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Koncentrálódó piac



Miért baj? 

A szállításból eredő környezetszennyezésen túl…

Sajnos a reklámokból nem tudjuk meg, honnan származik a 

termék (gyakran magán a terméken sem szerepel!)

Nem derül ki, milyen körülmények között állították elő 

A termelő vajon méltányos bért, árat kapott-e érte?

Kapcsolódik-e kizsákmányoló munka, esetleg 

gyermekmunka az előállításához?

Ezen ismeretek hiányában hozzuk meg a döntést vásárláskor



Néhány példa, mi van a polcok mögött

Kakaó

Nyugat-afrikai kistermelők állítják elő (átlag gazdaság 4,8 ha), 

a felvásárlás koncentrált, néhány cég van a piacon, akik 

leszorítják a felvásárlási árakat

Folyamatos érés, magas élőmunkaigény

Alacsony bérek, rossz munkakörülmények, a szektorban 

dolgozók és az ültetvények elöregednek

Kizsákmányoló gyermekmunka: Ghánában és 

Elefántcsontparton 2 millió gyerek dolgozik 

kakaóültetvényeken, 500 ezren veszélyes 

munkát végeznek

Virágzik a gyermekkereskedelem a térségben



Néhány példa, mi van a polcok mögött

Pálmaolaj

90%-át Malajziában és Indonéziában termesztik és állítják 

elő



Néhány példa, mi van a polcok mögött

Pálmaolaj

Erdőírtás 

➢ élőhelypusztulás (orángután!)

➢ üvegház-hatású gázok felszabadulása

Helyi lakosság elűzése, hagyományos életformák 

ellehetetlenítése

Indonézia, India és Kína után az EU fogyasztja a legtöbb 

pálmaolajat (kb. 6 M t)

Minden 2. termékben összetevő

Kekszek, margarinok, tisztítószerek

kozmetikumok



Nem egyedi esetekről van szó
SUPPLYCHA!NGE –

Láss a polcok mögé projekt keretében kutatás

Narancslé

Nádcukor

Tonhal

Ananász

Baromfi

Kakaó

Pálmaolaj

www.supplychainge.org



Mit tehetünk? 

Globális szinten – Kötelező ENSZ egyezmény, amelyet a 

multinacionális vállalatok és ez emberi jogok témájában születik majd 

meg (UN binding treaty on transnational companies and human rigths)

Ehhez kapcsolódik egy aláírásgyűjtés – „Igazságot a sütimnek!”

Egyéni szinten - Tudatos fogyasztás (szükségem van-e rá, hol készült, 

mit tartalmaz stb.)

Hol veszem meg? Globális ellátási láncon keresztül, vagy piacon,         

közvetlenül a termelőtől? A döntés az én kezemben van! 

.
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