
Paskaita – Darija Skvarnavičiūtė
Prezentacijos apipavidalinimas -
Mirjam Hägele; 

Kampanija sąžiningai ir tvariai atogrąžų vaisių tiekimo
grandinei skatinti
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SĄŽININGA PREKYBA - FAIRTRADE

• Sąžininga Prekyba yra prekybos metodas, kuris siekia tiesiogiai ir efektyviai
padėti smulkiesiems augintojams iš besivystančių šalių Afrikoje, Azijoje ir
Lotynų Amerikoje.

• Daugiau nei 50 metų Sąžininga Prekyba yra efektyvus būdas mažųjų
augintojų ir darbuotojų besivystančiose šalyse darbo ir gyvenimo sąlygoms
gerinti. Bananais alternatyviai prekiaujama nuo dvidešimtojo amžiaus
devinto dešimtmečio. Pirmi Fairtrade ženklu pažymėti bananai buvo
parduoti 1986 metais. Bananai dabar simbolizuoja Fairtrade sertifikavimo
sėkmę ir iššūkius ir yra vieni iš populiariausių sąžiningai prekiaujamų
produktų, sudarydami 10-15 proc. parduodamų bananų kai kuriose Europos
šalyse. Minimalios kainos, mokamos už Fairtrade bananus, išgelbėjo
tūkstančius smulkių fermerių nuo išstūmimo iš rinkos. Fairtrade premija
taipogi veda į pastebimus pliusus šioms augintojų bendruomenėms.



Seite 3

FAIRTRADE ŽENKLINIMAS
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ŽENKLINIMAS
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FAIRTRADE IR LIETUVA



Apie projektą
Make Fruit fair! 
REIKALAUK SĄŽININGŲ VAISIŲ!
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Make Fruit Fair! 
KAMPANIJA: Mobilizuoja Europos
gyventojus veikti tam, kad atogrąžų
vaisių tiekimo grandinės būtų sąžiningos.
(2015 m. kovas – 2018 m.)
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MFF konsorciumas
27 partneriai: Austrija, Belgija, Bulgarija, Croatija, Kipras, Čekija, 
Estija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Malta, 
Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Ispanija, 
Didžioji Britanija; Kamerūnas, Kolumbija, Ekvadoras, Šv. Vincentas
ir Grenadinai.
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Tikslas

Iki 2018 m. mes norime supažindinti
23 milijonus vartotojų ir piliečių bent 
dvidešimtyje ES šalių su tarpusavio
priklausomybėmis tarp ES ir besivystančių
šalių, kurios eksportuoja atogrąžų vaisius.
Norime mobilizuoti 200,000 piliečių veiksmams
– daryti spaudimą verslo ir politikos atstovams, 
kurie priima spredimus, kad sąžiningos sąlygos
įsivyrautų atogrąžų vaisių prekybos srityje.



Kodėl vykdoma ši kampanija?
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Kodėl atogrąžų vaisiai?

• Bananai yra labiausiai prekiaujamas vaisius
pasaulyje, labai populiarūs ir gausiausiai
parduodami Europos prekybos

• Tarptautinė prekyba atogrąžų vaisiais (pvz. 
Ananasais) plečiasi, o tiekimo grandinė yra
labai panaši.

• Darbo teisės ir
aplinkosaugos standartų
pažeidimai – labai paplitę.



Vaisių tiekimo grandinės problemos
• Rinkos koncentracija
• Piktnaudžiavimas perkamąja galia – Nesąžiningos

prekybos praktikos (angl. UTPs)
• Nesąžiningos darbo sąlygos ir žmogaus teisių pažeidimai.
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Prekybos centrai ES  
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Prekybos centrų perkamoji galia

LIDL
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10 Didžiausių prekybos centrų Europoje
2014 m.

• 1 Schwarz-Gruppe ca. 70 billion
• 2 Carrefour ca. 54 billion
• 3 Tesco ca. 50 billion
• 4 Aldi ca. 45 billion
• 5 Edeka ca. 45 billion
• 6 Rewe Group ca. 39 billion
• 7 Auchan ca. 36 billion
• 8 Leclerc ca. 30 billion
• 9 Metro Group ca. 29 billion
• 10 ITM ca. 28 billion
(pardavimai eurais 2013 m., Planet Retail in 

Lebensmittelzeitung)

Ø Koncentracija dar nesibaigė

Ø Dar didesnė galia, pasitelkiant
vardinius prekės ženklus
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Power in the supply chain

ü Consumers: 160,000,000
ü Customers: 89,000,000

ü Outlets: 170,000

ü Supermarket formats: 600

ü Buying desks: 110

ü Manufacturers: 8,600
ü Semi-manufacturers: 80,000

ü Suppliers: 160,000

ü Farmers/producers: 3,200,000
Grievink (2003): OECD Conference to Explore Changes in the Food Economy, The Hague, 6-7 February 2003

85% of the 
Westeuropean 
market

„Gatekeepers“
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Piktnaudžiavimas galia

• Reikalaujama papildomo mokėjimo arba mokėjimo atgaline data iš
tiekėjų – be derybų ar išankstinio susitarimo.

• Papildomi mokėjimai susijungimams finasuoti.
• Reikalaujama mokėti už išlikimą tiekėjų sąrašuose arba už galimybę

parduoti savo produktus;
• Grąsinimai išbraukti iš sąrašų daro įtaką labai žemoms supirkimo

kainoms
• Atidėti mokėjimai tiekėjams
• Nėra pastovių sutarčių
• Naujų pakavimo ar gabenimo standartų kūrimas, kurių kaštus

dengia tiekėjas; Short-term order changes

Nesąžiningos prekybos praktikos (UTPs)

Ø “baimės klimatas” sulaiko augintojus nuo skundų
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Pavyzdys: smulkieji augintojai Ekvadore
• Sutartys su eksportuotojais – žemesnės, nei nacionalinio

minimumo, kainos; 
• Eksportuotojai nutraukia sutartį metų viduryje
• Nepriteklius, nes tik 70% derliaus yra parduodama pagal šias

sutartis, likusi dalis išparduodama už savikainą ar net mažiau;
• Ypač aukšti ES kokybės standartai kelia auginimo kainas ir

skatina gausų pesticidų naudojimą. 
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Darbininkų ir Augintojų
problemos

• Kainos ir kaštų spaudimas, kurį sukelia nesąžiningos prekybos
praktikos;

• Europos dideiji prekybos centrai jau tiekimo grandinės pradžioje skatina
blogas gavybos ir darbo sąlygas

• Darbininkai: žemas atlygis, nėra pragyvenimo minimumo, priverstiniai
viršvalandžiai, neturi teisių į profsąjungas, sveikatos ir ir darbo saugos
problemos. 

• Smulkieji augintojai: žemas pelnas (kainų spaudimas iš
prekybininkų), višvalandžiai, veikų darbas, organizuotumo
stoka.



ØLow wages, no living wage
ØForced overtime

ØNo trade union rights
ØProblems with health & safety

Pressure from German 
banana buyers

Sharply increasing 
costs in exporting 

countries
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Example: plantation workers Ecuador

• Dumping wages around the national minimum wage (360$)
• Excessive overtime
• Often no working contracts, no pay rolls, no social security

registration, no payed vacations
• Massive pesticides use without respecting security measures

neither for humans nor the environment. 
• Many plantation workers suffer health problems due to

pesticides
• No trade union rights, threating of union founders



Relevant Political Processes
• EU Process on unfair trading practices
• Business and human rights
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Countries with some UTP enforcement
Competition law modification
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Countries without UTP enforcement
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EU policy processes on Unfair 
Trading Practices (UTPs)
• EU Green Paper on unfair trading practices and launch of a 

consultation in April 2013
• Supply Chain Initiative (SCI) launched in September 2013 by retail 

and food industry to prevent legislation: NO solution for UTPs, 
because: No credible enforcement mechanism, No anonymity, No 
sanctions (only based on naming and shaming)

• EU Communication in July 2014 criticized Supply Chain Initiative but 
decided to leave it to MS to act

• 29 January 2016: EU Commission report on UTPs: They will 
monitor the SCI and MS developments but for now not propose 
legislative steps  

• Now: Response of European Parliament expected in late spring 
2016   



Business and Human Rights
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UN Guiding Principles for Business 
and Human Rights
• In 2011, the Human Rights Council adopted the UN Guiding 

Principles for Business and Human Rights based on the state 
duty to protect, the coroprate responsibility to respect and 
access to remedy

• UNGP contain operational principles how to implement 
human rights comprising recommendation on human rights 
due diligence, tranparency, complaints mechanisms

• In 2011, the EU asked its MS to devise National Action Plans 
the implement the UNGP

• Few have done so and few are useful: UK, Denmark etc. 
• Germany is currently producing one, Oxfam involved.



Make Fruit Fair! – pagrindiniai reikalavimai
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Make Fruit Fair!

Mes pasisakome už sąžiningą kainą ir pragyvenimo minimumą, 
pagarbą darbo ir žmogaus teisėms bei aplinkosaugą. 

Mūsų vizija yra tinkamo darbo ir pragyvenimo iš atogrąžų vaisių
eksporto užtikrinimas visiems (ir moterims, ir vyrams) plantacijų
darbuotojams ir smulkiesiems augintojams. 
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Demands for EU / national policy
makers
• Should regulate unfair trading practices in the food supply

chain
• By introducing a binding enforcement mechanism allowing for

anonymous complaints enforceable by sanctions
• With investigative powers
• Accessible for suppliers from developing countries

• Should ensure that supermarkets respect human rights
throughout their supply chains
• Governments should implement the UNGP and draft / implement  NAPs
• In particular, they should introduce a legally binding due diligence duty 

for companies. 
• They should oblige companies to disclose their impacts on human rights 

and the environments and their human rights due diligence processes / 
human rights impact assessments.
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Reikalavimai prekybos centrams

• Pirkimų politika: Prekybos centrai turėtų keisti savo pirkimų
politiką ir mokėti sąžiningą kainą bei vengti nesąžiningos
prekybos praktikų. Jie turėtų užtikrinti tiekėjų tinkamas darbo
sąlygas. 

• Žmogaus teisių politika: Prekybos centrai turėtų palaikti
inciatyvas, kai NVO ir darbuotojai įtraukiami į sprendimų
priėmimą – jie turi šviesti darbuotojus. 

• SKAIDRUMAS: Prekybos centrai turėtų atskleisti, kokią įtaką
daro žmogaus teisėms ir aplinkai, bei kaip jie užtikrina
sąžiningą ir atsakingą elgesį. 

• ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS 
PREKYBOS CENTRAMS



Make Fruit Fair! 
In 2016 and beyond
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Outline 2016

• Continuation of advocacy and lobby work
to influence relevant EU and MS policy
processes.

• Start of a public campaign that targets
supermarkets – details still in 
development, start in the end of May 2016
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Unfair Trading Practices

• Influence the European parliament response (via IMCO 
& Agri committees) to the last EU COM from July 2014 
asking for EU Regulation on unfair trading practices

• Influence member states responses to the EC 
communication on UTPs is also important & intelligence 
on how member states reply should be coordinated from 
the NGO side.
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Business and Human Rights

• Influence NAPs at national level an exchange information.
• Lobby national government for an effective implementation of 

the EU Directive on disclosure of non-financial information.
• Lobby to together with ECCJ the EU Commission for a good 

CSR strategy.
• Liase with  ECCJ to support action at EU level.
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EU-wide campaign on supermarkets

• EU-wide campaign on the abuse of supermarket’s buying 
power resulting in violations of human rights and unfair 
working conditions

• Campaign target possibly Rewe/Aldi/Lidl based on case 
studies from partner countries

• Parallel urgent actions against retailers and fruit companies 
highlighting human and labour rights violations and price 
pressure on small-holders
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Ačiū!
DAUGIAU: www.makefruitfair.org
dskvarnaviciute@gmail.com


