortfarande	en	rad	allvarliga	problem,	i	synnerhet	i	det	småskaliga	familjejordbruk	som	utgör	
87	procent	av	Brasiliens	kaffeodlingar.	Småodlare	är	ofta	förhindrade	att	ställa	om	till	mer	hållbara	produk-
tionsmetoder	på	grund	av	det	låga	kaffepris	som	betalas	av	Kraft	Foods	och	Nestlé.	Lönenivåerna	för	anställda	
är	oskäligt	låga	och	många	kaffeplockare	står	fortfarande	utanför	socialförsäkringssystemet.	Värst	drabbade	
är	kvinnliga	kaffearbetare.	Dessutom	används	fortfarande	stora	mängder	kemiska	bekämpningsmedel	som	är	
förenade	med	allvarliga	miljö-	och	hälsorisker.		

Swedwatchs	uppföljning	visar	att	varken	Kraft	Foods	eller	Nestlé	har	försökt	spåra	det	konventionella	kaffe	
som	importeras	till	Sverige.	Inköpen	görs	enbart	via	exportörer	och	företagen	utför	inte	några	kontroller	av	de	
odlingar	där	kaffet	produceras.	Dessutom	saknar	Kraft	Foods	en	uppförandekod	för	leverantörsledet,	och	Nest-
lés	uppförandekod	är	fortfarande	otillräcklig.	

2005	satte	Kraft	Foods	och	Nestlé	oerhört	stor	tilltro	till	4C,	ett	etikinitiativ	som	syftar	till	att	förbättra	den	
etiska	och	miljömässiga	standarden	i	den	konventionella	kaffeproduktionen.	Uppföljningen	visar	emellertid	att	
de	inte	har	ökat	sina	inköp	av	4C-kaffe	under	de	senaste	fem	åren.	Swedwatch	bedömer	således	att	företagen	
behöver	öka	sina	insatser	för	att	förbättra	förhållandena	i	den	konventionella	kaffekedjan.	Dessutom	bör	Kraft	
Foods	och	Nestlé	öka	sina	volymer	av	certifierat	kaffe	för	att	stödja	redan	existerande	initiativ	som	syftar	till	
förhöjd	etisk	och	miljömässig	standard	på	det	kaffe	som	dagligen	dricks	i	Sverige.	
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Abstract

In	2005	Swedwatch	uncovered	that	the	main	part	of	the	coffee	imported	to	Sweden	originates	from	Brazilian	
regions	characterized	by	unacceptable	working	conditions	in	the	coffee	production	chain.	The	following	report	
shows	that	the	biggest	coffee	roasters	in	Sweden,	Kraft	Foods	(Gevalia)	and	Nestlé	(Zoégas),	have	not	contri-
buted	to	the	improvements	that	have	taken	place	in	Brazil	since	2005.	These	developments	instead	derive	from	
stricter	legislation	and	improved	state-led	monitoring,	which	have	reduced	the	amount	of	child	labour	and	
forced	labour,	as	well	as	the	situation	of	migrant	workers.

However,	many	problems	still	persist	in	the	Brazilian	coffee	sector,	particularly	in	among	small-scale	farm-
ers	which	constitute	87	percent	of	the	coffee	farms	in	Brazil.	Low	coffee	prices	paid	by	Kraft	Foods	and	Nestlé	
create	an	obstacle	for	the	small-scale	farmers	transition	into	more	sustainable	production	methods.	The	sala-
ries	for	employees	are	unacceptably	low	and	many	coffee	pickers	are	still	excluded	from	the	social	security	
system.	The	situation	is	particularly	harsh	for	female	workers.	Moreover,	huge	amounts	of	pesticides	are	still	
being	used	in	the	coffee	production,	which	generates	severe	risks	for	both	humans	and	the	environment.	

This	Swedwatch	report	shows	that	neither	Kraft	Foods	nor	Nestlé	has	tried	to	trace	the	conventional	coffee	
that	is	imported	to	Sweden.	The	purchases	are	made	only	via	exporters,	and	the	companies	do	not	make	any	
controls	of	coffee	farms.	Kraft	Foods	also	lacks	a	code	of	conduct	that	includes	suppliers,	while	Nestlé’s	sup-
plier	code	still	is	inadequate.	Thus,	both	companies	need	to	increase	their	efforts	of	social	responsibility	in	the	
conventional	coffee	chain.	Moreover,	Kraft	Foods	and	Nestlé	need	to	increase	their	volumes	of	certified	coffee	
in	order	to	encourage	already	existing	initiatives	that	improve	social	and	environmental	conditions	at	the	farms	
cultivating	coffee	for	the	Swedish	market.
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Bakgrund

Fem	år	har	gått	sedan	Swedwatch	publicerade	rapporten	Kaffe från Brasilien – en bitter smak av orättvisa.	I	
rapporten	visades	den	starka	kopplingen	mellan	kaffedrickande	i	Sverige	och	bristande	miljö-	och	arbetsförhål-
landen	i	Brasilien,	där	41	procent	av	vårt	kaffe	produceras.1	Swedwatchs	undersökning	visade	både	på	barnar-
bete	och	tvångsarbete	inom	den	brasilianska	kaffesektorn.	En	annan	arbetsrättslig	brist	som	uppdagades	var	
att	en	tredjedel	av	de	anställda	inom	kaffesektorn	inte	omfattades	av	socialförsäkringssystemet.	Vidare	var	de	
anställdas	löner	otillförlitliga	på	grund	av	ackordsarbete,	samt	otillräckliga	i	förhållande	till	arbetarnas	basala	
utgifter.	Kaffeproduktionens	ofta	intensiva	odlingsmetoder	kräver	dessutom	stora	mängder	konstgödsel	och	
bekämpningsmedel,	vilket	lett	till	negativa	hälsoeffekter	hos	lantarbetare	samt	allvarliga	miljöproblem.

Swedwatchs	undersökning	avslöjade	att	en	betydande	del	av	det	kaffe	som	dricks	i	Sverige	med	stor	sannolik-
het	kommer	från	brasilianska	regioner	där	ovanstående	missförhållanden	är	rådande.	Företagen	Kraft	Foods	
(Gevalia)	och	Nestlé	(Zoégas),	som	står	för	huvuddelen	av	den	svenska	kaffeförsäljningen,	kunde	inte	visa	att	
kaffet	de	köper	från	Brasilien	producerats	under	etiskt	och	miljömässigt	försvarbara	förhållanden.	Den	här	
uppföljningsrapporten	syftar	till	att	granska	de	insatser	som	Kraft	Foods	och	Nestlé	gjort	för	att	motverka	pro-
duktionsledets	missförhållanden	under	den	gångna	femårsperioden.

Materialet	i	denna	rapport	bygger	till	stor	del	på	intervjuer	med	centrala	aktörer	i	den	brasilianska	kaffesektorn	
såsom	statliga	organ,	producentorganisationer	och	fackföreningar	knutna	till	kaffeproduktionen.	Dessa	kvalita-
tiva	data	har	även	kompletterats	med	kvantitativ	information	från	brasilianska	geografi-	och	statistikinstitutet	
(IBGE).	Det	insamlade	empiriska	materialet	har	sedan	jämförts	med	information	från	Kraft	Foods	och	Nestlé,	
som	båda	valt	att	skriftligen	besvara	Swedwatchs	frågor.	Företagen	har	fått	ta	del	av	rapporten	före	publicering,	
och	deras	kommentarer	finns	bifogade	längst	bak	i	rapporten.

Allvarliga problem kvarstår trots statliga satsningar

De	centrala	aktörer	i	den	brasilianska	kaffesektorn	som	Swedwatch	kontaktat	meddelar	att	skärpt	lagstiftning	
och	ökade	statliga	kontroller	har	förbättrat	vissa	av	de	förhållanden	som	rådde	för	fem	år	sedan.	Samtidigt	
kvarstår	en	rad	allvarliga	problem	i	produktionsledet,	i	synnerhet	vid	så	kallade	småskaliga	familjejordbruk.2	
Enligt	den	senaste	undersökningen	från	brasilianska	geografi-	och	statistikinstitutet,	IBGE,	är	cirka	87	procent	
av	de	brasilianska	kaffeodlingarna	småskaliga.	Dessa	småskaliga	familjejordbruk	står	för	totalt	65	procent	av	
kaffeproduktionen	i	Brasilien.3

Rômulo	Luiz	Campos,	representant	för	lantarbetarförbundet	FETAEMG,	arbetar	specifikt	med	lönefrågor	för	
lantarbetare	anställda	inom	kaffesektorn.	Enligt	Rômulo	är	det	låga	världsmarknadspriset	på	kaffe	fortfarande	
ett	stort	problem	för	många	kaffeodlare,	vilket	också	bromsar	den	arbetsmiljömässiga	utvecklingen:		

–	De	flesta	kaffeodlare	är	oroade	över	det	låga	pris	som	betalas	för	kaffet.	Det	vanligaste	problemet	är	att	den	
sammantagna	produktionskostnaden	inte	motsvarar	det	pris	som	betalas	av	uppköparna.	Det	låga	kaffepriset	
hindrar	i	sin	tur	förbättringar	som	skulle	kunna	göras	för	arbetarna.4	

Enligt	Caetano	Berlatto	som	är	kaffeansvarig	på	odlarfederationen	FAEMG	har	kaffepriset	stabiliserats	något	
sedan	krisåren	i	början	av	2000-talet,	men	priset	är	fortfarande	extremt	lågt	i	förhållande	till	produktionskost-
naden.	Detta	beror	enligt	Caetano	på	att	priset	för	insatsvaror	som	gödsel	och	bekämpningsmedel	stigit	mycket	
snabbare	än	det	pris	som	uppköparna	betalar	för	kaffet.	Odlarnas	låga	vinstmarginal	får	följaktligen	negativa	

1	 	Svensk	Kaffeinformation	(2010b).
2	 	En	jordbruksenhet	som	avsatt	mindre	än	50	hektar	för	kaffeodling	definieras	som	småskalig	i	Brasilien.
3	 	IBGE	(Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística)	(2010).
4	 	Intervju	med	Rômulo	Luiz	Campos.	Utförd	via	telefon	2010-03-05.
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sociala	konsekvenser.	I	många	fall	måste	småskaliga	bönder	kombinera	sin	kaffeproduktion	med	subsistens-
jordbruk	för	att	säkerställa	matsäkerheten.5	

Swedwatchs	rapport	från	2005	visade	att	lönearbete	vid	kaffeplantager	ofta	sker	under	informella	anställnings-
former,	vilket	gör	att	kaffeplockare	inte	omfattas	av	socialförsäkringssystemet.	Vid	småskaliga	kaffeodlingar	i	
Brasilien	kvarstår	detta	problem,	även	om	viss	förbättring	gjorts	vid	större	plantager.	Att	försörja	sig	som	kaf-
feplockare	är	dock	fortfarande	osäkert	eftersom	arbetet	är	säsongsberoende	vilket	innebär	långa	perioder	av	
arbetslöshet.	Antônio	Ídolo,	som	är	arbetsmiljöexpert	vid	arbetsministeriet	i	den	kaffeproducerande	delstaten	
Minas	Gerais,	meddelar	dessutom	att	de	svåra	förhållanden	som	råder	specifikt	för	kvinnliga	kaffeplockare	
fortfarande	kvarstår:	–	Arbetsriskerna	och	arbetsförhållandena	för	kvinnliga	kaffearbetare	är	lika	usla	som	
tidigare.	I	det	småskaliga	familjejordbruket	arbetar	en	kvinna	dubbelt	så	mycket	som	en	man.6

Trots	att	minimilönen	i	Brasilien	höjts	med	65	procent	sedan	2005,	och	nu	ligger	på	510	Real	i	månaden	(cirka	
2	000	SEK),	är	lönenivåerna	för	kaffeplockare	fortfarande	jämförelsevis	låga.	Antonio	berättar	att	kaffeplock-
ande	säsongsarbetare	många	gånger	tvingas	leva	på	existensminimum.	Den	höjda	minimilönen	skapar	sam-
tidigt	svårigheter	för	resurssvaga	kaffeodlare,	eftersom	prisutvecklingen	på	kaffe	inte	alls	motsvarat	de	ökade	
anställningskostnaderna.	

Ett	grundläggande	problem	är	alltså	det	låga	kaffepriset.	En	viktig	förklaring	till	varför	priset	hålls	nere	är	
småböndernas	dåliga	förhandlingsläge	gentemot	de	stora	uppköparna,	vilket	återspeglar	en	marknadssituation	
som	är	vanlig	i	jordbrukssektorn	i	Brasilien	såväl	som	i	andra	länder.	

–	Kaffeodlaren	har	ett	mycket	dåligt	förhandlingsläge	gentemot	uppköparna.	Detta	beror	på	att	ett	fåtal	uppkö-
pare	har	möjlighet	att	välja	bland	oändligt	många	kaffeproducenter.	Kaffeodlarens	makt	över	produktionsked-
jan	är	därför	otroligt	begränsad,	konstaterar	Caetano	Berlatto	på	odlarfederationen	FAEMG.	

Skärpt lagstiftning har gett effekter
De	senaste	åren	har	den	brasilianska	regeringen	genomfört	stora	satsningar	på	att	förbättra	förhållandena	
inom	jordbrukssektorn,	framförallt	genom	strängare	lagstiftning	och	utökade	resurser	till	teknisk	rådgivning	
och	myndighetskontroll.	Enligt	Antônio	Ídolo	på	det	brasilianska	arbetsministeriet	innebär	detta	en	utveckling	
i	rätt	riktning:	

–	Vid	70	procent	av	de	stora	kaffeodlingarna	har	de	allvarligaste	arbetsmiljöproblemen	löst	sig.	Men	vi	kan	inte	
påstå	att	det	inte	finns	problem;	att	arbeta	som	kaffepockare	är	fortfarande	förknippat	med	stora	risker.		

En	tydlig	förbättring	som	skett	är	att	de	tidigare	undermåliga	transporterna	av	arbetare	till	de	större	kaffeplan-
tagerna	har	utvecklats	markant	till	följd	av	en	ny	transportslagstiftning.	Rômulo	Luiz	Campos	på	FETAEMG	
berättar	att	fackförbunden	har	kämpat	hårt	de	senaste	åren	för	att	driva	på	denna	genomgripande	lagföränd-
ring.	Samarbetet	mellan	fackförbund	och	kommun	ledde	till	att	regeringen	under	år	2009	antog	en	strängare	
lagstiftning.–	Idag	måste	arbetsgivaren	erbjuda	arbetarna	transport	till	kaffeplantagerna	i	bil,	minibuss	eller	
buss,	berättar	Antônio	Ídolo	på	arbetsministeriet.	Den	nya	lagstiftningen	har	även	förbättrat	situationen	för	
kaffesektorns	migrantarbetare.	–	Vi	har	sett	en	tydlig	förbättring	av	mat,	logi	och	sanitära	förhållanden	för	
migrantarbetare	inom	kaffesektorn.	Men	det	är	också	viktigt	att	komma	ihåg	att	dessa	förbättringar	främst	har	
skett	på	de	stora	odlingarna.	Många	problem	kvarstår	fortfarande	hos	småodlarna,	säger	arbetsmiljöexperten	
Antônio	Ídolo.	Andelen	tvångsarbete	har	också	minskat	inom	kaffesektorn,	även	om	problemet	istället	har	för-
skjutits	till	sockerrörsproduktionen.	Vidare	rapporterar	Rômulo	Luiz	Campos	att	det	skett	en	generell	minsk-
ning	av	minderårig	arbetskraft	i	kaffeproduktionen.		

5	 	Intervju	med	Caetano	Berlatto.	Utförd	via	telefon	2010-03-12.
6	 	Intervju	med	Antônio	Ídolo.	Utförd	via	telefon	2010-03-05.
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–	Det	finns	ingen	formell	undersökning	på	området,	men	vår	bedömning	är	att	barnarbetet	har	minskat	de	
senaste	åren.	Detta	beror	dels	på	stora	utbildningssatsningar,	men	också	på	ökad	mediebevakning	som	resul-
terat	i	bättre	statliga	kontroller.	Där	barnarbete	fortfarande	förekommer	beror	det	på	bristande	resurser	hos	
familjejordbrukaren.	
	
Lagstiftningen	har	sedan	tidigare	innefattat	tydliga	regler	kring	hur	konstgödsel	och	kemiska	bekämpningsme-
del	ska	hanteras	och	förvaras.	År	2006	skapades	ett	statligt	kontrollorgan	med	syfte	att	övervaka	hur	denna	lag	
efterföljs.	Thales	Fernandes,	koordinator	för	den	statliga	övervakningen	av	kemiska	bekämpningsmedel	vid	det	
statliga	institutet	IMA	i	Minas	Gerais,	berättar:	

–	Vi	kan	meddela	att	situationen	förändrats	markant.	Tidigare	kartlades	endast	handeln	med	bekämpnings-
medel,	men	sedan	2006	har	delstaten	Minas	Gerais	även	börjat	övervaka	hur	dessa	kemikalier	används	i	jord-
bruket.	Det	som	kontrolleras	är	exempelvis	att	behållare	förvaras	och	återlämnas	efter	angivna	regler,	samt	att	
adekvat	skyddsutrustning	finns	och	används	korrekt.7	

Sedan	starten	2006	har	IMA	årligen	genomfört	och	dokumenterat	mer	än	6	000	kontroller.	Ett	stort	antal	
odlare	åtalas	årligen	för	inadekvat	användning	av	konstgödsel	och	kemiska	bekämpningsmedel.	Samtidigt	görs	
stora	utbildningsinsatser	för	att	förbättra	odlarnas	kunskap	om	hur	medlen	ska	användas.	

–	Tidigare	gjorde	vi	aldrig	kontrollerande	fältbesök	och	vi	saknade	även	analytiska	resurser	för	att	övervaka	och	
förebygga	felaktig	användning	av	bekämpningsmedel.	Idag	finns	vi	på	plats	tillsammans	med	odlaren	för	att	
säkerställa	korrekt	användning,	berättar	Thales	Fernandes	på	IMA.

Många	av	kaffesektorns	småodlare	och	arbetare	nås	emellertid	inte	av	de	statliga	satsningar	som	ska	förebygga	
oskäliga	arbetsförhållanden.	I	nuläget	saknas	både	resurser	och	adekvata	metoder	för	att	nå	de	minsta	odlarna.	
Detta	gäller	såväl	kontroller	som	utbildningssatsningar.	Antônio	Ídolo	berättar	att	EMATER,	det	statliga	insti-
tut	som	ger	teknisk	rådgivning	till	småodlare,	endast	har	en	tekniker	för	600	gårdar	i	vissa	kommuner.	Den	
bristande	informationen	gör	det	svårare	för	småbrukare	att	följa	lagstiftningen.	De	stora	odlarna	har	däremot	
mer	resurser	och	därför	större	möjligheter	att	leva	upp	till	de	krav	som	ställs.

–	Det	finns	lagar	kring	vilken	skyddsutrustning	som	ska	användas	vid	besprutning,	men	dessa	följs	sällan	av	
småbrukarna	eftersom	de	oftast	inte	har	råd	att	införskaffa	den	nödvändiga	utrustningen.	Många	småbrukare	
förgiftas	fortfarande	av	dessa	medel,	säger	arbetsmiljöexperten	Antônio	Ídolo.

De	allvarliga	miljöproblem	som	Swedwatch	tidigare	rapporterat	kvarstår	sannolikt	vid	ett	stort	antal	kaffeod-
lingar	i	Brasilien,	då	enorma	mängder	konstgödsel	och	kemiska	bekämpningsmedel	fortfarande	ingår	i	den	
konventionella	kaffeproduktionen.	Endast	fem	procent	av	kaffeodlingarna	använder	ekologisk	gödsel.8	Den	
totala	andelen	gårdar	i	Brasilien	som	är	helt	ekologiska	uppgick	år	2008,	enligt	den	världsomspännande	fede-
rationen	för	ekologisk	odling,	IFOAM,	endast	till	0,67	procent.9

Fortsatt bristande företagsansvar
Den	svenska	försäljningen	av	kaffe	domineras	framförallt	av	de	globala	livsmedelskoncernerna	Kraft	Foods	och	
Nestlé.	År	2009	utgjordes	försäljningen	i	den	svenska	dagligvaruhandeln	av	41	procent	Gevalia	(Kraft	Foods)	
och	20	procent	Zoégas	(Nestlé),	följt	av	Löfbergs	Lila	med	16	procent	och	Arvid	Nordkvist	(Classic)	med	9	procent.10	

7	 	Intervju	med	Thales	Fernandes.	Utförd	via	telefon	2010-03-15.
8	 	IBGE	(2006).
9	 	IFOAM	(International	Foundation	for	Organic	Agriculture)	(2010a).	
10	 	Svensk	Kaffeinformation	(2010b).
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Denna	uppföljning	visar	att	Kraft	Foods	och	Nestlé	inte	levt	upp	till	de	rekommendationer	som	presenterades	
av	Swedwatch	år	2005.	De	förbättringar	som	skett	i	den	brasilianska	kaffeproduktionen	kommer	istället	av	
strängare	lagstiftning	och	ökad	myndighetskontroll,	vilket	drivits	igenom	av	småodlar-	och	lantarbetarorgani-
sationer.	

–	Enligt	de	stora	kaffebolagen	är	allt	deras	kaffe	producerat	rättvist	och	solidariskt,	men	vi	som	arbetar	nära	
denna	sektor	dagligen	märker	att	så	inte	är	fallet.	Det	finns	fortfarande	enorma	sociala	och	miljömässiga	brister	
i	produktionen,	berättar	arbetsmiljöexperten	Antonio	Ídolo.

Både	Kraft	Foods	och	Nestlé	skriver	i	sina	svar	till	Swedwatch	att	arbetet	med	att	säkerställa	etiskt	och	miljö-
mässigt	hållbara	produktionsförhållanden	framförallt	sker	genom	de	olika	certifieringssystemen.	”Vi	köper	inte	
kaffe	direkt	från	odlare	och	har	därför	inget	direkt	inflytande.	Det	kaffe	vi	köper	är	redan	blandat	när	det	når	de	
exportfirmor	som	vi	bedriver	handel	med.	Genom	att	arbeta	med	Rainforest	Alliance	och	KRAV	anser	vi	oss	ha	
flera	hållbara	produkter	i	vår	portfolio,”	skriver	Anders	Carne,	informationschef	på	Kraft	Foods.11	

Swedwatch	delar	företagens	bedömning	att	certifierat	kaffe	gör	stor	skillnad	i	produktionsledet.	Dock	utgör	cer-
tifierat	kaffe	endast	en	mycket	begränsad	del	av	det	totala	kaffeutbudet.	Rômulo	Luiz	Campos	på	lantarbetar-
förbundet	FETAEMG	bedömer	att	mindre	än	en	procent	av	landets	kaffeodlare	tillhör	något	av	de	existerande	
certifieringssystemen.	Det	är	således	av	största	vikt	att	företagen	utvecklar	sitt	arbete	för	att	motverka	oskäliga	
arbetsförhållanden	och	negativ	miljöpåverkan	också	i	den	konventionella	kaffeproduktionen.	Detta	var	ett	
huvudbudskap	i	rapporten	från	2005.	Vad	gäller	det	konventionella	kaffet	har	varken	Kraft	Foods	eller	Nestlé	

11	 	Intervju	med	Anders	Carne.	Enkätintervju	mottagen	2010-03-17.

Några av Swedwatchs rekommendationer i kafferapporten 2005:

• Svenska kaffeimportörer bör betala skäliga priser för det kaffe de köper in.
• Kaffeföretagen bör försäkra sig om att relevanta ILO-konventioner respekteras i 

hela kaffets produktionskedja. 
• Kaffeföretagen bör försäkra sig om att arbetsgivarna registrerar sina anställda i 

det brasilianska socialförsäkringssystemet.
• Kaffeföretagen måste se till att allt kaffe som importeras till Sverige är 

producerat i enlighet med nationell och internationell miljölagstiftning
• Importföretagen bör verka för en minimering av bekämpningsmedel i 

kaffeproduktionen.
• De kaffeföretag som ingår i kaffebranschens initiativ 4C bör verka för att de 

kriterier för bekämpningsmedel som nu testas inom initiativet permanentas
• Företagen bör successivt öka sitt utbud av KRAV- och Rättvisemärkt kaffe och 

bredda sortimentet av märkta produkter. 
• Kraft Foods bör introducera kaffe som produceras och märks enligt både KRAV:s 

och Rättvisemärkts regler.
• Många konsumenter önskar att köpa kaffe som är både KRAV- och 

Rättvisemärkt. Strävan efter dubbelmärkning bör också gälla det rättvisemärkta 
kaffe av märket Zoegas som Nestlé kommer att erbjuda sina kunder 2006.

• Nestlé och Kraft Foods har ett ansvar att ta reda på vilka odlare som har 
producerat det kaffe de importerar. 

• De kaffeföretag som ännu inte har gjort det bör ansluta sig till eller förbinda sig 
att följa The Common Code for the Coffee Community, 4C. 
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försett	Swedwatch	med	information	som	tyder	på	att	några	konkreta	ansvarsåtgärder	vidtagits	gällande	inkö-
pen	från	Brasiliens	konventionella	kaffeodlingar.	De	största	problemen	är	företagens	svaga	uppförandekoder	
samt	bristen	på	försök	att	spåra	kaffets	ursprung	

Svag uppförandekod
Swedwatch	bedömer	att	både	Kraft	Foods	och	Nestlé	fortfarande	saknar	uppförandekoder	som	är	tillräckligt	
långtgående	för	att	kunna	komma	till	rätta	med	kaffeproduktionens	missförhållanden.	Svenska	Nestlé	hänvisar	
till	koncernens	riktlinjer	i	sitt	svar	till	Swedwatch.12	Dessa	riktlinjer	motsvarar	FN:s	etikinitiativ	Global	Com-
pact,	som	innefattar	tio	principer	med	syftet	att	främja	ett	socialt	och	miljömedvetet	ansvarstagande	hos	inter-
nationellt	verksamma	företag.

Global	Compacts	principer	har	fått	kritik	för	att	vara	alltför	vaga	och	övergripande,	vilket	gör	det	möjligt	för	
deltagande	företag	att	utesluta	relevanta	produktionskrav	i	sin	uppförandekod.13	Swedwatch	anser	därför	att	
att	de	tio	principerna	behöver	konkretiseras	i	en	uppförandekod	som	har	direkt	relevans	för	kaffesektorn.	Ett	
försök	till	sådan	konkretisering	är	Nestlés	uppförandekod	för	koncernens	leverantörer,	som	lanserades	under	
2008	och	undertecknades	av	samtliga	Zoégas	leverantörer	år	2009.14	I	korthet	innefattar	uppförandekoden	
förbud	mot	barn-	och	tvångsarbete	samt	vissa	grundläggande	arbetsmiljökrav.	Vad	gäller	arbetstid,	diskrimi-
nering	och	miljöaspekter	hänvisar	koden	till	nationell	lagstiftning.15	Leverantörerna	är	ansvariga	för	att	kraven	
följs	vid	kaffeodlingarna.

Swedwatch	ser	det	som	positivt	att	Nestlé	arbetat	fram	en	uppförandekod	som	gäller	för	koncernens	leveran-
törer.	Däremot	behöver	koden	skärpas	markant	för	att	kunna	komma	till	rätta	med	de	allvarliga	problem	som	
återfinns	i	kaffeproduktionen.	Att	enbart	hänvisa	till	nationell	lagstiftning	är	otillräckligt,	i	synnerhet	eftersom	
Brasiliens	miljölagstiftning	fortfarande	är	mycket	bristfällig	när	det	gäller	användningen	av	bekämpningsme-
del.	Dessutom	bör	uppförandekoden	även	omfatta	krav	på	skäliga	inkomster	för	småodlare	och	anställda.	Det	
är	också	av	yttersta	vikt	att	ha	fungerande	kontrollmekanismer	för	att	säkerställa	att	leverantörerna	lever	upp	
till	de	angivna	kraven.	Enligt	den	information	som	delgivits	Swedwatch	gör	Nestlé	inte	några	kontroller	av	kaf-
feodlingar	i	Brasilien,	varken	själva	eller	med	hjälp	av	externa	revisorer.		

Kraft	Foods	saknar	helt	en	uppförandekod	som	omfattar	leverantörerna.	Den	kod	som	finns	är	endast	intern	
för	anställda	inom	koncernen.	I	denna	kod	uppmanas	dock	koncernens	företag,	däribland	Gevalia,	att	aktivt	
förebygga	barn-	och	tvångsarbete	hos	leverantörerna.16	Detta	försöker	Kraft	Foods	konkretisera	genom	att	
inkludera	förbud	mot	minderårig	och	tvångsarbetande	arbetskraft	i	handelskontraktet	med	kaffeleverantö-
rerna.	I	övrigt	ställs	dock	inga	etiska	eller	miljömässiga	krav	på	Kraft	Foods	leverantörer.	”Genom	att	kommu-
nicera	våra	krav	om	barn-	och	tvångsarbete	gentemot	leverantörerna	försöker	vi	skapa	bästa	möjliga	förutsätt-
ning	för	detta	inte	ska	förekomma	vid	kaffeodlingarna.	Arbetsförhållanden	är	dock	ett	komplext	problem	som	
behöver	lösas	av	mer	än	ett	företag”,	skriver	Kraft	Foods	informationschef	Anders	Carne	till	Swedwatch.

Enligt	Swedwatchs	bedömning	gör	Kraft	Foods	helt	rätt	i	att	kontraktsbinda	leverantörerna	gällande	kraven	
mot	barn-	och	tvångsarbete.	Det	är	dock	ytterst	anmärkningsvärt	att	Kraft	Foods	saknar	en	uppförandekod	
som	gäller	för	företagets	leverantörer.	Dessutom	saknar	Kraft	Foods	fortfarande	adekvata	kontrollmekanismer	
för	att	följa	upp	kraven	gällande	barn-	och	tvångsarbete,	samt	övriga	sociala	och	miljömässiga	förhållanden	vid	
kaffeodlingarna.	I	detta	avseende	hänvisar	Anders	Carne	till	det	så	kallade	PROGRESS-initiativet,	där	Kraft	
Foods	tillsammans	med	en	rad	andra	företag,	däribland	Nestlé,	ämnar	utveckla	en	gemensam	metod	för	ökad	

12	 	Nestlé	(2004).
13	 	Deva	(2006).
14	 	Intervju	med	Marie-Louise	Elmgren.	Enkätintervju	mottagen	2010-03-18.
15	 	Nestlé	(2008).
16	 	Kraft	Foods	(2009).
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kontroll	av	produktionskedjan.	Kontrollsystemet	består	av	en	självutvärderingsenkät	som	ska	förse	det	upp-
handlande	företaget	med	nödvändig	information	om	sociala	och	miljömässiga	förhållanden	hos	leverantören.	
Utifrån	enkätsvaren	avgör	företaget	huruvida	revisorer	ska	kontrollera	produktionsförhållandena	och	eventu-
ella	åtgärder	ska	genomföras.	”Målet	med	PROGRESS	är	att	förbättra	utvärderingsprocessens	effektivitet,	för	
att	på	så	vis	förbättra	CSR-arbetet	i	produktionsledet	och	undvika	att	leverantörerna	överbelastas	av	kontroll-
arbete”,	skriver	Anders	Carne.

Swedwatch	uppmuntrar	Kraft	Foods	ambition	att	öka	kontrollen	över	produktionskedjans	arbetsförhållan-
den.	Ett	problem	med	PROGRESS	är	dock	att	leverantörens	intresse	av	att	upprätthålla	kontraktsförbindelsen	
med	stor	sannolikhet	riskerar	att	göra	självutvärderingen	otillförlitlig.	Kraft	Foods,	och	de	andra	deltagande	
företagen	i	PROGRESS,	bör	därför	ansvara	för	att	stickprovskontroller	genomförs	vid	kaffeodlingarna.	Ytterli-
gare	en	svaghet	med	PROGRESS	är	att	informationen	inte	kommer	att	vara	tillgänglig	för	allmänheten,	vilket	
förhindrar	externa	granskare	att	kontrollera	företagens	uppföljnings-	och	åtgärdsarbete.	Dessutom	förutsätter	
PROGRESS	att	de	deltagande	företagen	själva	har	relevanta	och	tydliga	uppförandekoder	för	leverantörsledet,	
vilket	inte	är	fallet	hos	Kraft	Foods.	

Bristande spårbarhet 
Ett	av	de	främsta	hindren	för	att	Kraft	Foods	och	Nestlé	inte	lyckas	säkerställa	en	etisk	och	miljömässigt	håll-
bar	produktion	av	det	kaffe	som	importeras	till	Sverige	är	den	bristande	spårbarheten.	”Eftersom	Nestlé	köper	
nästan	allt	kaffe	genom	leverantörsfirmor	är	det	svårt	att	spåra	varifrån	kaffet	kommer.	Det	finns	många	mel-
lanhänder	och	bönorna	från	olika	odlare	har	ofta	sammanblandats	när	de	når	leverantören”,	skriver	Nestlés	
informationschef	Marie-Louise	Elmgren	till	Swedwatch.

Cirka	tio	procent	av	Nestlés	globala	kaffeinköp	görs	direkt	med	odlare.	I	Brasilien	görs	däremot	inga	direktin-
köp	från	kaffeodlingar	utan	istället	från	leverantörer	eller	handelshus.	Kraft	Foods	gör	inte	direktinköp	av	kaffe	
någonstans	i	världen.	Detta	begränsar	följaktligen	företagens	möjligheter	att	säkerställa	produktionsförhål-
landena.	Anders	Carne	på	Kraft	Foods	till	Swedwatch:	”Vi	köper	inte	direkt	från	kaffeodlare	utan	istället	från	
exportfirmor	eller	handelshus.	Vi	kan	således	påverka	produktionskedjan	genom	våra	kontrakt,	men	vi	har	
ingen	kontroll	över	vad	som	händer	på	varje	specifik	gård”,	säger	Anders	Carne.

Även	Marie-Louise	Elmgren	ser	svårigheter	i	att	kontrollera	vad	som	sker	i	produktionskedjan	efter	leveran-
törsledet:	”Nestlés	uppköpare	besöker	ofta	kaffeodlingarna.	Besöken	sker	inte	primärt	i	kontrollsyfte,	även	om	
uppköparna	gör	vissa	observationer.	Det	är	omöjligt	att	besöka	alla	kaffeodlare.	Hursomhelst	handlar	vi	aldrig	
direkt	med	kaffeodlare	utan	endast	med	leverantörer.	Det	är	leverantörernas	ansvar	att	se	till	att	vår	uppfö-
randekod	implementeras	på	kaffeodlingarna”,	förklarar	Marie-Louise	Elmgren.

Nestlé	anger	dessutom	i	sina	riktlinjer	för	koncernen	att	det	huvudsakliga	ansvaret	för	acceptabla	arbets-	och	
miljöförhållanden	inte	åligger	det	upphandlande	företaget,	utan	istället	de	statliga	myndigheterna	i	varje	
enskilt	land.17	Detta	är	en	anmärkningsvärd	ståndpunkt	i	jämförelse	med	andra	branscher	där	CSR	(Corporate	
Social	Responsability)	är	ett	levande	begrepp	som	uppstått	som	ett	svar	på	staters	bristande	vilja	eller	förmåga	
att	garantera	skäliga	arbetsförhållanden	och	sund	miljöhantering.”Det	är	arbetsministeriets	kontrollorgan	som	
ansvarar	för	att	odlingen	sker	i	enlighet	med	den	nationella	lagstiftningen”,	meddelar	Nestlés	informationschef	
Marie-Louise	Elmgren.

Swedwatch	ser	det	som	djupt	problematiskt	att	varken	Nestlé	eller	Kraft	Foods	gjort	några	större	ansträng-
ningar	för	att	möjliggöra	spårbarhet	på	kaffet,	exempelvis	genom	att	minska	antalet	mellanhänder	eller	öka	
andelen	direktinköp.	Inte	heller	har	Swedwatch	haft	möjlighet	att	spåra	den	svenska	marknadens	kaffe,	efter-
som	företagen	inte	vill	namnge	sina	leverantörer.

17	 	Nestlé	(2004),	s.	10.
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I	sitt	skriftliga	svar	till	Swedwatch	uppger	Kraft	Foods	de	inte	gjort	några	förändringar	för	att	förbättra	spår-
barheten	på	det	konventionellt	odlade	kaffe	som	importeras	till	Sverige.	Istället	hoppas	Kraft	Foods	på	en	ökad	
efterfrågan	av	certifierat	kaffe:	”Genom	att	öka	våra	inköp	av	ekologiskt-,	Rainforest	Alliance-	och	4C-kaffe18	
ökar	vi	volymen	av	det	kaffe	där	bönornas	spårbarhet	är	ett	krav”,	skriver	Marie-Louise	Elmgren.

Låga priser
Enligt	de	brasilianska	aktörer	som	Swedwatch	varit	i	kontakt	med	utgör	det	låga	kaffepriset	den	främsta	
orsaken	till	bristande	arbetsförhållanden.	Lösningen	skulle	enligt	dem	vara	att	Nestlé	och	Kraft	Foods	beta-
lade	ett	högre	pris	för	det	kaffet.–	Jag	känner	till	många	odlare	som	gärna	skulle	förbättra	situationen	för	sina	
anställda,	men	de	vill	att	sådana	insatser	ska	värderas	av	uppköparna.	Exempelvis	skulle	många	odlare	pro-
ducera	enligt	etiska	och	miljömässiga	standarder	om	uppköparna	vore	beredda	att	betala	mer	för	detta	kaffe,	
säger	Rômulo	Luiz	Campos	på	lantarbetarförbundet	FETAEMG.	

–	I	dagsläget	är	det	extremt	få	uppköpare	som	är	beredda	att	betala	ett	högre	pris	för	etiskt	och	miljövänligt	
producerat	kaffe,	berättar	Caetano	Berlatto	på	odlarfederationen	FAEMG.	

Världsmarknadspriset	för	brasilianskt	arabicakaffe	är	idag	något	högre	än	2005.19	De	brasilianska	aktörerna	
meddelar	emellertid	att	inkomsterna	fortfarande	är	lika	låga	eftersom	produktionskostnaden	skjutit	i	höjden.	
I	svaret	till	Swedwatch	skriver	Nestlé	att	företaget	bidrar	till	att	förbättra	odlarens	inkomster	genom	att	efter-
fråga	ett	högkvalitativt	kaffe.”Nestlé	fokuserar	på	hög	kvalitet	i	våra	jordbruksprojekt.	Genom	att	sikta	på	högre	
kaffekvalitet	kan	vi	också	betala	ett	högre	pris	till	kaffeodlaren.	Vårt	primära	krav	på	leverantörerna	är	därför	
hög	kaffekvalitet”,	skriver	Marie-Louise	Elmgren.

Kraft	Foods	anser	att	det	är	beklagligt	att	världsmarknadspriset	på	kaffe	är	så	lågt,	men	att	det	huvudsakliga	
ansvaret	ligger	hos	konsumenterna.	”Vi	anser	att	världsmarknadspriset	på	kaffe	är	något	bättre	idag	än	under	
kaffekrisen	för	tio	år	sedan.	Vi	inser	emellertid	att	det	kan	finnas	svårigheter	för	bönderna	att	få	en	skälig	
inkomst.	Det	är	därför	vi	anser	det	viktigt	att	fortsätta	skapa	en	efterfrågan	på	kaffe	som	är	hållbart	produce-
rat”,	skriver	Kraft	Foods	informationschef	Anders	Carne.

18	 	4C	(Common	Code	for	the	Coffee	Community)	är	ett	globalt	flerpartsinitiativ	med	syftet	att	höja	den	
etiska	och	miljömässiga	standarden	på	konventionellt	kaffe.	

19	 	ICO	(International	Coffee	Organization)	(2010).	Världsmarknadspriset	för	brasiliansk	arabicakaffe	
snittade	1,01	USD/ib	år	2005,	respektive	1,11	USD/ib	år	2009.	

Fairtrade 

Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). 
FLO bildades 1997 och är en paraplyorganisation som förenar ett 20-tal märkningsinitiativ (t ex Fairtrade 
Sverige) samt producentnätverk som representerar Fairtradecertifierade producentorganisationer i 
Latinamerika, Afrika och Asien. Det finns idag 827 Fairtradecertifierade producentorganisationer i 60 
länder.

FLO:s kriterier bygger likt Rainforest Alliances på nationell lagstiftning, ILO:s konventioner och internationella 
överenskommelser på miljöområdet. En skillnad är dock att Fairtrade garanterar ett pris som alltid är högre än 
världsmarknadspriset. Försäljningen av Fairtradeprodukter genererar även en social premie som ska användas till att 
utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, eller t.ex. för att bekosta en omställning till ekologisk produktion.

Fairtrades certifiering av kaffeodlare sker via kooperativ. Enligt Cecilia Jaukkuri, produktansvarig för kaffe på Fairtrade 
Sverige, finns det idag 16 Fairtrade-certifierade kaffekooperativ i Brasilien. Fairtradekaffe finns idag på den svenska 
marknaden genom ett stort antal företag, däribland Nestlé. Den svenska försäljningen av Fairtradekaffe har ökat från 
en till fyra procent de senaste fem åren. Källa: Fairtrade Sverige (2010), Intervju Cecilia Jaukkuri. 
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Swedwatch	anser	att	Kraft	Foods	och	Nestlé	har	ett	ansvar	att	betala	ett	pris	som	täcker
produktionskostnaden	med	sådan	marginal	att	det	möjliggör	en	etisk	och	miljömässigt	hållbar	produktion.	
Swedwatchs	undersökning	visar	att	dagens	låga	kaffepris	är	en	av	huvudorsakerna	till	undermåliga	förhål-
landen	i	produktionsledet.	–	Kaffeproduktionen	är	globalt	sett	en	mycket	lukrativ	sektor.	Problemet	är	att	
väldigt	lite	av	dessa	förtjänster	stannar	hos	kaffeodlaren	och	i	produktionslandet.	I	praktiken	har	kaffeodlarnas	
inkomster	minskat	medan	de	stora	kaffeföretagen	gjort	enorma	vinster.	Även	importländernas	konsumenter	
tjänar	på	detta	eftersom	de	kan	köpa	allt	billigare	kaffe,	berättar	Caetano	Berlatto	som	är	kaffeansvarig	på	
odlarfederationen	FAEMG.

Konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel
Enligt	Kraft	Foods	och	Nestlés	svar	till	Swedwatch	ställs	inga	krav	på	leverantörerna	angående	användandet	av	
konstgödsel	och	kemiska	bekämpningsmedel.	Trots	att	vissa	av	dessa	kemikalier	är	förbjudna	inom	EU	tillåter	
företagen	att	medlen	används	vid	kaffeodling	i	Brasilien.20	Det	enda	som	kontrolleras	är	att	mängden	skadliga	
ämnen	i	själva	kaffebönan	inte	bryter	mot	EU:s	lagstiftning,	något	som	syftar	till	att	skydda	europeiska	kon-
sumenter,	inte	kaffearbetarna	i	producentländerna.	Eftersom	företagen	inte	kontrollerar	kaffeodlingarna	kan	
de	heller	inte	garantera	att	bekämpningsmedel	hanteras	och	förvaras	korrekt	utifrån	miljö-	och	arbetsskydds-
aspekter.	Kaffeföretagen	garanterar	därmed	inte	att	ILO:s	konvention	184,	som	slår	fast	arbetsgivarens	skyldig-
het	att	garantera	de	anställdas	rätt	till	hälsa,	respekteras	på	kaffeodlingarna.21	

Istället	för	att	införa	förbud	mot	giftiga	bekämpningsmedel	hänvisar	Nestlé	till	de	hållbarhetsprojekt	(utan-
för	Brasilien)	som	finns	i	de	fall	där	direktinköp	förekommer.	Marie-Louise	Elmgren	skriver	till	Swedwatch:	
”I	våra	hållbarhetsprojekt	lär	våra	agronomer	ut	hur	kaffebönornas	skal	kan	användas	som	gödningsmedel,	
och	att	skuggkaffeodling	skapar	en	symbios	mellan	fåglar	och	insekter	som	kan	minska	behovet	av	kemiska	
bekämpningsmedel.	Men	vi	kan	inte	ge	några	direkta	råd	när	vi	köper	kaffe	från	leverantörerna	eftersom	vi	inte	
äger	odlingarna	och	tyvärr	inte	kan	nå	alla	bönder.”	

Nestlé	och	Kraft	Foods	gör	emellertid	fortfarande	ingen	åtskillnad	mellan	sol-	och	skuggkaffe	i	sina	inköp	av	
konventionellt	kaffe.22	Detta	innebär	att	huvuddelen	av	inköpen	med	stor	sannolikhet	är	solkaffe.	I	förra	kaffe-

20	 	Baysiston	(som	innehåller	disulfoton	och	triadimenol),	endulsofan,	2,4-D	och	parakvat	är	exempel	på	
farliga	ämnen	som	används	i	Brasiliansk	kaffeproduktion.	Baysiston	och	endulsofan	är	förbjudet	inom	
EU.

21	 	ILO:s	konvention	184	innebär	även	att	arbetsgivaren	ska	utföra	riskutvärderingar,	samt	ge	anställda	
adekvat	information	och	konsultation	om	risker.	Brasilien	har	inte	ratificerat	konventionen.

22	 	Solkaffe	odlas	i	högintensiva	monokulturer	medan	skuggkaffeodling	oftast	sker	ekologiskt	tillsammans	
med	andra	träd,	frukt	och	grödor	som	ger	tillgång	till	mat	och	viktiga	alternativa	inkomstkällor.

KRAV

IFOAM är en världsomspännande paraplyorganisation för organisationer som arbetar för ekologisk 
odling och har medlemmar i 116 länder. Organisationen ackrediterar kontrollorgan, däribland 
KRAV i Sverige. KRAV är namnet på den svenska ekologiska märkning som står för bra miljö, god 
djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. En KRAV-certifierad vara måste vara GMO-fri samt producerad helt utan 
konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. 

Efterfrågan på KRAV-märkta varor har ökat markant de senaste åren. Idag utgör KRAV-märkt kaffe omkring åtta 
procent av den svenska kaffeförsäljningen. Över hälften av den totala mängden certifierat kaffe i Sverige är märkt 
med KRAV, oftast tillsammans Rättvisemärkt eller Rainforest Alliance i en s.k. dubbelmärkning.

Källor: KRAV (2010), IFOAM (2010b) och Svensk Kaffeinformation (2010a).
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rapporten	visade	Swedwatch	att	denna	odlingsmetod	ofta	hotar	miljön	genom	jorderosion	och	minskad	biolo-
gisk	mångfald.	Dessutom	kräver	solkaffeodlingarna	större	mängder	konstgödsel	och	kemiska	bekämpningsme-
del,	vilket	i	sig	utgör	ett	miljöhot	och	innebär	större	risker	för	lantarbetare.

Swedwatch	anser	att	Kraft	Foods	och	Nestlé	har	ett	ansvar	för	att	det	kaffe	som	säljs	på	den	svenska	markna-
den	produceras	utan	allvarliga	risker	för	människor	och	miljö.	Då	den	brasilianska	lagstiftningen	fortfarande	är	
otillräcklig	gällande	användningen	av	växtgifter,	bör	företagen	istället	bidra	till	att	internationella	konventioner	
som	exempelvis	ILO:s	konvention	184	respekteras	i	fält.	När	det	finns	risk	för	allvarliga	miljö-	och	hälsoeffekter	
bör	företagen	även	bidra	till	att	Rio-deklarationens	försiktighetsprincip	följs.23	

Certifierat kaffe gör skillnad
Sedan	2005	har	den	svenska	försäljningen	av	kaffe	från	certifierade	odlingar	ökat	från	sex	till	14	procent.24	
Andelen	brasilianska	kaffeodlare	som	producerar	certifierat	kaffe	är	emellertid	fortfarande	mycket	liten.	Detta	
beror	dels	på	en	generellt	låg	efterfrågan	hos	uppköpare,	dels	på	att	höga	kostnader	försvårar	omställning	för	
oorganiserade	småodlare.	Samtliga	aktörer	som	Swedwatch	varit	i	kontakt	med	påpekar	dock	att	certifierat	
kaffe	innebär	stora	förbättringar	för	de	odlare	och	kaffeplockare	som	omfattas	av	den	certifierade	produktio-
nen.	

Enligt	Rômulo	Luiz	Campos	på	lantarbetarförbundet	FETAEMG	ligger	den	största	förtjänsten	i	att	det	högre	
pris	som	betalas	för	certifierat	kaffe	i	sin	tur	genererar	bättre	arbetsvillkor.

–	Det	största	klagomålet	vi	får	från	odlarna	gäller	just	kaffepriset.	Vi	märker	att	odlare	som	är	mer	organise-
rade,	exempelvis	genom	Fairtrade,	klagar	mindre	på	kaffepriset.	Dessutom	används	alltid	formella	anställ-
ningskontrakt	vid	de	certifierade	odlingarna.	

Det	finns	en	rad	olika	certifieringssystem	i	Brasilien,	som	alla	syftar	till	att	på	olika	sätt	förbättra	etiska	och	
miljömässiga	förhållanden	i	produktionsledet.	Det	certifierade	kaffe	som	säljs	i	Sverige	är	framför	allt	KRAV,	

23	 	Princip	15	i	FN:s	Rio-deklaration,	försiktighetsprincipen,	slår	fast	att	om det föreligger hot om allvarlig 
eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att 
skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring.

24	 	Svensk	Kaffeinformation	(2010b).

Rainforest Alliance 

Rainforest Alliance och Sustainable Agriculture Network (SAN) har satt upp   sociala och miljömässiga 
kriterier för bland annat kaffe. SAN är ett nätverk av  oberoende latinamerikanska miljöorganisationer 
och Rainforest Alliance är dess internationella sekretariat. Kriterierna hänvisar bland annat till 
nationell lagstiftning, ILO:s konventioner och internationella överenskommelser på miljöområdet. I Brasilien arbetar 
Rainforest Alliance tillsammans med certifieringsorganet IMAFLORA. Genom IMAFLORA har Rainforest Alliance också 
ett nära samarbete med lokala fackförbund, något som Swedwatch bedömer som en positiv utveckling. Idag är dock 
endast 0,03 procent av Brasiliens kaffeodlare certifierade enligt Rainforest Alliance.  

I Sverige är det främst Gevalia som säljer Rainforest Alliance-kaffe. Kraft Foods vill inte offentliggöra sina 
försäljningssiffror på certifierat kaffe, men meddelar att det utgör en liten med växande del av Gevalias utbud. 
Rainforest Alliance-kaffe som importeras till Sverige används antingen som en komponent i kaffeblandningar eller till 
100 procent i en då märkt slutprodukt. 

Källor: Rainforest Alliance (2010), IBGE (2010), Intervju med Rômulo Luiz Campos, Leif 
Pedersen och Anders Carne.
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Fairtrade	och	Rainforest	Alliance	(se	faktarutor).25	Vad	gäller	etiska	krav	har	Fairtrade	profilerat	sig	genom	
minimipris	och	social	premie,	medan	Rainforest	Alliance	istället	satsat	på	att	odlarna	ska	kunna	sälja	kaffe	i	
stora	volymer	till	ett	högre	pris	än	tidigare.26	I	Brasilien	arbetar	Rainforest	Alliance	som	framförallt	omfattar	
större	kaffeodlingar.	Enligt	Leif	Pedersen	som	är	kaffeansvarig	på	Rainforest	Alliance	är	endast	30	av	de	totalt	
88	Rainforest	Alliance-certifierade	kaffeodlarna	i	Brasilien	småskaliga.	Rainforest	Alliance	befinner	sig	dock	i	
en	omställningsfas	där	målet	är	att	hjälpa	småodlare	att	leva	upp	till	certifieringskraven.	Leif	Pedersen
bedömer	därför	att	man	inom	några	år	kommer	att	certifiera	tusentals	småskaliga	kaffeodlare	i	Brasilien.27	

Varken	Nestlé	eller	Kraft	Foods	vill	offentliggöra	hur	stor	andel	av	deras	totala	utbud	som	är	certifierad.Före-
tagen	meddelar	dock	att	det	certifierade	kaffet	utgör	en	mycket	liten	del	av	kaffeutbudet	i	Sverige,	även	om	det	
skett	en	viss	ökning	de	senaste	fem	åren.	KRAV	är	den	enda	av	de	certifieringar	som	finns	i	Sverige	som	garan-
terar	att	kaffeproduktionen	skett	helt	utan	konstgödsel	och	kemiska	bekämpningsmedel.	Kaffet	lanseras	därför	
oftast	med	en	dubbelcertifiering	där	Fairtrade	och	Rainforest	Alliance	kompletterats	med	KRAV.	Till	skillnad	
från	de	flesta	andra	svenska	kafferosterier	har	Kraft	Foods	valt	att	använda	Rainforest	Alliance	istället	för	Fair-
trade.	”Vi	anser	att	alla	existerande	certifieringar	bidrar	till	att	skapa	långsiktig	hållbarhet	i	produktionskedjan,	
vilket	vi	tycker	är	bra.	Vilken	certifiering	vi	väljer	för	varje	enskild	produkt	och	marknad	beror	på	vad	konsu-
menten	vill	ha	och	hur	detta	passar	med	vår	företagsstrategi”,	skriver	Kraft	Foods	informationschef	Anders	
Carne.

Det	statliga	organet	IMA	i	den	brasilianska	delstaten	Minas	Gerais	har	också	infört	ett	certifieringssystem,	
Certifica Minas,	som	syftar	till	att	minska	användningen	av	konstgödsel	och	kemiska	bekämpningsmedel.	Idag	
är	det	emellertid	mindre	än	en	procent	av	delstatens	kaffeodlare	som	använder	sig	av	Certifica Minas.28	Enligt	

25	 	Även	Utz	’Good	Inside’	(tidigare	Utz	Kapeh)	finns	på	den	svenska	markanden,	men	endast	i	mycket	små	
mängder.

26	 	För	en	djuplodande	jämförelse	av	dessa	certifieringssystem	rekommenderas	Swedwatchs	rapport	”Ett	
kaffe	som	märks”	från	år	2008.

27	 	Intervju	med	Leif	Pedersson.	Svar	mottaget	2010-03-15.
28	 	Enligt	IBGE	(2010)	finns	det	113	427	kaffeodlingar	i	Minas	Gerais,	varav	1	026	har	godkänts	av	Certifica	

Minas.

The Common Code for the Coffee Community (4C)

4C är en gemensam uppförandekod för aktörer inom den globala kaffesektorn. Koden började 
utvecklas under 2004 i samarbete mellan myndigheter, producenter och NGO:s knutna till 
kaffeproduktionen. I december 2006 fastslogs de 28 etiska och miljömässiga kriterier som idag 
inbegrips av 4C. Kriterierna bygger på relevanta internationella konventioner och är framtagna i 
samarbete med certifieringarna Rainforest Alliance och Utz.

4C är ingen certifiering i den bemärkelsen att tredje part kontrollerar att kriterierna efterföljs, och har ingen 
specifik märkning på slutprodukten. Däremot arbetar 4C med ett s.k. verifieringssystem, vilket innebär att en lokal 
oberoende verifierare, i samarbete med producenten, avgör om tillräckliga resurser finns för att uppsatta kriterier 
ska kunna efterföljas. Verifieringen indikerar tre nivåer av hur kriterierna efterföljs. Grön nivå är den önskvärda då 
kriterierna är uppfyllda. Rött indikerar den nuvarande produktionsmetoden måste förändras och gult representerar 
att ytterligare förbättringar är nödvändiga. För att bli 4C-verifierad krävs det att rödmarkerade kriterier, som alltså 
innebär oacceptabla förhållanden, kompenseras av lika många grönmarkerade kriterier. 

I Brasilien finns det idag tolv 4C-verifierade kooperativ/exportörer, vilket omfattar 4 516 kaffeodlare. När Swedwatchs 
kafferapport skrevs år 2005 satte både Kraft Foods eller Nestlé stor tilltro till sitt deltagande i det då färska 
4C-initiativet. Trots detta köper företagen enligt egna uppgifter endast en mycket begränsad andel 4C-kaffe, varav 
inget verkar säljas på den svenska marknaden. 

Källor: 4C (2009), Intervju med Anders Carne, Marie-Louise Elmgren och Melanie Rutten-Sülz.
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Thales	Fernandes	på	IMA	är	det	huvudsakliga	skälet	bristande	efterfrågan	hos	uppköparna,	och	eftersom	det	
inte	finns	något	ekonomiskt	incitament	är	det	få	odlare	som	vågar	ställa	om	sin	produktion	enligt	dessa	krav.	
Varken	Kraft	Foods	eller	Nestlé	uppger	att	de	idag	köper	kaffe	som	godkänts	av	Certifica Minas.	Företagen	
deltar	därmed	inte	aktivt	i	den	utveckling	gentemot	en	giftfri	kaffeproduktion	som	initierats	av	den	brasilianska	
staten.	

Bristande uppföljning av 4C-initiativet
I	de	svar	som	Kraft	Foods	och	Nestlé	lämnade	till	Swedwatch	år	2005	sattes	oerhört	stor	tilltro	till	det	då	
nystartade	etikinitiativet	4C	(Common	Code	for	the	Coffee	Community).	Syftet	med	4C-initiativet	är	att	höja	
den	etiska	och	miljömässiga	standarden	i	den	globala	kaffesektorn.	4C	är	inte	en	traditionell	certifiering	med	
märkt	slutprodukt,	utan	syftar	istället	till	att	förbättra	den	helt	dominerande	konventionella	kaffeproduktion
som	inte	omfattas	av	sociala	och	miljömässiga	certifieringar.	4C	använder	ett	verifieringssystem	som	övervakar	
att	uppförandekoden	följs	på	de	kaffeodlingar	som	säljer	kaffe	till	4C-anslutna	exportörer	(se	faktaruta).	

Flera	av	de	centrala	aktörer	som	Swedwatch	varit	i	kontakt	med	i	Minas	Gerais	är	emellertid	helt	obekanta	med	
4C-konceptet.	Ett	skäl	till	detta	kan	vara	att	andelen	kaffeodlingar	som	följer	4C:s	uppförandekod	fortfarande	
är	förhållandevis	liten	i	Minas	Gerais.	Enligt	Melanie	Rutten-Sülz,	verksamhetschef	på	4C,	finns	det	totalt	tolv	
4C-anslutna	kooperativ/exportörer	i	Brasilien.	Sammantaget	omfattas	knappt	1,6	procent	av	Brasiliens	kaffe-
odlare	av	4C:s	uppförandekod.29	”4C	är	trots	allt	en	relativt	ny	organisation	och	givetvis	kan	inte	alla	känna	till	
våra	aktiviteter”,	skriver	Melanie	Rutten-Sülz	i	en	kommentar	till	Swedwatch.30

Trots	att	Kraft	Foods	och	Nestlé	tidigare	hänvisat	till	sitt	starka	engagemang	för	utvecklingen	av	4C	har	inget	
av	företagen	genomfört	någon	nämnvärd	ökning	av	4C-kaffe	i	sina	inköp	under	de	senaste	fem	åren.	Marie-
Louise	Elmgren	skriver	att	Nestlé	endast	köper	in	en	liten	del	4C-kaffe,	men	vill	inte	delge	Swedwatch	om	detta	
kommer	från	Brasilien	eller	om	det	nått	den	svenska	marknaden.	Kraft	Foods	informationschef	Anders	Carne	
gör	en	liknande	uppskattning	i	sitt	svar	till	Swedwatch:	”Tillgången	på	4C-kaffe	i	världen	är	fortfarande	mycket	
låg.	Det	som	Kraft	Foods	köper	går	till	vår	största	kaffefabrik,	som	ligger	i	Berlin.	Där	rostas	bönorna	och	
används	i	inhemska	eller	exporterade	produkter.	Så	vitt	jag	förstått	tar	vi	inget	av	detta	till	den	svenska	mark-
naden.”

Anders	Carne	anser	att	4C	skulle	stärkas	av	att	kaffet,	genom	större	marknadsanpassning,	blir	billigare	för	de	
uppköpande	företagen:	”Idag	köper	vi	en	liten	men	växande	mängd	4C-verifierat	kaffe.	Utbudet	är	dock	mycket	
begränsat,	och	vi	anser	därför	att	4C	behöver	bli	mer	marknadsanpassat.	Vi	betalade	en	premie	för	det	4C-veri-
fierade	kaffe	vi	köpte	under	2009,	men	vi	utgår	från	att	premien	kommer	att	minska	i	takt	med	att	utbudet	
ökar.	Detta	möjliggör	för	att	4C	så	småningom	ska	bli	standard	för	konventionellt	kaffe.”	

Från	kaffeodlarnas	synvinkel	är	det	emellertid	problematiskt	att	de	ökade	produktionskrav	som	4C	innebär	
inte	premieras	med	ett	högre	pris.	Till	skillnad	från	Fairtrade	innefattar	inte	4C	några	minimipriser	eller	
sociala	premier,	utan	det	är	uppköparna	som	själva	avgör	huruvida	de	vill	betala	ett	höge	pris	för	4C-verifierat	
kaffe.	En	förutsättning	för	att	kaffeodlare	ska	våga	ställa	om	sin	produktion	är	således	att	företagen	är	villiga	att	
betala	mer	för	detta.	Swedwatch	bedömer	att	Kraft	Foods	och	Nestlé,	som	båda	varit	initiativtagare	till	4C,	för	
sin	egen	trovärdighets	skull	har	en	skyldighet	att	se	till	att	projektet	fungerar.	Detta	kräver	att	företagen	ökar	
sin	efterfrågan	på	4C-kaffe	oavsett	om	det	innebär	större	utgifter.	

29	 	IBGE	(2010)	uppger	att	det	totalt	finns	286	843	kaffeodlingar	i	Brasilien.	Enligt	4C:s	verksamhetschef	
Melanie	Rutten-Sülz	omfattades	4	516	kaffeodlare	och	93	743	arbetare	av	4C	i	februari	2010.

30	 	Intervju	med	Melanie	Rutten-Sülz.	Enkätintervju	mottagen	2010-03-25
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Slutsats och rekommendationer
Swedwatchs	uppföljning	har	påvisat	såväl	förbättringar	samt	kvarstående	problem	vid	kaffeodlingar	i	Brasilien.	
Den	nationella	arbetslagstiftningen	har	på	flera	områden	skärpts	sedan	2005.	Dessutom	har	den	brasilianska	
staten	gjort	stora	satsningar	på	att	övervaka	implementeringen	av	lagarna.	Detta	har	lett	till	att	förekomsten	
av	vissa	missförhållanden	som	Swedwatch	tidigare	rapporterat	om	nu	har	förbättrats.	Exempelvis	har	det	skett	
en	tydlig	minskning	av	undermåliga	lantarbetartransporter	och	levnadsförhållanden	för	migrantarbetare,	
dessutom	har	barn-	och	tvångsarbete	minskat.	Den	positiva	utvecklingen	gäller	dock	i	huvudsak	större	kaffeod-
lingar.	En	rad	allvarliga	problem	kvarstår	fortfarande	i	det	småskaliga	familjejordbruk	som	utgör	huvuddelen	
av	Brasiliens	kaffeodlingar.	

Ett	av	de	största	problemen	är	att	kaffepriset	fortfarande	är	extremt	lågt	i	förhållande	till	produktionskostna-
den.	Den	låga	förtjänsten	resulterar	i	att	kaffeodlarna	saknar	nödvändiga	resurser	för	att	kunna	ställa	om	till	
en	etisk	och	miljömässigt	försvarbar	produktion.	Exempelvis	får	många	anställda	oskäligt	låga	löner	och	står	
utanför	det	statliga	socialförsäkringssystemet.	Bristande	ekonomiska	incitament	bromsar	också	en	välbehövlig	
minskning	av	konstgödsel	och	kemiska	bekämpningsmedel	i	kaffeproduktionen.

Swedwatchs	granskning	av	de	två	största	kaffeimportörerna	i	Sverige,	Kraft	Foods	(Gevalia)	och	Nestlé	
(Zoégas),	tyder	på	att	dessa	företag	inte	bidragit	i	någon	nämnvärd	utsträckning	till	att	förhållandena	i	Brasi-
lien	blivit	bättre	de	senaste	fem	åren.	Företagen	rekommenderas	därför	att:

•	 Anta	uppförandekoder	för	leverantörsledet	utifrån	relevanta	internationella	konventioner.31	Uppförande-
koderna	bör	anpassas	till	kaffeproduktionen	samt	ha	särskilt	fokus	på	det	småskaliga	familjejordbruket	
där	problemen	är	som	störst.	Koderna	bör	även	inkluderas	i	kontrakten	med	leverantörerna	för	att	få	bin-
dande	status.

•	 Utöka	kontakten	med	lokala	aktörer	såsom	producentföretag,	myndigheter	och	fackföreningar,	och	invol-
vera	dem	i	utformningen	av	CSR-arbetet.	

•	 Betala	ett	skäligt	pris	för	det	uppköpta	kaffet,	som	med	god	marginal	täcker	kaffeodlarnas	och	de	anställ-
das	produktions-	och	levnadskostnader.32

•	 Möjliggöra	spårbarhet	på	kaffet,	exempelvis	genom	att	minimera	antalet	mellanhänder	och	öka	direktin-
köpen,	samt	offentliggöra	produktionskedjan	för	externa	granskare.

•	 Den	förestående	PROGRESS-uppföljningen	bör	involvera	stickprovskontroller	av	kaffeodlingar	samt	
intervjuer	med	anställda	utanför	arbetsplatsen.	Vidare	bör	företagen	öppet	redovisa	kontrollresultat	för	
att	möjliggöra	extern	granskning	av	företagens	åtgärdsprogram.	

•	 Öka	inköpen	av	certifierat	kaffe,	såsom	Fairtrade,	Rainforest	Alliance,	Certifica	Minas	och	KRAV.
•	 Öka	inköpen	av	4C-verifierat	kaffe.	Omställning	till	4C-produktion	behöver	dessutom	uppmuntras	genom	

att	anslutna	kaffeodlare	erbjuds	ett	högre	pris.	
•	 Efterfråga	större	volymer	av	skuggkaffe,	vilket	är	mindre	belastande	för	miljön.
•	 Verka	mer	aktivt	för	minimering	av	bekämpningsmedel	i	kaffeproduktionen.	Medel	som	är	klassade	i	

Världshälsoorganisationens	giftklass	1,	eller	som	finns	uppsatta	på	Pesticide	Action	Networks	lista	över	de	
farligaste	medlen,	bör	fasas	ut	omgående.33	

31	 	Exempelvis	ILO:s	kärnkonventioner	och	konvention	184	om	arbetarskydd	i	lantbruket,	OECD:s	riktlinjer	
för	multinationella	företag,	FN:s	konvention	om	biologisk	mångfald,	Baselkonventionen	om	farligt	avfall,	
samt	Rio-deklarationen.

32	 	Se	ILO:s	konventioner	26	och	131.
33	 	Idag	används	exempelvis	disulfoton	(WHO:s	lista)	och	parakvat	(PAN:s	lista)	vid	brasilianska	

kaffeodlingar.
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Intervjuer

Anders	Carne	–	Kraft	Foods.	Enkätintervju	mottagen	2010-03-17.

Antônio	Ídolo	Dias	–	Fundacentro,	Ministerio	de	Trabalho	e	Emprego.	Utförd	via	telefon	2010-03-05.

Caetano	de	Carvalho	Berlatto	–	FAEMG	(Federação	da	Agricultura	e	Pecuária	do	Estado	de	Minas	Gerais).	
Utförd	via	telefon	2010-03-12.

Cecilia	Jaukkuri	–	Fairtrade.	Svar	mottaget	2010-03-25.

Leif	Pedersen	–	Rainforest	Alliance.	Svar	mottaget	2010-03-15.

Marie-Louise	Elmgren	–	Nestlé.	Enkätintervju	mottagen	2010-03-18.

Melanie	Rutten-Sülz	–	4C	(Common	Code	for	the	Coffee	Community).	Enkätintervju	mottagen	2010-03-25.

Rômulo	Luiz	Campos	–	FETAEMG	(Federação	Dos	Trabalhadores	Da	Agricultura	Do	Estado	Minas	Gerais).	
Utförd	via	telefon	2010-03-05.

Svensk	Kaffeinformation	(2010b).	Svar	mottagna	2010-03-20	och	2010-04-08.

Thales	Fernandes	–	IMA	(Instituto	Mineiro	de	Agropecuária).	Utförd	via	telefon	2010-03-15.
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Företagens kommentarer

Nestlé arbetar långsiktigt och stödjer certifierade kaffeodlingar 

Kaffeodlarnas	situation,	som	Swedwatch	tar	upp	i	sin	rapport	visar	på	en	generellt	viktig	men	samtidigt	mycket	
komplex	fråga.	Att	få	en	fullständig	bild	över	alla	kaffeodlingar	i	Brasilien	är	mycket	svårt	för	ett	enskilt	före-
tag	på	grund	av	det	stora	antalet	odlare,	samtidigt	som	vi	på	Zoégas/Nestlé	endast	köper	kafferåvarorna	via	
exportörer.	För	att	komma	till	rätta	med	de	problem	som	förekommer	i	Brasilien	är	det	därför	mycket	viktigt	
att	myndigheterna	tar	sin	del	av	ansvaret	samtidigt	som	odlare,	exportörer,	kaffeproducenter,	intresseorganisa-
tioner	och	fackföreningar	samarbetar.
	
Även	om	det	kanske	inte	verkar	som	att	situationen	för	kaffeodlarna	har	ändrats	så	mycket	de	senaste	fem	
åren,	har	det	ändå	hänt	en	hel	del.	Hösten	2008,	tog	vi	fram	en	uppförandekod	som	våra	leverantörer	ska	
följa.	Under	2009	skickades	denna	kod	bland	annat	ut	till	Zoégas	kaffeleverantörer	och	nu	har	vi	börjat	med	
uppföljning.	Dessutom	har	mellanhänderna	mellan	industrin	och	exportörerna	minskat	radikalt	och	antalet	
certifierade	kaffeodlingar	ökat,	även	om	det	tyvärr	inte	finns	så	mycket	certifierade	odlingar	ännu	i	Brasilien.	
Prisbilden	på	kaffe	ser	idag	bättre	ut	och	många	odlare	har	fått	ett	högre	pris	för	sin	råvara	och	därmed	bättre	
levnadsbetingelser.	Trots	detta	förekommer	det	ändå	fortfarande	såväl	ekonomiska	som	sociala	problem	för	
många	odlare.
	
Inom	Nestlé	stödjer	vi	Fairtrade	som	arbetar	för	bättre	villkor	för	kaffeodlarna,	KRAV	och	Rainforrest	Alliance	
som	båda	fokuserar	på	miljömässigt	bra	förhållanden,	UTZ	som	har	en	hög	spårbarhet	samt	4C	som	är	ett	bra	
alternativ	på	långsiktigt	hållbara	odlingsformer	och	som	tillvaratar	såväl	sociala,	ekonomiska	som	miljömäs-
siga	förhållanden	för	odlarna.	Hållbar	utveckling	har	ingått	i	Nestlés	arbete	sedan	30	år	tillbaka.	Genom	direkt	
kontakt	med	odlare	i	olika	projekt	ges	rådgivning,	utbildning	och	assistens	i	form	av	såväl	mikrolån	som	gratis	
kaffeplantor.	I	dessa	projekt	bedrivs	också	undervisning	för	att	nå	en	så	hög	och	jämn	kvalitet	som	möjligt.	
Genom	att	höja	kvaliteten	och	kunskapen	om	hur	man	får	en	bättre	avkastning	samt	även	alternativa	grödor	
vill	vi	medverka	till	att	ge	odlaren	bättre	betalt	för	sina	råvaror	och	även	möjlighet	till	annan	inkomst.	I	utbild-
ningen	ingår	även	alternativ	till	att	minska	användningen	av	bekämpningsmedel,	andra	gödslingsmetoder	samt	
hur	man	tillvaratar	och	på	ett	optimalt	sätt	använder	de	vattenresurser	man	har.	

Under	2009	köpte	Nestlé	780	000	ton	kaffe	från	25	olika	marknader	varav	cirka	74	000	ton	direkt	från	odlare	
och	småskaliga	kooperativ	i	Vietnam,	Thailand,	Kina,	Indonesien,	Filippinerna,	Elfenbenskusten	och	Mexiko,	
vilket	är	en	ökning	med	9%	sedan	2008.	En	siffra	som	vi	räknar	med	att	kunna	fördubbla	innan	2015.	Inom	
företaget	köper	vi	kaffe	från	Brasilien	men	har	i	dagsläget	inte	något	direktuppköp	eller	odlingsprojekt	där.	

I	Sverige	har	Zoégas	både	mörkrostat	Fairtrade-	och	KRAV-märkt	kaffe	och	i	produktportföljen	finns	också	
Nescafé	som	Faitrade-märkt.	Dessutom	finns	Rainforrest	Alliance-certifierat	kaffe	på	den	svenska	marknaden	
via	Nespresso	som	fram	till	2013	räknar	med	att	80%	av	kaffet	ska	vara	Rainforrest	Alliance-märkt.

Nestlé	stödjer	FNs	Global	Compacts*	punkter	om	mänskliga	rättigheter,	i	alla	länder	vi	verkar,	och	detta	står	
också	inskrivet	i	företagets	affärsprinciper.	(Corporate	Business	Principles	http://www.nestle-nordic.com/
corporate/se/aboutNestle/principles/)	Tyvärr	framgår	detta	inte	på	Global	Compacts	hemsida,	på	grund	av	
tekniska	problem	mellan	våra	webbsidor.	Ett	problem	som	håller	på	att	justeras.

Nestlé	Brasilien	har	sedan	1999	arbetat	med	ett	utbildningsprogram	för	barn	genom	att	via	lekar	och	matlag-
ningsaktiviteter	lära	ut	om	vikten	av	hygien	och	bra	och	näringsriktiga	lokala	råvaror	som	de	sedan	förmedlar	
till	sina	föräldrar.	Fram	till	idag	har	vi	med	hjälp	av	11	000	frivilliga	nått	ut	till	1,2	miljoner	barn	i	4	000	skolor.	

Läs	gärna	mer	om	företagets	CSR-arbete:	http://www2.nestle.com/CSV/Pages/CSV.aspx	

Har	du	synpunkter	eller	frågor	är	du	varmt	välkommen	att	kontakta	mig	direkt.	
Marie	Louise	Elmgren,	Informationschef,	Nestlé	Sverige	AB	
Tfn	042-19	91	27
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Kraft Foods kommentarer till Swedwatch kafferapport 2010

Kaffe	odlas	under	krävande	förhållanden,	både	ur	sociala,	ekonomiska	och	miljömässiga	hänseenden.	Vi	väl-
komnar	Swedwatchs	ambition	att	sätta	fokus	på	kritiska	områden	inom	kaffeodlingen,	och	vi	kommer	att	fort-
sätta	att	göra	löpande	insatser	för	att	förbättra	förhållandena.

Kaffe	är	den	näst	största	handelsvaran	i	världen	och	vi	är	en	av	de	största	uppköparna	på	marknaden,	där	
Brasilien	är	det	största	ursprungslandet.	Vi	varken	äger	eller	har	kontroll	över	kaffeodlingar.	Det	innebär	att	
vi	arbetar	med	exportörer.	De	enda	leverantörer	som	kan	möta	Kraft	Foods	volymbehov	är	de	största	export-
firmorna	och	stora	kooperativ.	Därför	genomförs	alla	kaffeaffärer	mellan	vårt	företag	och	dessa	exportörer.	
Kaffebönor	handlas	enligt	världsmarknadspriser,	som	styrs	av	det	sammanlagda	behovet	och	tillgången	på	den	
globala	marknaden.	

Denna	Swedwatch-rapport	föreslår	att	Kraft	Foods	och	Nestlé	borde	avvika	från	handelssystemet	och	betala	
högre	priser	direkt	till	odlarna,	att	vi	borde	bära	ansvaret	för	att	föra	in	spårbarhet	i	den	befintliga	distribu-
tionskedjan	och	att	vi	borde	minska	antalet	mellanhänder	i	allmänhet.	Kort	sagt,	Swedwatch	föreslår	åtgär-
der	som	skulle	kräva	att	vi	lämnar	den	öppna	marknaden,	eftersom	ingen	av	dessa	åtgärder	är	möjliga	inom	
ramarna	för	det	nuvarande	systemet.	Det	är	helt	enkelt	orealistiskt.

Kraft	Foods	är	emellertid	överens	med	Swedwatch	om	betydelsen	av	att	öka	inköpen	av	certifierat	kaffe.	Vi	
anser	att	hållbarhet	inom	hela	distributionskedjan	för	kaffe,	från	odlaren	till	konsumenten,	är	den	enda	rimliga	
vägen	framåt.	Det	innebär	att	alla	länkar	i	kedjan	måste	ta	sitt	ansvar,	inklusive	konsumenten.	För	att	erbjuda	
ett	större	urval	har	vi	redan	i	våra	planer	att	expandera	eller	konvertera	delar	av	vårt	sortiment	till	att	innehålla	
mer	kaffe	från	Rainforest	Alliance	(RA)	certifierade	gårdar.	Därför	kommer	vi	att	lansera	nya	produkter	i	flera	
segment	inom	det	närmaste	året,	vilket	kommer	att	motsvara	en	ca	50-procentig	ökning	av	våra	RA-märkta	
kaffevolymer	inom	svensk	dagligvaruhandel.	Våra	globala	inköp	av	certifierat	kaffe	fortsätter	att	öka	och	förra	
året	köpte	vi	knappt	34	000	ton	kaffebönor	från	Rainforest	Alliance	certifierade	gårdar,	vilket	motsvarar	en	
15-procentig	ökning	jämfört	med	2008.

Oberoende	från	försäljningen	representerar	4C	(Common Code for the Coffee Community)	en	investering	
från	företag	som	Kraft	Foods	i	ursprungsutveckling.	Tillgång	på	4C	certifierat	kaffe	växer	tack	vare	bidrag	som	
4C-medlemmar,	som	Kraft	Foods,	betalar	varje	år.	För	närvarande	samarbetar	vi	inom	industrin	för	att	identi-
fiera	en	möjlig	strategi	för	att	nå	ut	på	marknaden	och	att	möjliggöra	för	4C	att	bli	ett	fullgott	basalternativ	ur	
ett	business-to-business-perspektiv.	Vi	kommer	emellertid	på	kort	sikt	inte	att	ta	in	det	lokala	delstatsinitiativet	
Certifica Minas	som	en	del	i	vår	råvaruförsörjning,	på	grund	av	svårigheter	med	komplexitet	och	kapacitetsbe-
gränsningar.

Kraft	Foods	kommer	att	fortsätta	att	samarbeta	med	de	andra	medverkande	livsmedelsföretagen	för	att	
utveckla	PROGRESS-initiativet	för	ansvarsfull	råvaruförsörjning.	Frågor	som	rör	förtroende	och	trovärdighet	
kommer	att	täckas	in	genom	användning	av	tredjepartsrevisorer,	som	granskar	de	leverantörer	vi	bedömer	kan	
vara	kritiska.	Detta	system	kommer	att	innebära	en	mycket	bättre	kontroll	än	de	besök	som	vår	inköpsavdel-
ning	för	närvarande	genomför	regelbundet	på	kaffeodlingar.
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