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Fair Trade - A way out of
poverty?

Central America is characterized by poverty and inequality due to a histori-
cally long and unequal distribution of land and wealth, lack of infrastructure,
lack of rights for the poor and frequent natural disasters. Most of the coffee
farmers in Central America’s rural areas suffer from poverty and poor living
conditions. This is due to low and fluctuating profits from the coffee pro-
duction, constantly increasing consumption rates, debt and overproduction.
Fair Trade aims to improve farmers’ conditions in the world’s poorest co-
untries by starting a long-term development. Fair Trade helps farmers with
a guaranteed minimum price for their products, training, bonus for local
projects and help to access the global market and better cooperation with
the international buyer.

The purpose of this thesis is to clarify the Central American coffee far-
mers’ conditions and find out why they are poor as well as highlightning Fair
Trades advantages, disadvantages, opportunities and constraints in order to
find out what could usefully be addressed in the future of Fair Trades work
to improve farmers’ conditions and include even more Central American cof-
fee farmers in the scheme. Coffee farmers in Central America are the first
and the smallest part of the coffee supply chain, where major international
companies maintain the power and the profit on coffee. Peasants’ position in
the supply chain has an impact on their opportunities and living conditions
in general, therefore I have chosen to examine the issues, from a theoretical
perspective of the Global Value Chain theory. The thesis is based on secon-
dary data in the form of existing studies, field studies and other material
dealing with the poor Central American coffee farmers’ conditions and Fair
Trade’s work and opportunities. The thesis consists of both quantitative and
qualitative data and seeks to provide a comprehensive and updated review
of the issues around the coffee farmers’ conditions and Fair Trade’s future
opportunities to improve these people’s living conditions.

My main findings show that the greatest advantages of being a Fair Tra-
de farmer are being part of cooperatives, where farmers are involved in a
larger part of the production, transport and direct sales to the buyer. In
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addition, the farmers involved in Fair Trade benefit in form of a guaranteed
minimum price for the coffee which has great importance in times of crisis,
bonuses for various projects that have a significant impact on the local area
as well as on the peasants options with improved infrastructure and educa-
tion. Furthermore, these peasants have access to the alternative market, a
better network and better cooperation with the buyer. But Fair Trade also
has different disadvantages. The certification is costly and burdensome for
the peasants and the guaranteed minimum wage has unfortunately not be-
en able to keep up with the constantly increasing consumption rates. Many
farmers do not know what it means to be in the Fair Trade corporation and
even though the supply chain for Fair Trade coffee farmers are shorter than
for regular coffee farmers in producing countries, the chain is still long and
it is still multinational companies in the purchasing countries who maintain
the influence, power and profit. There is even more parts in the chain in the
countries of the north in terms of control and marketing. My conclusion on
this thesis is that Fair Trade can not solve the overall problem of poverty
in Central America but they can give farmers better conditions and help to
get into the specialty market. As the demand for Fair Trade coffee is still
relatively small, there are limits of how many farmers can participate in the
Fair Trade system without causing worse conditions and lower benefits for
the Fair Trade coffee farmers.



Indhold

1 Fair Trade - A way out of poverty? 3

2 Indledning 9
2.1 Problemformulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2 Afgrænsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3 Opgavens struktur/metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4 Valg af empiri og data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.5 Valg af teori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.6 Forklaring af ord og begreber . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 Teori 17
3.1 Global Value Chain generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2 Kaffeleveringskæden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.3 Fair Trades leveringskæde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.4 Kaffebøndernes situation i Mellemamerika og forbedring af

bøndernes forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4 Baggrund 23
4.1 Fair Trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.1.1 Fair Trades historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1.2 Hvordan arbejder Fair Trade? . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1.3 Vision og målsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.1.4 Financiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.1.5 Fair Trades resultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.2 Mellemamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2.1 Generelle fakta om Mellemamerika . . . . . . . . . . . 25
4.2.2 Fakta om fattigdom og ulighed i Mellemamerika . . . 25
4.2.3 Bøndernes forhold og levestandart . . . . . . . . . . . 27

4.3 Kaffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.3.1 Kaffedyrkning i Mellemamerika . . . . . . . . . . . . . 28
4.3.2 Kaffepriser og forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.3.3 Kaffekrisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.3.4 Udviklingen på kaffemarkedet . . . . . . . . . . . . . . 31

5



5 Analyse 33
5.1 Bondens valg: Fair Trade eller almindelig kaffebonde? . . . . 33

5.1.1 Kaffeleveringskæden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.1.2 Kooperativerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.1.3 Det alternative marked . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.1.4 Certificeringsprocessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.1.5 Forbedring af kaffebøndernes vilkår og levestandart . 39

5.2 Fair Trades udvidelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.2.1 Processopgradering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.2.2 Produktopgradering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.2.3 Forbedring af leveringskædens koordinering . . . . . . 42
5.2.4 Nye funktioner i leveringskæden . . . . . . . . . . . . 44
5.2.5 Flere leveringskæder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6 Diskussion 47
6.1 Fordele og ulemper ved Fair Trade samarbejdet . . . . . . . . 47

6.1.1 Lånemuligheder og stigende forbrug . . . . . . . . . . 47
6.1.2 Den garanterede mindstepris og certificeringsomkost-

ninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.1.3 Støtte og kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.1.4 Samarbejde og magt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.1.5 Fællesskabet og ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.1.6 Fair Trades bonus og valg af projekter . . . . . . . . . 49
6.1.7 Miljøhensyn og mere arbejde . . . . . . . . . . . . . . 49

6.2 Fair Trades muligheder og begrænsninger for udvidelse af ord-
ningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.2.1 Kaffe eller andre produkter? . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.2.2 Stigende kaffesalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.2.3 Flere funktioner i kaffeleveringskæden . . . . . . . . . 50
6.2.4 Teknologi og viden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.2.5 Forbedret samarbejde med køber . . . . . . . . . . . . 51
6.2.6 Tryghed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6.3 Krav for at forbedre vilkårene for fattigdomsbekæmpelsen i
Mellemamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.3.1 Ulighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.3.2 Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.3.3 Fordeling af jord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.3.4 Produktionsmuligheder og bøndernes rettigheder . . . 53
6.3.5 Pres på det internationale samfund . . . . . . . . . . . 53

6.4 Fair Trades muligheder for at afhjælpe kaffebøndernes van-
skelige situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.4.1 Afsætningsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.4.2 Information og uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.4.3 Forbedringer i lokalområdet . . . . . . . . . . . . . . . 55



6.4.4 Flere funktioner i kaffeleveringskæden . . . . . . . . . 55
6.4.5 Mindsteprisen og stigende forbrug . . . . . . . . . . . 56
6.4.6 Forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

7 Konklusion 57

8 Litteratur 61
8.1 Bøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8.2 Videnskabelige artikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8.3 Avisartikler/onlineartikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.4 Webadresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

A Bilag 67





Indledning

I dagligdagen bliver vi bombarderet med fødevarer mærket med forskellige
logoer, som menes at være mere etisk korrekte end andre produkter på den
ene eller den anden måde. Fair Trade er et af disse etisk korrekte mærker,
som vi ofte støder på i supermarkedet på helt almindelige fødevarer som
kaffe, bananer, sukker og chokolade. Fair Trade mærkede produkter sælges
med forskriften om at give bønderne i de fattigste dele af verden en fair
betaling for deres produkter, bedre arbejdsforhold og adgang til det globale
marked. Disse produkter bliver markedsført med en forvisning om, at for-
brugeren hjælper nogle af verdens fattigste mennesker ud af fattigdommen.
Fair traded produkter udgør dog kun et lille segment på det samlede føde-
varemarked, svarende til ca. 0,01 % af verdenshandlen (Witkowski, 2005, s.
24). Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, om det overhovedet hjælper
verdens fattigste mennesker, når en forbruger køber et Fair Trade mærket
produkt i stedet for et almindeligt produkt.

Fair Trade er et initiativ med henblik på at gøre op med den ulige glo-
bale handel, hvor de store og de rige er dem, der har de største fordele på
verdensmarkedet. Fair Trade forsøger at give de fattige bønder i verdens
ulande en chance i denne ulige kamp, men Fair Trade har både fordele og
ulemper både for dem, der er med i ordningen, og dem der ikke er.

Der har gennem de seneste år været en del kritik af Fair Trade og deres
måde at arbejde med de fattige bønder på. Kritikere mener bl.a. at Fair
Trade fører til overproduktion, yderligere fattigdom og primært profit for
detailhandlerne samt, at det bliver en sovepude for de fattige bønder, så de
ikke følger med udviklingen og ruster sig til det benhårde marked (Nansen,
2008).

I dette speciale har jeg valgt at beskæftige mig med Fair Trade og deres
arbejde med de fattige bønder i Mellemamerika. Hvordan kan Fair Trade
udvide deres vision til at omfatte endnu flere bønder og andre fattige i
de mellemamerikanske lande, og gør det i det hele taget nogen forskel i
den samlede fattigdomsbekæmpelse i regionen? Hvilke fordele og ulemper
er der ved Fair Trade, og hvordan kunne det blive endnu bedre for de fattige
bønder?

Fair Trade kæmper for en mere retfærdig global verdenshandel til fordel
for nogle af markedets mindste aktører og har været blandt de første, der
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har prøvet at få en anden tankegang ind på dette globale marked. De har
taget det første skridt, men markedet og bøndernes forhold ændrer sig hele
tiden i takt med den globale udvikling, og det er nødvendigt, at Fair Trade
hele tiden udvikler organisationen i takt med tiden og de nye krav og udfor-
dringer, så de kan blive ved med at spille en rolle for forbedrede forhold for
de fattige bønder og arbejdere. Derfor lyder min problemformulering som
følger:

2.1 Problemformulering

Hvordan kan Fair Trade udvikle deres arbejde med de fattige kaffebønder
i Mellemamerika, med henblik på at forbedre vilkårene for denne regions
fattigste mennesker, så det ikke kun er et meget lille antal kaffebønder, der
har gavn af Fair Trades arbejde?

For at nå frem til konklusionen på min problemformulering, vil jeg be-
svare følgende underspørgsmål:

1. Hvorfor er de mellemamerikanske kaffebønder fattige, og hvad skal der
til for at forbedre deres vilkår og levestandart?

2. På hvilke punkter er det attraktivt at være en del af Fair Trade ord-
ningen for de fattige bønder?

3. Hvordan kan de fattige bønder få en større indflydelse og betydning i
kaffeleveringskæden?

4. Hvilken udvikling er nødvendig for Fair Trade i fremtiden?

2.2 Afgrænsning

Der er skrevet enormt meget om Fair Trade og fattigdomsbekæmpelse de
seneste år, og det er derfor ikke muligt i denne afhandling at komme ind
på alle aspekter af emnet. Jeg har derfor valgt at beskæftige mig med Fair
Trades arbejde med de fattige kaffebønder i Mellemamerika. Jeg vil se på
Fair Trades arbejde ud fra deres praktiske arbejde med bønderne, og den
forskel de gør her, og ikke beskæftige mig med, hvad de kan gøre bedre set
fra et markedsføringsperspektiv.

Begrundelse af valg og fravalg:

Kaffe

Jeg vil fokusere på kaffe, da det er et af de mest solgte Fair Trade mærkede
varer og var det første Fair Trade produkt, der blev solgt i de danske super-
markeder (Fair Trade Hub). Kaffe er derudover en interessant afgrøde, da
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den har været præget af stor konkurrence, lave og svingende markedspriser
og ekstremt dårlige arbejdsforhold for kaffebønder og plantagearbejdere.

Store internationale virksomheder sidder på magten i kaffeleveringskæ-
den, og kaffeproducenterne får mindre og mindre betydning i den samlede
udarbejdelse af den færdigpakkede kaffe, vi kan købe i supermarkeder og på
kaffebarer. Kaffe er ikke længere bare kaffe, men er blevet en hel kultur for
sig selv. Specialkaffer er blevet populære, og kaffebarer i den vestlige del af
verden sælger i højere grad en atmosfære og sociale omgivelser end blot en
kop kaffe (Ponte, 2006, s.2).

Kaffebønder

Kaffebønderne lever i landområderne, som oftest er præget af mangel på
infrastruktur og andre fornødenheder, så som uddannelses- og sundhedsmu-
ligheder. De fleste kaffebønder lever i fattigdom og har svært ved at forsørge
sig selv og deres familie. De er små producenter og har svært ved at kon-
kurrere med større producenter andre steder fra. Deres levevilkår er dårlige,
og de kæmper for overlevelse, selv om de producerer et produkt som vinder
mere og mere frem i vores tid (Franko, 2007, s. 346-351).

Fair Trade

Fair Trade fokuserer på småbønder og plantagearbejdere og arbejder for at
forbedre vilkårene for netop denne befolkningsgruppe ved at garantere bed-
re markedspriser, bedre arbejdsforhold, hjælp til uddannelse og hensyntagen
til miljøet. Derudover er Fair Trade en internationalt kendt og udbredt or-
ganisation, som arbejder i en stor del af verden. Deres produkter vinder
mere og mere frem, og det bliver hele tiden muligt at købe nye og forskellige
typer Fair Trade mærkede produkter i supermarkederne, hvor varerne står
side om side med de almindelige produkter (Fairtrade Mærket/ Fair Trade
International).

Mellemamerika

Mellemamerika er interessant i denne sammenhæng, da det er her nogle af
Latinamerikas fattigste lande ligger, og da meget af den kaffe der sælges her
i Danmark netop kommer fra denne region. Samtidig er Latinamerika blevet
mere attraktiv på den internationale scene i forhold til samhandel og inve-
steringer. Landenes BNP er steget de seneste år og har medført, at denne
region ikke længere regnes blandt verdens fattigste. Mange bistansprojekter
er trukket ud af de fattigste lande i regionen, selvom uligheden i Latiname-
rika er verdens højeste, og dermed betyder at rigtig mange mennesker lever
i dyb fattigdom (World Bank).

Landene i Mellemamerika ligger forholdsvis tæt på en af de helt store
vestlige økonomier, USA, og dermed tæt på et stort muligt eksportmarked,
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men konkurrencen er også hård og brutal, da sanktioner, handelsaftaler og
vestlige idealer gør det svært for de fattige lande at konkurrere med så stor
en nabo.

Jeg har valgt ikke at inkludere Belize i dette speciale, selvom landet også
ligger i Mellemamerika. Dette har jeg valgt, da Belize adskiller sig på mange
måder fra de andre lande i regionen, og da den kaffe og andre Fair Trade
mærkede produkter, vi kan købe i Danmark, ikke kommer herfra.

Landområderne

Jeg vil fokusere på fattigdommen i landområderne og ikke i byerne, da det
er her Fair Trade har deres fokus. Derudover lever 70% af verdens fatti-
ge mennesker på landet, hvor deres hovedindtægt og arbejde kommer fra
landbruget (World Bank). Mange af de fattige bønder tvinges oftest til at
flytte til storbyernes slum og fattigdom i håb om at finde arbejde, så de kan
forsørge familien, da vilkårene på landet gør, at de har svært ved at over-
leve. Storbyen bliver dermed deres sidste udvej. Ved at bekæmpe en del af
fattigdommen i landområderne kan man mindske unødvendig tilstrømning
til storbyerne, der i forvejen er belastet af slum, fattigdom, ulighed og usle
forhold.

2.3 Opgavens struktur/metode
For at besvare min problemformulering vil jeg tage udgangspunkt i Fair
Trades arbejde med de fattige bønder i Mellemamerika. Hvad går pengene
til, når der bliver solgt Fair Trade mærkede produkter?, Hvem får glæde af
denne hjælp?, og hvilken type hjælp får de?

Da der er skrevet en hel del om dette emne, men mangler en opdateret
og samlet undersøgelse, vil jeg sammenligne adskillige akademiske tekster og
feltstudier af kaffebøndernes forhold i Mellemamerika og lave en opdateret
undersøgelse, hvor jeg inddrager tal og fakta omkring fattigdom i regionen
og bøndernes forhold.

Jeg vil ud fra forskellige ”Global Value Chain” teorier analysere Fair
Trades måde at arbejde med de fattige bønder på i Mellemamerika samt
analysere Fair Trade bøndernes levevilkår i forhold til almindelige kaffebøn-
ders muligheder. Derudover vil jeg se på Fair Trades vision og mål for deres
fremtidige arbejde med fattigdomsbekæmpelse i de respektive lande.

I analysen har jeg valgt to hovedafsnit: 1) Bondens valg og 2) Fair Trades
udvidelse.

1. Bondens valg: Fair Trade eller almindelig kaffebonde?
Her vil jeg analysere Fair Trade samarbejdet ud fra kaffebondens syns-
punkt og komme ind på, hvilke fordele og ulemper, der er ved at være
Fair Trade kaffebonde i forhold til at være almindelig kaffebonde. Jeg
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vil se på kaffebøndernes vilkår og muligheder, både i krisetider og
bedre tider for at nå frem til, hvor Fair Trade samarbejdet gør en for-
skel for disse mennesker, og hvor ordningen har sine begrænsninger og
eventuelt ulemper.
Jeg vil analysere bondens valg ud fra 5 hovedpunkter som er:

• Kaffeleveringdkæden
• Kooperativerne
• Det alternative marked
• Certificeringsprocessen
• Forbedring af kaffebøndernes vilkår og levestandart

2. Fair Trades udvidelse
Hvilke muligheder og begrænsninger har Fair Trade for at udvide ord-
ningen?, hvilke kriterier gør sig gældende for at kunne få flere bønder
med i ordningen? og hvilke konsekvenser har en udvidelse for de bøn-
der, der allerede er med i ordningen? I dette afsnit vil jeg analysere
Fair Trades muligheder for udvidelse af ordningen ved at bruge teori-
ens hovedpunkter med forslag til forbedring af bøndernes levestandart
og vilkår. Underpunkterne i denne del af analyser er dermed:

• Processopgradering
• Produktopgradering
• Forbedring af leveringskædens koordinering
• Nye funktioner i leveringskæden
• Flere leveringskæder

Dette vil munde ud i en diskussion om Fair Trades fordele og ulemper, deres
muligheder og begrænsninger, krav for at forbedre vilkårene for bønderne
i Mellemamerika, samt hvilke muligheder Fair trade har for at afhjælpe
kaffebøndernes vanskelige situation, så Fair Trade om muligt kan betyde
endnu mere for fattigdomsbekæmpelsen i regionen, og at forbrugerens valg
af et Fair Trade mærket produkt kommer til at gøre en endnu større forskel
i fremtiden, end det gør i dag.

2.4 Valg af empiri og data
Jeg vil hovedsaglig bruge kvalitative data til at besvare min problemformu-
lering med, men samtidig vil jeg også bruge enkelte kvantitative data som
baggrund for opgaven og for at sætte fattigdomsproblemet og kaffebønder-
nes forhold i perspektiv. De kvantitative data vil jeg primært bruge som
baggrund og fakta for mit videre arbejde med specialet. Her vil jeg bl.a.
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anvende statistikker fra Verdens Banken og CEPAL1 samt andre relevante
statistikker om fattigdom og ulighed samt fakta om Fair Trade, deres pro-
dukter og kaffemarkedet generelt. Disse tal vil jeg bruge som udgangspunkt
for analysen. Her vil jeg bruge så nye tal, som det har været muligt at få
adgang til. Det har dog ikke i alle tilfælde været muligt at finde helt nye tal.

De kvalitative data vil jeg både bruge som baggrund og til selve analysen.
Her vil jeg bl.a. benytte andres feltstudier, undersøgelser og teorier om emnet
samt Fair Trades hjemmesider og rapporter om Fair Trades visioner og mål.

Jeg vil udelukkende bruge sekundært data, da der i forvejen er skrevet
en hel del om emnet. Derudover har det desværre ikke været muligt at få et
samarbejde op at køre med Fair Trade organisationen hverken i Danmark
eller deres internationale afdeling. Andre danske NGO’er, der arbejder med
fattigdomsbekæmpelse i Mellemamerika, havde desværre heller ikke tid til
at deltage til interviews. Jeg havde ikke selv mulighed for at tage til Mel-
lemamerika og undersøge tingene, og har derfor valgt at bruge nogle af de
mange feltstudier på området, der allerede er lavet.

De feltundersøgelser jeg har brugt i opgaven er hovedsagligt fra Nica-
ragua og Mexico, da det er her de fleste undersøgelser er lavet. De tegner et
meget godt generelt billede af, hvordan kaffebøndernes situation er i Melle-
mamerika, selvom der nok er små detaljerede forskelle i de forskellige lande.
Mexico er egentlig ikke en del af min opgaves fokus, men de feltstudier og
undersøgelser, jeg har brugt, som er lavet i Mexico, er fra den sydlige del
af landet, som har rigtig mange ligheder med Mellemamerika, og derfor er
relevante i denne sammenhæng.

2.5 Valg af teori

Da der i forvejen er skrevet en del om dette emne, vil jeg danne mig et
overblik over andres undersøgelser og resultater og derud fra skabe min
egen teori. Jeg har brugt følgende ”Global Value Chain” teorier til at få en
forståelse for denne type teorier samt danne mig et overblik over udviklingen
inden for teorier om leveringskæder i den globale handel.

1. Peter Gibbon & Stefano Ponte: Global Value Chain (Gibbon, 2005.
kap. 3, s. 74-94).

2. Jennifer Bair: Global Capitalism and Commodity Chains: Looking Ba-
ck, Going Forward, 2005.

3. Gary Gereffi, John Humphrey & Timothy Sturgeon: The Governance
of Global Value Chains, 2005.

1CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe også kaldet ECLAC:
Economic Comission for Latin America and the Carribbean
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4. Lone Riisgaard, Simon Bolwig, Stefano Ponte, Andries du Toit, Ni-
els Halberg & Frank Matose: Integrating Poverty and Environmental
Concerns into Value-Chain Analysis: A Strategic Framework and Pra-
ctical Guide, 2010.

5. Lone Riisgaard & Nikolaus Hammer: Prospects for Labour in Glo-
bal Value Chains: Labour Standards in the Cut Flower and Banana
Industries, 2011.

Global Value Chain teorier er relevante til analysen af specialets problem,
da kaffe er et produkt med en lang leveringskæde, hvor mange forskellige
hænder har beskæftiget sig med produktet, inden det når ud til forbrugeren.
Derudover er magten i leveringskæden vigtig i forhold til, hvordan vilkåre-
ne er for de fattige bønder i Mellemamerika, og hvordan deres vilkår og
levestandart kan forbedres.

2.6 Forklaring af ord og begreber

Fattigdom

Fattigdom er et komplekst, flerdimensionalt fænomen, og det er kompliceret
at sammenligne fattigdom internationalt på grund af økonomiske og kultu-
relle forskelle. Fattigdomsgrænsen er fastsat som den mindste indkomst, der
er nødvendig for at købe de betingede fornødenheder for at leve, og fattige
mennesker er defineret som den del af befolkningen, der ikke har en stor nok
indkomst til at dække de basale behov såsom mad, sundhed, uddannelse
og husly. Kronisk fattige er definitionen af personer, der oplever betydelige
afsavn over en periode på fem år eller mere.

Forskellige institutioner har forskellige definitioner på, hvornår folk anses
for at være fattige. CEPAL bruger tres dollar og tredive dollar om måne-
den, som kendetegner dem, der lever i henholdsvis fattigdom og ekstrem
fattigdom. Moderat fattigdom er derfor groft sagt to dollar om dagen, og
for dem der lever i ekstrem fattigdom, er det én dollar om dagen. Fattigdom
handler ikke blot om ikke at have nok penge, men også om sult, underernæ-
ring, beskidt drikkevand, analfabetisme, manglende adgang til anstændige
sundhedsydelser, social isolation og udnyttelse (Franko, 2007, s. 380-384).

Ulighed

Ulighed skyldes ofte en politik, der har begunstiget de rige og forsømt de in-
vesteringer, der er vigtige for den menneskelige kapital. Ifølge Patrice Franko
fremmer ulighed dårlige institutioner, svage omfordelingspolitikker og lave
kapitalinvesteringer. Gini-koefficienten kan bruges til at forstå graden af
inkomstulighed. Gini er et mål for området mellem Lorenz-kurven og den
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linje af lige fordeling af indkomsterne i befolkningen. Lorenz-kurven viser
den faktiske fordeling (Franko, 2007, s. 397)(Se bilag A.7).

Landene i nord og syd

I dette speciale skelner jeg mellem betegnelserne landene i nord og landene i
syd. Jeg bruger termen landene i nord om de industrielt udviklede lande. Her
specielt USA og Europa, men også andre stormagter og rigere og mere ud-
viklede lande. Køberlandene ligger også primært her. Landene i syd derimod
refererer her til ulandene og mere specifikt landene i den latinamerikanske
region.

Det almindelige kaffemarked og Det alternative kaffemarked

Jeg skelner i opgaven mellem to typer markeder for afsætning af kaffe. Det
almindelige kaffemarked og Det alternative marked. Det almindelige kaffe-
marked er her i specialet markedet for almindelig kaffe altså kaffe, der ikke
er specialkaffe eller cerrtificeret kaffe. Det er her, størstedelen af alle verdens
bønder sælger deres kaffe, da dette marked er åbent for alle typer kaffebøn-
ner. Det alternative marked er derimod brugt om markedet for special- og
certificeret kaffer så som økologisk kaffe, Fair Trade, Rainforest Alliance og
UTZ mfl. Her skal bonden have en certificering for at kunne sælge sin kaffe.
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Teori

3.1 Global Value Chain generelt

En Global leveringskæde eller Global Value Chain kan defineres som den
række af hænder og virksomheder et produkt eller en service skal igennem,
inden det når ud til forbrugeren. Dette foregår over et globalt geografisk
område. Kæden omfatter alt lige fra selve produktionen af grundmaterialet,
finansiering, viden, information osv. Leveringskæden spænder altså fra den
primære produktion til det endelige produkt og til alle forbindelserne, der
binder disse sammen (Gibbon, 2005, s. 77 og 93/ Gereffi, 1994, s. 96).

Teorier om Global Value Chain har til formål at skabe en forståelse for,
hvordan magten langs leveringskæden er fordelt, og der skelnes mellem to
typer leveringskæder; producent-drevet kæder og køber-drevet kæder (Riis-
gaard, 2011, s. 186). I køber-drevet leveringskæder, som kaffeproduktionen
hører ind under, er det omkostninger til information om produktet, produk-
tdesign, reklame og avanceret leverandørmanagement, der primært ligges
vægt på (Riisgaard, 2011, s. 171). De drives af store supermarkedskæder,
prosessorer, globale brands og internationale handelsfolk (Raynolds, 2004 1,
s. 727). I disse leveringskæder er producenterne underordnet ledende agenter,
der styrer design og markedsføring. Dette er især gældende, hvor interna-
tionale brands kontrollerer detailhandlen. Her er adgangsbarriererne høje og
overskuddet er koncentreret hos disse virksomheder. Fortjenesten for produ-
centerne er lav, og bruges som konkurrencefordel i et decentraliseret system
af underleverandører (Gibbon, 2005, s. 79).

Global Value Chain teorier beskriver desuden, hvordan industriel magt
er ved at flytte fra produktionen til forbruget, og hvordan multinationa-
le virksomheder er blevet hovedaktører i forbindelse med omstrukturerin-
gen af nationalbaserede produktionssystemer både i det globale og lokale
virksomhedsnetværk, samt hvordan disse virkdomheder koordinerer og kon-
trollerer værdikæderne (Riisgaard, 2011, s. 168). Der er sket vigtige skift i
måden magten er fordelt på mellem produktion og forbrug, og leveringskæ-
derne bliver domineret mere og mere af forhandlere og marketingfolk. Det
er blevet ledende virksomheder, som opstiller reglerne i leveringskæderne
(Riisgaard, 2011, s. 169-170 / Bair 2005, s. 168).
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3.2 Kaffeleveringskæden
I kaffeleveringskæden er markedsrelationerne karakteriseret ved forbindelsen
mellem forhandlere og kafferistere, og i producentlandene er kaffehandlen
organiseret på basis af en blanding af hierarki, marked og sociale relationer
(Gibbon, 2005, s. 82-83).

Den overordnede leveringskæde er køber-drevet, og kafferisterne spiller
her den ledende rolle ved fastlæggelsen af den funktionelle deling af ar-
bejdskraften i kæden. Kafferisterne definerer hovedbegreberne inden for den
direkte deltagelse for deres leverandører og indirekte for andre aktører i
distributionskæden (Gibbon, 2005, s. 83).

Kaffeproduktionen på det almindelige marked er generelt præget af små
mængder kaffe fra den enkelte bonde, stor usikkerhed i forhold til prisen, salg
til mange forskellige købere, begrænset specificeret kvalitet samt mangelfuld
produktinformation (Riisgaard, 2010, s. 199). Derudover kan kaffebønnen
skifte hænder helt op til 150 gange, fra producent til den når ud til forbru-
geren (Milford, 2004, s.5).

Figur 3.1: Kaffeleveringskæden (Milford, 2004, s.6)

Kaffebonden sælger sine bønner til en privat mellemmand, som deref-
ter transporterer kaffebønnerne til forarbejdningvirksomheden (se figur 3.1).
Når kaffebønnerne er forarbejdet, sælges kaffen videre af en lokal eksportør
til en international forhandler. Herefter købes kaffen af en ristningsvirk-
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somhed og sælges igen videre til en detailhandler så som et supermarked,
restaurant, hotel eller lignende. Til slut kommer kaffen så ud til forbrugeren.
(Milford, 2004, s. 5).

3.3 Fair Trades leveringskæde

Fair Trade kaffebønder sælger deres kaffe gennem kooperativet direkte til
en international forhandler eller ristningsvirksomhed siddende i et af forbru-
gerlandene. Dermed er de traditionelle led i kaffeleveringskæden i produ-
centlandet sprunget over, så leveringskæden i første øjekast virker kortere.
I virkeligheden er de ekstra led i kaffeleveringskæden i producentlandet for
almindelig kaffe blot omlagt i Fair Trade leveringskæden, så lokale mel-
lemmænd og forarbejdningen er flyttet over til kooperativet og Fair Trade
samarbejdet. Kaffebønderne i Fair Trade ordningen er derved med til en
større del af produktionsprocessen i form af kooperativet, hvor de udover at
dyrke kaffen også deltager i forarbejdningen af kaffebønnerne samt transpor-
ten frem til den internationale køber. Den lange handelsprocess er dog kun
forkortet i producentlandet, da der med Fair Trade certificeringen er kom-
met endnu flere led i kæden i køberlandene i Nord i form af markedsføring,
CSR1 og etik samt hele certificerings- og kontrolprocessen.

Kaffeleveringskæden for Fair Trade bønder ser derfor således ud: Bøn-
derne samler deres produktion i Fair Trade kooperativet, som fælles står for
forarbejdningen og salget til den international forhandler. Kaffen kontrol-
leres, mærkes, ristes og bliver markedsført, inden den sælges videre til en
detailhandler for til sidst at nå ud til forbrugeren (se figur 3.2) (Milford,
2004, s.9).

3.4 Kaffebøndernes situation i Mellemamerika og
forbedring af bøndernes forhold

Gereffi m.fl. definerer fem forskellige typer leveringskæder. kaffeproduktio-
nen i Mellemamerika falder ind under den, de kalder Captive Value Chain.
Her er små producenter afhængige af store virksomheder som købere, og
produktionen er præget af svingende omkostninger og priser, som kontrol-
leres af de ledende virksomheder indenfor kaffesalget (Gereffi, 2005, s. 84).
Derudover er kaffebønderne afhængige af de ledende virksomheder i forbin-
delse med markedsføringsaktiviteter så som; design, logistik, marketing og
teknologiudvikling (Gereffi, 2005, s. 87).

En forbedring af de mellemamerikanske kaffebønders vilkår kræver, at
de kommer op på et højere niveau med hensyn til beslutningstagning både
i og udenfor leveringskæden. Derudover er netværket vigtigt, og her spiller

1CSR: Corporate Social Responsibility
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Figur 3.2: Fair Trade kaffeleveringskæde (Milford, 2004, s.9)

bl.a. NGO’er en vigtig rolle (Riisgaard, 2010, s. 197). Producenterne har
muligheden for at forbedre deres forhold og levestandart gennem kollektive
handlinger så som gruppecertificeringer, delt markedsføring af deres produk-
ter samt oprettelse af fælles interesseforeninger (Riisgaard, 2010, s. 197).

Det at være med i en global leveringskæde giver adgang til social kapital,
og giver dermed landene i syd en konkurrencemæssig fordel på det globale
marked (Gibbon, 2005, s. 78). Adgang til i-landenes markeder afhænger i
stigende grad af deltagelse i de globale netværk, som ledes af førende virk-
somheder i landene i nord (Gereffi, 2005, s. 99). For at få succes i den in-
ternationale økonomi i dag er det nødvendigt at være en del af det globale
netværk samt at udvikle strategier, som giver adgang til verdens ledende
virksomheder (Bair, 2005, s. 165).

Ud fra de forskellige Global Value Chain teorier kan der opstilles fem
hovedpunkter som udgangspunkt for den teoretiske ramme for forbedring af
de mellemamerikanske kaffebønders situation. Hovedpunkterne omhandler
bøndernes muligheder for opgradering inden for kaffeleveringskæden samt
deltagelse i andre leveringskæder.

1. Processopgradering
Her øges kvantiteten og det endelige udbytte af kaffeproduktionen ved
at forbedre produktionsprocessen ved hjælp af ny og forbedret tek-
nologi, viden og bedre produktionssystemer samt bedre administra-
tion i forhold til salgsprocessen. Derudover kan samarbejde bønderne
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imellem også forbedre og forkorte produktions- og salgsprocessen. Ved
disse forskellige tiltag gøres produktionen og forarbejdningen af kaf-
febønnerne hurtigere, lettere og med mindre spild. Dette giver bedre
konkurrencefordele og mulighed for bedre afsætning af kaffebønnerne
(Riisgaard, 2010, s. 197-198/ Bair, 2005, s. 165-166).

2. Produktopgradering
Kaffens kvalitet forbedres ved hjælp af bedre teknologi, viden og sam-
arbejde. Dette gøres ud fra viden om forbrugernes præferencer i for-
hold til kvalitet, etik og popularitet af forskellige mærkningsordninger.
Disse tiltag giver mulighed for en mere stabil kaffekvalitet, og fører
til bedre afsætningsmuligheder samt højere priser (Riisgaard, 2010, s.
197-198/ Bair, 2005, s. 165-166).

3. Forbedring af leveringskædens koordinering
Her findes to typer: Vertikal kontraktindgåelse og Horisontal Kontrak-
tindgåelse.

• Den vertikale kontraktindgåelse betyder, at bonden skal opnå en
bedre handel ved tættere og mere langsigtede forbindelser med
køber. Derudover skal bonden lære om markedet gennem køber
samt indgå sikrede kontrakter, hvor handelskontrakten inkluderer
serviceydelser fra køber så som kredit, forlængelse, gødning osv.
(Riisgaard, 2010, s. 198-200).
En anden mulighed for forbedring af kaffebøndernes vilkår er at
producent og leverandør arbejder sammen om at forbedre pro-
duktets kvalitet, udvikling, logistik osv. (Gereffi, 2005, s. 93).

• Den horisontale kontraktindgåelse har kollektive handlinger som
hovedpunkt. Her er det vigtigt at samarbejde omkring inputbe-
stemmelser, markedsføring, certificering samt forsikring af afgrø-
der for at reducere omkostningerne, forøge indtægterne og mind-
ske de individuelle risici (Riisgaard, 2010, s. 198-200).

4. Nye funktioner i leveringskæden
For at opnå mere indflydelse i leveringskæden kan det være en fordel
at udvidde bøndernes funktioner i kaffeleveringskæden. Nye og flere
funktioner i kæden fører til flere arbejdsfunktioner, mere indflydelse
og større deltagelse i det endelige produkt og dermed en mere sikker
position (Bair, 2005, s. 165-166/ Riisgaard, 2010, s. 198-202).

5. Flere leveringskæder
Opgradering i leveringskæden er ikke altid den bedste løsning for del-
tagerne i kæden, og det kan derfor til tider være bedst at forlade en
leveringskæde, hvis udsigterne til forbedringer i forhold til investerin-
ger og arbejde ikke hænger sammen. Her kan det være en fordel for
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bonden at være en del af flere leveringskæder. Det kan også være en
fordel for bønderne at være en del af flere leveringskæder i det hele
taget for at være mindre sårbar overfor ydre påvirkninger, bønderne
ikke har nogen indflydelse på (Riisgaard, 2010, s. 200-206).

De forskellige opgraderingsstrategier kræver i mange tilfælde store inve-
steringer og udgør en stor risiko for de fattige bønder og bør derfor baseres
på analyser af bøndernes forhold og risici forbundet med opgraderingen. Jen-
nifer Bair mener tilmed, at opgradering i leveringskæderne kan ekskludere
producenter og lande i verdens u-lande (Riisgaard, 2010, s. 202-206/ Bair,
2005, s. 165-166).
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Baggrund

4.1 Fair Trade

Fair Trade er en international mærkningsordning, hvor der i dag er 24 forbru-
gerlande og 59 producentlande med i ordningen. Dette indbefatter omkring
1,5 millioner bønder og arbejdere, der er omfattet af Fair Trade (Fairtrade
Mærket).

4.1.1 Fair Trades historie

Oprindeligt hed Fair Trade organisationen Max Havelaar og blev stiftet i
Holland i 1988. Det danske kontor åbnede i 1994 (Fairtrade Mærket) og
FLO1 åbnede i 1997 (Boersma, 2008, s. 52). Det oprindelige Fair Trade
marked var baseret på forbrugere i i-landene, der købte varer fra fattige
bønder i u-landene, men forbrugermarkedet er blevet udvidet til nu også at
omfatte et voksende forbrugermarked i landene i syd (Altmann, 2010, s.1).

4.1.2 Hvordan arbejder Fair Trade?

Fair Trade hverken producerer, sælger eller køber produkter, men mærker
produkter, der lever op til Fair Trades krav. De står for informationen om
mærkningsordningen og arbejder for at varerne er tilgængelige for så mange
forbrugere som muligt.

Fair Trade arbejder for at hjælpe fattige bønder og arbejdere i Afrika,
Asien samt Syd- og Mellemamerika.

De bønder, der er med i Fair Trades mærkningsordning, er altid organi-
seret i kooperativer, så de kan levere store partier råvarer. Fair Trades hjælp
til bønderne består hovedsagligt i at garantere dem en mere stabil pris for
deres råvarer altså en mindstepris for varen, også selvom verdensmarkedspri-
sen dykker. Denne mindstepris er sat ud fra, hvad det koster at leve og dyrke
råvaren. Er verdensmarkedsprisen høj, får bønderne dog denne i stedet.

Ud over en stabil pris på råvarer giver Fair Trade også kooperativer-
ne en bonus, som bønderne modtager i fællesskab og sammen bestemmer

1The Fairtarde Labelling Organization International
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over. Denne bonus kan eksempelvis bruges på at bygge en skole, forbedre
infrastrukturen eller investere i forbedring af dyrkningsmetoder.

Fair Trade hjælper ikke kun fattige bønder, men har også fokus på plan-
tagearbejdere. Her holder de øje med at nationale aftaler om mindsteløn og
arbejdsforhold overholdes. Derudover får plantageejerne også en Fair Trade
bonus ligesom bønderne, som de i fællesskab bestemmer over.

Fair Trade arbejder ud fra 5 grundlæggende principper:
1. Producenterne klædes på til at agere på markedet

2. Økonomisk sikkerhedsnet ved at garantere bønderne en minimumspris
for deres produkter

3. Investeringer i sociale projekter og bedre produktionsforhold i form af
en bonus til bønderne og arbejderne

4. Bedre arbejdsforhold skridt for skridt

5. Miljøet skånes så vidt muligt
Kontrollen af kooperativerne og plantagerne udføres af en uafhængig

kontrolvirksomhed ved navn FLO-CERT (Fairtrade Mærket).

4.1.3 Vision og målsætning

Fair Trades vision er at forbedre levevilkårene for verdens fattigste bønder og
arbejdere ved at sætte en langsigtet og positiv udvikling i gang, som sikrer
disse mennesker en fair pris for deres varer, bedre arbejdsforhold og mar-
kedsadgang. Missionen er at øge salget af Fair Trade mærkede varer igennem
øget kendskab til Fair Trade og en konstant sikring af deres integritet.

Miljøvenlig produktion er en anden væsentlig del af Fair Trade ordningen.
Økologi er dog ikke et krav, da det vil udelukke nogle af de svageste grupper
af bønder, men hele 75% af de Fair Trade mærkede produkter på det danske
marked er økologiske.

Fair Trade er opmærksomme på at kontrolsystemet ikke er en 100%
garanti for, at der aldrig forekommer uregelmæssigheder og overtrædelser.
De ser derimod deres arbejde som en proces mod at forbedre forholdene
for bønderne og arbejderne, og at fordelene kommer over tid (Fairtrade
Mærket).

4.1.4 Financiering

Fairtrade Mærket Danmark har modtaget støtte fra Udenrigsministeriet
gennem en længere periode. Fra 1998-2009 modtog de i alt ca. 25 mio. kr.
(Danida, 2009). Derudover er organisationen financieret af andre fondsmid-
ler, de licensafgifter som virksomheder betaler for tilladelsen til at bruge
mærket samt støtte fra blandt andet Tips og Lotto midler og Foreningen
Roskilde Festival (Tænk).
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4.1.5 Fair Trades resultater

Fair Trade mærkede varer har haft kraftig fremgang siden ordningen starte-
de, og her er specielt Fair Trade mærket kaffe blevet populær (ICO/ Ray-
nolds, 2004, s. 1110).

Fair Trade mærkede produkter er ofte dyrere end produkter uden den-
ne certificering og er ikke altid et resultat af øget kvalitet. Der er nemlig
ingen begrænsning for importørernes og forhandlernes fortjeneste, så længe
bønderne får, hvad de skal have (Henriksen, 2008, s. 2).

4.2 Mellemamerika

4.2.1 Generelle fakta om Mellemamerika

Mellemamerika består af de syv lande; Belize, Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica og Panama. Omkring 41 millioner mennesker
lever i denne region, og over 14 millioner af dem lever i det mest folkeri-
ge land i regionen; Guatemala. Heraf lever cirka halvdelen af Guatemalas
befolkning i landområderne (ICO/ World Bank, 2009/2010).

Regionen har, med få undtagelser, en lang historie af diktaturer, borger-
krige, interne problemer, udlandsgæld samt fattigdom og ulighed. Derudover
bliver landene ofte ramt af naturkatastrofer som oversvømmelser og vold-
somme orkaner. Mellemamerika er kendetegnet ved lav produktion og lav
industrialisering, og der er en meget ulige fordeling af jord i de fleste af
landene. De vigtigste landbrugsprodukter, der eksporteres fra Mellemame-
rika, er: kaffe, bananer, bomuld, sukker og kød. Disse produkter er dyrket
af små landmænd og ikke store jordejere og har været præget af forværrede
markedsforhold siden begyndelsen af 1970’erne, hvor produkterne er faldet
i værdi. Historisk set har USA været den vigtigste handelspartner i Melle-
mamerika og er både den største importør og eksportør af varer i regionen
(Gwynne, 2004, s.69 og 73).

4.2.2 Fakta om fattigdom og ulighed i Mellemamerika

Andelen af befolkningen, der lever i fattigdom i Mellemamerika er i gennem-
snit 46% med Costa Rica og Panama, som de lande i regionen, der trækker
gennemsnittet ned. Honduras og Nicaragua derimod er de lande i regionen
med den største nationale fattigdom på over 60% af den samlede befolkning
(se figur 4.1). Andelen af fattige i landområderne er endnu højere, men det
er stadig Honduras og Nicaragua, der har den største andel fattige ud af den
samlede befolkning (se figur 4.2). Dog er tallene fra Nicaragua og Guatema-
la ikke lige så opdaterede som resten af landenes tal, så der kan være sket
nogle ændringer her (CEPAL, 2010).

Over halvdelen af befolkningen lever i fattigdom, og mere end hver anden
af dem, der er fattige, lever i ekstrem fattigdom (CEPAL, 2010). De rigeste
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Figur 4.1: Procentdel af fattige & ekstremt fattige nationalt (CEPAL)

lande i Mellemamerika er Costa Rica og Panama. Honduras og Nicaragua er
de to lande i regionen, der er karakteriseret ved de laveste indkomster samt
højeste udlandsgæld (se figur A.1 og A.2 og A.3 og A.4 og A.5 og A.6 i bilag).
Honduras har den højeste andel af befolkningen under fattigdomsgrænsen
med næsten 77% af befolkningen på landet, der betegnes som fattig. Over
56% af disse mennesker levede i ekstrem fattigdom i 2010 (se figur 4.2). Til
sammenligning er Costa Rica det land i regionen med den laveste forekomst
af fattigdom i landområderne med ca. 20% af befolkningen, som levede under
fattigdomsgrænsen i samme periode og under 10%, der levede i ekstrem
fattigdom (CEPAL, 2010).

Den ekstremt lave levestandart involverer utilstrækkelige boligforhold,
plejefaciliteter, uhygiejniske vandforsyninger, begrænsede uddannelsesmulig-
heder, høj arbejdsløshed, og begrænset adgang til sundhedssystemet. Køn,
etnicitet og race øger sandsynligheden for at blive fattige i Mellemamerika
(Franko, 2007, s. 428 og 383-385).

Latinamerika har den mest ulige indkomstfordeling i verden, sammenlig-
net med andre regioner (se figur A.8 i bilag). Den politiske beslutningsproces,
i Mellemamerika de næsten 200 år siden uafhængigheden, har favoriseret de
rige frem for de fattige. Honduras og Guatemala tager føringen i den ulige
indkomstfordeling i regionen (se figur A.7 i bilag). I Guatemala for eksem-
pel, hvor de fattigste 10 procent af befolkningen kun besidder 7% af den
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Figur 4.2: Procentdel af fattige & ekstremt fattige i landområderne (CEPAL)

nationale indkomst, og de rigeste 10 procent i modsætning står for 46,8% af
indkomsten (Franko, 2007, s. 396-400 og 428).

Ifølge Patrice Franko skyldes de langsomme fremskridt med hensyn til
fattigdomsbekæmpelse i regionen den store ulighed (Franko, 2007, s. 400).
Fattigdom medfører samtidig ofte et overforbrug af naturens ressourcer (Kit-
ti, 2009, s. 755).

4.2.3 Bøndernes forhold og levestandart

Fattige bønder ender ofte med at trække deres børn ud af skolen, migrere
til andre dele af landet eller til andre lande og har ofte alvorlige sundheds-
problemer (Bacon, 2004, s. 503).

De fleste kaffeproducenter har mindre end fire års skolegang og kan ofte
kun et basis spansk og ingen andre internationale sprog. Derudover har
de kun et meget begrænset kendskab til og forståelse for de internationale
markeder (Raynolds, 2004, s. 1115). De fleste kaffebønder har kun et lille
stykke jord og har derfor svært ved at konkurrere med større bønder fra
andre lande (Raynolds, 2004, s. 1115).
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4.3 Kaffe

Kaffe har gennem tiden vekslet fra at være en luksus vare, en nødvendig drik
og et statussymbol til at blive en helt almindelig drik, der kan nydes i alle
samfundslag og i alle dele af verden (Topik, 2007, s. 121 og 354). Kaffe har
de sidste to århundrede været en af verdens mest værdifulde varer på det
internationale marked, og kaffe er i dag en gigantisk global industri (Topik,
2007, s. 119). Der dyrkes kaffe i 70 forskellige lande, hvoraf ca. 97% af dem
er medlem af den internationale kaffeorganisation ICO2. I 2010 arbejdede
ca. 26 millioner mennesker i kaffesektoren, og det globale forbrug af kaffe var
omkring 133,9 millioner sække kaffe om året (ICO). Omkring 90 procent af
al kaffeproduktion finder sted i ulande, og ca. 70 procent af kaffen dyrkes hos
små bønder, der har mindre end 10 hektar land (Milford, 2004, s. 3). Andelen
af special-, øko- og Fair Trade kaffer er stadig forholdsvis lille, selvom disse
typer kaffe har vundet mere og mere frem de seneste år (The Coffee Guide,
2009).

Latin Amerika har altid domineret den globale kaffeproduktion og er
stadig i dag verdens største eksportør af kaffe med Brasilien som det førende
land, og USA er den største forbruger af denne kaffe (Topik, 2007, s. 119
og 141). Syd- og Mellemamerika dominerer også markedet for specialkaffer,
hvor 75-80% af verdens eksport af disse typer kaffe kommer fra denne region
(The Coffee Guide).

Der findes overordnet to typer kaffe; Arabica og Robusta. Arabica ses
som den bedste kvalitet af de to kaffetyper og dyrkes primært i bjergene, og
det er denne type kaffe, der primært dyrkes i Mellemamerika. Robusta dyr-
kes i regnskovsområder og er en billigere type kaffe end Arabicaen. Denne
kaffetype bruges ofte til instant kaffer og har været meget præget af over-
produktion, hvilket har presset kaffepriserne meget ned også på Arabicaen,
da de store kaffevirksomheder blander kaffetyperne efter, hvad der er billigst
på markedet (Jaffee, 2007, s. 45).

4.3.1 Kaffedyrkning i Mellemamerika

Ca. 85% af Mellemamerikas kaffebønder, svarende til ca. 250.000 bønder, er
småbønder, hvor familien er den primære arbejdsstyrke, dog må mange af
bønderne ansætte ekstra arbejdskraft i høstsæsonen (Bacon, 2004, s. 502).
Mellemamerika er internationalt kendt for deres kvalitetskaffer, som ofte
bliver solgt som specialkaffe (Kilian, 2006, s. 327).

Guatemala er det land i Mellemamerika, der har den største totale pro-
duktion af kaffe, den største eksport af grøn kaffe og den største fortjeneste
på eksport af kaffe (se figur A.1 og A.2 og A.3 og A.4 og A.5 og A.6 i bi-
lag) (ICO). Panama dyrker stort set ingen kaffe i forhold til de andre lande,

2ICO: The International Coffee Organisation
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og kaffeproduktionen udgør kun en meget lille brøkdel af det samlede BNP
(ICO, 2009).

Costa Rica er et af de mindste lande i Mellemamerika, der dyrker kaffe
og er et eksempel på, at det kan betale sig at satse på kvalitet frem for
kvantitet (Topik, 2007, s. 121). I Costa Rica og El Salvador svarer kaffe-
produktionen af økologisk og Fair Trade kaffe kun til ca. 1 procent af den
samlede nationale kaffeproduktion (Kilian, 2006, s. 324). Costa Rica er dog
det land i Mellemamerika, der opnår den højeste pris for den dyrkede kaffe.
Dette skyldes den høje kvalitet samt landets føring inden for produktions-
teknologi og lave omkostninger i forhold til de andre lande i regionen (Kilian,
2006, s. 326).

4.3.2 Kaffepriser og forhold

Det tager ca. 3 år fra kaffen er plantet til den kan høstes, men kaffeplanten
producerer dog mest efter fem til seks år (Kitti, 2009, s. 742/ Barham, 2010,
s. 140). Produktionen af kvalitetskaffe kan fortsætte i 20 år, og derefter giver
kaffeplanten faldende produktion i endnu 20 år. Den eneste måde at forøge
kaffeproduktionen er derfor ved at bruge mere arbejdskraft, gødning eller
sprøjtegifte (Milford, 2004, s. 4).

Kaffebønder dyrker ofte andre afgrøder ved siden af kaffe, og de fleste
kaffebønder tjener ca. 60 procent af deres indkomst på kaffe. Dog er tallet
lidt mindre for Fair Trade kaffebønder (Beuhelt, 2011, s. 1320). De fleste
kaffeproducenter lever derudover i fattigdom (Topik, 2007, s.120/ Bacon,
2004, s. 497).

Kafferistere oplever stigende profit på grund af den stigende interesse
for specialristede kaffer, mens kaffedyrkerne derimod får de laveste priser
gennem de seneste århundrede. Kaffemarkedet får større og større interesse
i den udviklede del af verden, mens kaffekriser hærger i producentlandene i
syd (Ponte, 2006, s.2).

Svingende internationale kaffepriser skyldes i høj grad overproduktion,
som forværrer situationen for verdens kaffebønder (Kitti, 2009, s. 740). kaf-
febønder, der sælger deres kaffe på det almindelige kaffemarked, får hele
betalingen for kaffen med det samme, hvorimod kaffebønder, der sælger de-
res kaffe på det alternative kaffemarked, får betalinen for kaffen over tre
stadier. Det første stadie af betalinen foregår før kaffehøstningen går i gang
i september til oktober, og kan være helt op til 60 procent af slutprisen
på kaffebønnerne, men er dog ofte mindre. Anden del af betalingen sker
omkring april, når kaffebønnerne leveres efter høsten. Tredje og sidste del
af betalingen gennemføres først i juni eller juli afhængig af oranisationens
endelige indkomst efter al kaffen er solgt (Jaffee, 2007, s. 94-97).

Dyrkning af certificeret økologisk kaffe giver en stor forøget arbejdsbyrde
for bønderne og deres familier og betyder, at det er nødvendigt, at ansætte
folk til at klare det ekstra arbejde forårsaget af denne certificering (Jaffee,
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2007, s. 160). Fair Trades forhøjede priser i forhold til almindelig kaffe er her
en fordel for bonden, der gerne vil være økologisk kaffebonde (Jaffee, 2007,
s. 160).

4.3.3 Kaffekrisen

I årene 1960-1980’erne blev kaffehandlen strengt reguleret af det interna-
tionale kaffeforbunds aftale ICA3, som kollapsede i 1989, hvilket betød for-
andret forbrugerpræferencer indenfor kaffe, stigende fortjeneste på kaffe fra
ikke ICO4 medlemmer, og dette førte igen til dramatisk faldende priser på
kaffe og den velkendte kaffekrise. Krisen var et resultat of overproduktion,
hvilket skyldtes kollapset af kvotesystemet (Jaffee, 2007, s. 42 og 44). I
1990’erne dykkede kaffepriserne til det laveste i dette århundrede, og Mel-
lemamerikanske kaffebønder blev hårdt ramt af krisen, hvilket betød, at
mange bønder måtte forlade kaffeproduktionen. Andre prøvede at komme
gennem krisen ved at blive en del af forskellige certificeringsordninger som
eksempelvis økologi og Fair Trade (Kilian, 2006, s. 322). Kaffekrisen blev en
humanitær krise, som ramte mere end 25 millioner kaffebønder på verdens-
plan og var på sit højeste i årene 2001-2003 (Bacon, 2010, s. 51 og Barham,
2010, s. 135).

Kaffekrisen og de drastisk faldende kaffepriser påvirkede omkring 125
millioner mennesker i Mellemamerika og Afrika, og betød at mange kaf-
febønder var nødsaget til at sælge værdier så som kvæg, spare hvor de kun-
ne og f.eks tage deres børn ud af skolen og endda spare på maden. Andre
måtte helt opgive kaffeproduktionen, mistede deres jord eller var nødsaget
til at rive deres rødder op og flygte ind til byen i håb om en bedre fremtid.
Mange skiftede kaffeproduktionen ud med andre landbrugsprodukter eller
mere givende indtægtskilder, som kvæg eller narkotika planter. I Nicaragua
medførte fattigdommen, at mange kaffesamfund begyndte at smugle kokain
fra Colombia og ind i USA for at overleve (Finley, 2001).

Mange ansatte på de mellemamerikanske kaffeplantager mistede deres
job, og udbredt arbejdsløshed og sult var konsekvensen af krisen i landom-
råderne (Jaffee, 2007, s. 46-48).

Samtidig med at fattige kaffebønder blev endnu fattigere på grund af de
faldende kaffepriser, havde de fem største kaffevirksomheder, som til sam-
men kontrollerer 69% af verdens kafferistning og instant kaffemarked, rekord
høje indtjeninger5. Starbuck som et andet eksempel tjente 41 procent mere
i første kavrtal af 2001 end året før (Jaffee, 2007, s. 49 og Bacon, 2005, s.
497-511).

3ICA: The International Coffee Agreement
4ICO: The International Coffee Organization
5Disse fem virksomheder er: Nestlé, Sara Lee, Philip Morris, Procter and Gamble og

Tchibo
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4.3.4 Udviklingen på kaffemarkedet

Forbruget af kaffe er steget med ca. 1,2% om året siden 1980’erne og er
steget mere end 2% de seneste år. Den største stigning sker i Japan, som i
dag er verdens tredje største importør af kaffe (ICO, 2009/2010).

Kontrollen af kaffehandlen er gået fra kaffebønderne selv til lokale køb-
mænd videre til importører, kafferistere, og i dag er kaffehandlen domineret
af få store multinationale virksomheder (Topik, 2007, s. 121 og 141). Selve
kaffebønnen er gennem tiden blevet en mindre og mindre del af slutprisen
på brygget kaffe og den kaffe, der forhandles i butikker verden over, så i
dag er bønnen mere et input end det endelige produkt (Topik, 2007, s. 355).
Kaffeproduktionen er derfor i mange tilfælde mere blevet et supplement til
indkomsten end den egentlige indkomst (Jaffee, 2007, s. 41).
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Analyse

5.1 Bondens valg: Fair Trade eller almindelig kaf-
febonde?

I følge Tina Beuchelt og Manfred Zellers undersøgelse er økologiske Fair Tra-
de bønder blevet fattigere end almindelige kaffebønder over en periode på ti
år, og i 2007 var økologiske Fair Trade bønder blandt de fattigste kaffebøn-
der (Beuchelt, 2011, s.1316 og 1322). Ca. to tredjedele af kaffebønderne i
Beuhelt og Manfreds undersøgelse klassificeres som fattige i forhold til den
nationale fattigdomsgrænse. Her lidt flere økologiske og Fair Trade økologi-
ske bønder end almindelige bønder, men der er ikke den helt store forskel
mellem de tre grupper af kaffeproducenter (Beuhelt, 2011, s. 1322). Deres
undersøgelse viser, at certificering ikke uden videre hjælper kaffebønder til
en indkomst over fattigdomsgrænsen. Arbejdsforholdene i kaffeproduktionen
af Fair Trade kaffe i Nicaragua er ifølge Valkila ikke bedre end de generelle
arbejdsvilkår i landet (Valkila, 2009, s. 3024), så heller ikke her er der den
helt store fordel ved at være en del af Fair Trade samarbejdet.

En anden undersøgelse viser at kaffeproducenter, der sælger kaffe på det
almindelige marked, har fire gange så stor risiko for at miste deres jord på
grund af faldende markedspriser end bønder, der sælger deres kaffe på det
alternative kaffemarked. Den højere pris, Fair Trade garanterer bønderne,
giver dermed en større tryghed blandt disse producenter (Bacon, 2004, s.
506).

Under kaffekrisen tjente Fair Trade kaffebønder i Mexico, Guatemala og
El Salvador priser, der var to til tre gange højere end prisen på almindelig
kaffe (Beuchelt, 2011, s. 1317). Den større fortjeneste på kaffen blev bl.a.
brugt på bedre sundhedsforhold, bedre uddannelsesmuligheder, forbedret
sanitetsforhold i hjemmene samt vandforsyninger (Beuhelt, 2011, s. 117). I
mange tilfælde betød Fair Tradeds garanteret mindstepris forskellen mellem
overlevelse og bankerot for de fattige småbønder (Raynolds, 2004, s. 1118).

Disse forskellige undersøgelser viser, at den største fortjeneste af at være
Fair Trade kaffebonde opnår bønderne i krisetider, hvor Fair Trades mini-
mumspris gør en forskel. Når priserne for kaffe generelt er gode, er mind-
steprisen for Fair Trade kaffe ikke væsentlig højere end for almindelig kaffe,
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og denne fordel falder dermed bort. Fair Trade certificeringen er helt klart
at foretrække i krisetider, hvor det at være Fair Trade bonde kan bety-
de overlevelse og mulighed for at fortsætte kaffeproduktionen grundet den
garanterede mindstepris.

Kaffekrisen tager lang tid at komme over for de fattige kaffebønder, og
en kort periode med bedre priser kan ikke bringe kaffeplanterne tilbage el-
ler genetablere samfundet, efter at mange af dets beboer er emigreret til
andre dele af landet eller til andre lande. Effekten af kriser vil påvirke lan-
dområderne i producentlandene i mange år fremover og måske endda flere
generationer (Jaffee, 2007, s. 48). Derfor betyder gode tider for kaffepriserne
ikke nødvendigvis, og nok i virkeligheden sjældent, gode tider for kaffebøn-
derne. Den store gæld de har opbygget i krisetider er svær at komme af med,
og ifølge Bradley Wilson lever mange Nicaraguaske Fair Trade kaffebønder
stadig med stor gæld selv mange år efter den værste kaffekrise i 2000-2004
(Wilson, 2010, s. 84).

Lav indtjening og gæld er forhindringer for Fair Trade kaffebønder for at
opnå økonomisk fremgang. Gæld er en af de største grunde til at kaffebønder
forlader et kooperativ eller sælger deres kaffe udenfor Fair Trades marked
(Wilson, 2010, s. 85). Derfor lever mange Fair Trade kaffebønder stadig i
fattigdom, også selvom de klarer sig bedre end bønder, der dyrker almindelig
kaffe (Jaffee, 2007, s. 237).

De Mellemamerikanske kaffeproducenter er for hovedpartens vedkomne
småbønder uden meget jord at gøre godt med, dermed har de svært ved at
udvide kaffeproduktionen væsentligt og kan derfor kun håbe på at tjene en
fornuftig sum penge på den begrænsede mængde kaffe, de har mulighed for
at dyrke på deres lille jordlod. Det er svært for de små bønder i Mellema-
merika at få økonomien til at hænge sammen, da priserne på forbruget hele
tiden stiger, og fortjenesten på kaffe og andre landbrugsvarer sjældent følger
med. Dette er også tilfældet for Fair Trade kaffebønderne. Fair Trade lover,
at mindsteprisen er sat, så den dækker bøndernes udgifter til råvarer samt
almindelige leveomkostninger, men virkeligheden er at produktionsomkost-
ningerne hele tiden stiger, mens Fair Trades minimumspris har været den
samme de sidste ti år (Jaffee, 2007, s. 236). Det ekstra arbejde og de øgede
omkostninger gør derfor, at det ikke nødvendigvis kan betale sig at være
Fair Trade bonde i forhold til at være almindelig kaffebonde (Jaffee, 2007,
s. 260). Mange fattige i de mellemamerikanske lande har ikke engang ad-
gang til jord og jordløse arbejdere på landet fortsætter med at leve i dyb
fattigdom (Bacon, 2004, s. 502).

En anden ting der gør det svært for bønderne at øge indkomsten er, at
det tager lang tid at dyrke kaffe. Der går adskillige år før kaffeplanterne har
vokset sig store nok til at bære frugt og endnu nogle år før høsten er af en
betydelig mængde. Dette gør det svært at øge produktionen, og muligheden
for at udskifte kaffeproduktionen med andre landbrugsprodukter i dårlige
tider er ikke at foretrække, såfremt bonden ønsker at fortsætte med at dyrke

34



kaffe.
Fair Trade bønder venter derudover længe på betalingen for kaffebøn-

nerne, hvilket er en ulempe i forhold til at være almindelig kaffebonde, og i
mange tilfælde resulterer i, at de fattige kaffebønder bliver nødt til at sælge
kaffen på det almindelige marked, og dermed mister de den ekstra fortje-
neste, i forhold til at vente på den lidt bedre betaling på det alternative
marked. Dette har dog størst betydning i krisetider, hvor Fair Trade prisen
er væsentlig bedre end for almindelig kaffe.

5.1.1 Kaffeleveringskæden

De mellemamerikanske kaffebønder er øverste led i kaffeleveringskæden og
får hele tiden mindre og mindre betydning og indflydelse på det samlede
produkt, da store internationale ristningsfirmaer og multinationale virksom-
heder generelt spiller den helt store rolle i den samlede kaffehandel. Det er
disse store virksomheder, der tjener de store penge på kaffe, og det er her
overskuddet ender, ikke hos den lille fattige kaffebonde i Mellemamerika.

Selv om kaffeleveringskæden virker kortere for de kaffebønder, der er en
del af Fair Trade ordningen (se figur 3.1 og 3.2), er der stadig mange led
i kæden. De flere led i producentlandene er flyttet over til kooperativerne
og Fair Trade ordningen, og ved at omlægge disse led i producentlandet, er
kaffebonden en større del af produktionsprocessen, og salget til køberlan-
det sker direkte gennem kooperativet uden yderligere mellemled. Bønderne
dyrker stadig selv kaffebønnerne, men herefter samles bøndernes produktion
i kooperativerne, hvor de i fællesskab forarbejder bønnerne. Dette har fle-
re fordele for bønderne i forhold til at være almindelig kaffebonde. Bonden
har flere arbejdsopgaver i produktionen, hvilket giver mere arbejde generelt
samt mere varierede arbejdsdage i løbet af året. Ved at være en større del
af produktionsprocessen får bønderne også større indsigt i dyrkningens be-
tydning, kaffebønnernes kvalitet og forskellighed samt en større interesse i
at få så stort et udbytte som muligt.

Salget af Fair Trade kaffen sker til et begrænset antal købere, som giver
mindre usikkerhed omkring prisen, og kaffen fra Fair Trade kooperativerne
er mere specificeret og ender med bedre produktinfo end almindelig kaffe,
da kaffen kommer gennem adskillige former for kontrol og markedsføring.

Det er dog stadig virksomheder i køberlandet, der tjener de fleste penge i
den samlede produktion af kaffen, og her al magten ligger. Dette er tilfældet
fordi kaffe er gået hen og blevet et køberdrevet produkt, der styres af køberen
og den øgede interesse for specialkaffer. Her er det ikke dyrkningen af kaffen
og selve kaffebønnen, der er blevet det vigtigste, men derimod hvordan kaffen
er ristet, producenternes historie, samt hvordan kaffen bliver markedsført.

Dette bevirker at kaffebonden i Mellemamerika kun spiller en meget lil-
le og næsten ubetydelig rolle i den samlede kaffeproduktion. Når kunderne
vælger en kaffe, ser de måske på, hvor kaffen kommer fra, og her har Mel-
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lemamerikanske kaffebønder den fordel, at det generelt ses som god kaffe
samt kvalitets- og specialkaffer, der kommer fra denne region, men ellers er
det helt andre kvaliteter, der vægter i valget af kaffe så som prisen, embal-
lagen samt ristningstypen. Det er de store virksomheder i køberlandene, der
bestemmer, hvordan kaffen fra de fattige mellemamerikanske bønder skal
ristes og sælges, og det er i denne process, at prisen sættes, og markedsfø-
ringen af produktet besluttes. Disse beslutninger har de mellemamerikanske
bønder ingen indflydelse på.

Kaffebonden er det led i leveringskæden, der har den laveste fortjene-
ste og indflydelse på det endelige produkt tiltrods for, at det er her selve
kaffebønnen dyrkes, som er grobund for hele det samlede produkt. Uden
kaffebønnerne ville der ikke være nogen kaffe, så kaffebonden burde spille
en langt større rolle i den samlede produktion af kaffe og ikke bare være en
lille ubetydelig brik, som kæmper for overlevelse, mens de store virksomhe-
der kan tage alle beslutningerne over hovederne på bønderne og løbe med
fortjenesten.

Fair Trade kaffe er blevet populært, og det er in at tænke etik og moral
ind i købssituationen. Kaffebønderne er da også kommet en smule mere med
i handelsprocessen ved at være Fair Trade bønder, da de derved også er
en del af andet led i kaffeleveringskæden gennem kooperativet, hvis vi ser
på det i forhold til den almindelige leveringskæde for kaffe. Her fungerer
kooperativet i stedet for en mellemhandler udefra, men i virkeligheden gør
det nok ikke den helt store forskel. Magten ligger i landene i nord, og i
virkeligheden kan man måske ligefrem snakke om, at der er kommet flere
led i kaffeleveringskæden for Fair Trade kaffe i form af markedsføring og
kontrol i forbindelse med certificeringen.

5.1.2 Kooperativerne

En af de store forskelle på at være Fair Trade kaffebonde i forhold til at være
almindelig kaffebonde er, at Fair Trade bønderne er organiseret i koopera-
tiver, hvor bønderne samler deres produktion af kaffebønner og sælger dem
salmet til den internationale køber. Dette giver dem mulighed for at dyrke
en vis mængde og en mere stabil kvalitet, som gør det lettere at afsætte
kaffebønnerne på markedet til en ordentlig pris. Derudover giver koopera-
tiverne et sammenhold blandt kaffebønderne og skaber en fælles identitet,
som bønderne er stolte af. Dette er af stor betydning for bønderne og har
været noget af grunden til, at mange Fair Trade kaffebønder fortsætter kaf-
feproduktionen selv i meget svære tider (Raynolds, 2004, s. 1115).

Fair Trade bønderne ved, hvor deres kaffe sælges, og hvilken pris de kan
forvente. Dette giver en øget sikkerhed og mindre bekymring. Derudover
ser mange bønder det som en fordel at høre til et fællesskab i stedet for
bare at være sig selv (Jaffee, 2007, s. 243-245). Bønderne bærer risikoen for
produktionen, og kooperativerne står med ansvaret for at sælge det endelige
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produkt (Wilson, 2010, s. 89). Denne fordeling gør, at bonden kan føle større
tryghed ved at sælge produktet.

Undersøgelser har også vist at samarbejdet i kooperativerne har været
med til at forbedre bøndernes økonomi, give mulighed for alternative pro-
duktionsformer og etablere nye produkter (Boersma, 2008, s. 56).

Den største forskel for Fair Trade kaffebønder i Nicaragua i forhold til
almindelige kaffebønder er ifølge Bacons undersøgelse samarbejdet med koo-
perative organisationer, som yder professionel hjælp til bønderne i form af
hjælp til eksport af kaffen, certificeringsprogrammer, service i forskellig form,
kredit, teknisk assistance, ligestillings træning samt lovgivnings og politisk
support (Bacon, 2010, s. 63).

Det er vigtigt for de fattige kaffebønder at skabe sig et netværk og få
hjælp til at komme ind på markedet. Dette får de gennem Fair Trade, hvilket
almindelige kaffebønder ikke har adgang til.

Kooperativerne modtager derudover en bonus gennem Fair Trade, som
bruges på lokale projekter, der gavner lokalområdet, kooperativet selv eller
de enkelte bønder f.eks i form af betaling af gæld, kredit, teknisk assistance
eller certificeringsomkostninger samt forbedring af skoler, bygninger, infra-
struktur osv. (Bacon, 2004, s. 505). Dette giver lokalsamfundet mulighed
for at udvikle sig på en positiv måde, og bønderne får adgang til goder i
lokalsamfundet, som de ellers ikke ville have. Regeringerne i de mellemame-
rikanske lande prioriterer sjældent lokalsamfundenes udvikling i de fattige
landområder, derfor er lokalprojekterne gennem Fair Trade af stor betydning
for disse områder og dets beboer.

5.1.3 Det alternative marked

Fair Trade giver ikke bare penge til bønderne i form af forskellige projekter,
som hjælpeorganisationer gør. De hjælper kaffebønderne ind på det globale
marked, hvor bønderne selv spiller en aktiv rolle, og Fair Trade er en handels-
partner, der hjælper kaffebønderne til bæredygtig udvikling ved at assistere
med bedre handelsforhold og sikrede rettigheder for de fattige småbønder
(Raynolds, 2004, s. 1109 og 1110). At komme ind på markedet er af stor
betydning for de fattige bønder, og da de i mange tilfælde er dårligt udan-
net, ikke mestrer de internationale sprog og kun er en lille spiller på det
store marked, har de stor gavn af kooperativernes sammenhold og hjælpen
til forståelse og adgang til de internationale handelsmarkeder.

Fair Trade bønder i Raynolds m.fl. undersøgelse fortæller, at de har fået
en bedre forståelse for det internationale markeds kvalitetskrav og fordelene
ved samarbejde (Raynolds, 2004, s. 1118 og 1119). Dette giver de fattige
bønder en chance for at deltage på markedet på lige fod med andre aktører
og stiller dem stærkere overfor andre handelspartnere i forhold til alminde-
lige kaffebønder, som står mere usikkert og uvidende overfor markedet, de
internationale betingelser og regler samt i forhold til køberen.
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Derudover har deltagelsen på det alternative marked betydet udvikling
af både den økonomiske og den sociale infrastruktur i landområderne i Mel-
lemamerika (Boersma, 2008, s. 56).

5.1.4 Certificeringsprocessen

For at blive en del af Fair Trade samarbejdet, skal kaffebonden igennem en
certificeringsproces, som er dyr og indviklet for bonden, og mange bønder
og kooperativer er forvirrede over, hvad Fair Trade egentlig er, og hvad det
betyder for dem at være certificeret Fair Trade kaffebonde (Méndez, 2010, s.
246). Dette er ikke ideelt, da det dermed kan afholde bønder fra ordningen
alene på gund af uvidenhed, og da bønder, der er med i samarbejdet, måske
ikke får det fulde udbytte af ordningen, da de ikke ved, hvad de skal forvente,
og hvad de egentlig får ud af det.

Mange kaffebønder, som ønsker at være en del af Fair Trade ordningen,
har ikke muligheden på grund af de store omkostninger i forbindelse med
certificeringen og de høje kvalitetskrav (Jaffee, 2007, s. 250). Certificerings-
processen udelukker dermed en stor del af de fattige bønder i Mellemame-
rika og bliver et spørgsmål om penge, hvilket udelukker de aller fattigste
kaffebønder, som måske i virkeligheden er dem, der kunne få allermest gavn
af Fair Trade samarbejdet.

Certificerede kaffeproducenter modtager ofte først betaling for kaffen
lang tid efter høsten er afsluttet. Der går mindst fire til fem måneder, og
ofte går der helt op til otte til ni måneder efter den første levering af kaffen
(Beuhelt, 2011, s. 1318). Alle kaffebønder har brug for penge til at dække
de dyre høstomkostninger, og derfor ender mange certificerede kaffebønder
med at sælge deres kaffe på det almindelige kaffemarked til en langt lavere
pris end den lovede pris for Fair Trade kaffe (Beuhelt, 2011, s. 1318). Dette
er ikke attraktivt for bonden og er jo ikke meningen med Fair Trade, så fal-
der fordelen med mindsteprisen jo ligesom til jorden. Kooperativerne kunne
i mange tilfælde måske afhjælpe en del af bøndernes problem her ved at
forskyde betalingen af inputs.

En af grundene til at nogle mellemamerikanske kaffebønder vælger at væ-
re almindelig kaffebønder i stedet for at være en del af Fair Trade ordningen
skyldes i mange tilfælde, at de undgår kvalitetskontrollen, øget ansættelse
af arbejdskraft samt ventetiden på op til fem måneder på den fulde betaling
for kaffen. Dette er også grunden til at mange kaffebønder, der allerede er en
del af Fair Trade ordningen vælger at sælge deres kaffe på det almindelige
marked (Jaffee, 2007, s. 56).

Certificeringsprocessen medfører professionalisering af kontrol og certifi-
ceringsprocedurer, hvilket skaber et bureaukrati, hvor landene i nord udfører
disse processer, og kaffebonden stadig kun producerer kaffen (Renard, 2005,
s. 422).

Méndez m.fl. undersøgelse viser dog, at Fair Trade certificering har en
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positiv indflydelse på bøndernes opsparing samt adgang til kredit specielt i
Nicaragua (Méndez, 2010, s. 246). Derudover har Fair Trade bønder større
adgang til forskellige typer netværk end andre kaffebønder og kooperativer
(Méndez, 2010, s. 247).

Bønder i Nigaragua vælger ofte at gå over til økologisk produktion af
kaffe, da det er mere sikkert for deres familier og børn, da der i denne
dyrkningsform ikke bruges kemikalier (Bacon, 2004, s. 500).

Derudover kan den øgede kontrol og markedsføring i forbindelse med cer-
tificeringen af Fair Trade produkterne føre til bedre produktinfo og dermed
bedre afsætningsmuligheder af kaffen for de fattige bønder.

5.1.5 Forbedring af kaffebøndernes vilkår og levestandart

De fattige mellemamerikanske kaffebønders vilkår og levestandart afhænger
af de store kafferistningsfirmaer og andre multinationale virksomheders be-
slutninger og magt. Øget salg er vigtig for, at der er et marked at afsætte
Fair Trade kaffen på, men det betyder ikke nødvendigvis, at de fattige melle-
mamerikanske småbønder tjener bedre på deres kaffebønner, bare fordi flere
begynder at købe Fair Trade kaffe. Forhandlerne bestemmer selv prisen på
Fair Trade produkterne, så længe bønderne får, hvad de skal have, så for-
brugerens merpris for Fair Trade kaffe i forhold til almindelig kaffe kommer
ikke de fattige bønder til gode (Henriksen, 2008, s. 2).

Derudover stiger forbrugspriserne hele tiden, hvilket især rammer de fat-
tige, som så ikke længere har råd til at købe basale fødevarer. De stigende
fødevarepriser skyldes dels et ringere høstudbytte, klimaforandringer, vok-
sende befolkninger, ændrede kostvaner, eksportrestriktioner mm. Den pri-
mære grund til de øgede fødevarerpriser skyldes dog udbredt spekulation i
fødevarer på uregulerede financielle markeder, hvor spekulanter, i langt hø-
jere grad end tidligere, investerer i råvarer, som de ikke ellers er indblandet
i med hensyn til produktion og handel. Dette forårsager kraftige prisud-
sving og en stor usikkerhed for de mellemamerikanske kaffebønder. Disse
prisudsving rammer ikke kun bøndernes forbrug, men også indtjeningen på
kaffebønnerne, som også er udsat for stor spekulation (Care).

For at forbedre disse bønders forhold og indflydelse er det nødvendigt,
at de bliver en større del af kaffeproduktionen, end de er i dag. De bør have
større del i beslutningerne og deltage på et højere niveau i forhold til indfly-
delse. Derudover er det nødvendigt, at de basale fornødenheder er i orden
så som adgang til mad, uddannelse, sundhed, ordentlige sanitetsforhold og
infrastruktur. Disse forhold kan sikres gennem flere lokale projekter enten
gennem større bonus og flere bonusser fra Fair Trade ordningen, gennem
NGO arbejde i områderne eller ved at presse regeringerne i regionens lan-
de til at investere i sådanne projekter i de fattigste dele af landene. Det er
vigtigt, at det er attraktivt for bønderne at blive i lokalsamfundet, og at de
ikke bliver nødsaget til at trække deres børn ud af skolen i dårlige tider eller
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migrere væk fra landområderne. Storbyerne i Mellemamerika er i forvejen
plaget af store problemer med fattigdom og hjemløshed, og det er derfor ikke
løsningen, at de fattige bønder bliver nødsaget til at rive deres rødder op og
flygte til byerne i håb om overlevelse. Det bør derfor være attraktivt eller i
hvert fald muligt for bønderne og deres familier at blive boende på landet
og kunne forsørge sig selv. Investeringer i landbruget er af stor betydning
for bæredygtig vækst samt beskæftigelse i landområderne. For at bekæmpe
fattigdommen her, er det en god ide at investere i landbrugssektoren, da
dette er en af de sektorer, der giver de bedste resultater i form af investe-
ringer for at reducere fattigdomsproblemet i fattige landområder samt sikre
økonomisk vækst (Care).

5.2 Fair Trades udvidelse

Fair Trade kaffesalget er spået til at stige de kommende år specielt i USA,
men på grund af en forventet situation af overproduktion, giver det ingen
fordel for kaffebønderne (Kilian, 2006, s. 329). Fortjenesten for bedre salg af
kaffe befinder sig længere nede i leveringskæden, og det øgede salg har ofte
ingen eller meget lille betydning for de fattige kaffebønder, som er øverste
led i kæden. En udvidelse af Fair Trade vil derfor kræve, at bønderne får
udvidet deres muligheder med hensyn til salg og fortjeneste, hvilket kan ske
på flere måder. Her har Fair Trade ifølge teorien flere muligheder ved at se
på forbedringer i processen, produktet, forskellige fordele i kontraktindgå-
elserne og samarbejdet med køberen, nye funktioner i kaffeleveringskæden
samt muligheder i også at deltage i andre leveringskæder.

5.2.1 Processopgradering

Øget mængde kaffe er svær at opnå, da bønderne kun har et lille stykke jord
hver, og da det er svært og oftest umuligt at erhverve sig mere af den dyre-
bare jord. Derudover tager det lang tid at dyrke kaffe, før der er udbytte af
planterne. Den eneste måde at øge kaffeproduktionen på, som forholdene er
nu, er derfor at bruge mere arbejdskraft, gødning eller sprøjtegifte (Milford,
2004, s.4).

Forbedring af teknologi, produktionssystemerne og viden kan gøre dyrk-
ningen og forarbejdningen af kaffebønnerne lettere og hurtigere for bønderne,
øge udbyttet og er i det hele taget at foretrække. Men teknologi og ændring
af produktionsmetoderne kan være omkostningsfuldt og have lange udsigter,
inden det er etableret. Her er det en fordel for bønderne at være en del af
et kooperativ, så forbedringerne kan ske i fælleskab, og omkostningerne til
teknologi og viden kan deles mellem bønderne. Her er det en fordel med
store kooperativer, da det giver flere muligheder for investeringer i teknologi
og viden, og da forarbejningen af mange bønders samlede produktion klares
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hurtigere og nemmere sammen end hver for sig. De fattige kaffebønder besid-
der kun et forholdsvis lille stykke jord, og teknologien skal dermed tilpasses
disse forhold, men i forarbejdningen er der mulighed for større maskiner og
anden teknologi, da mange bønder her samler deres produktion.

Processen i kaffeproduktionen kan også forbedres ved at forbedre effekti-
viteten i form af bedre faktureringer, leveringsskemaer, forbedret kundema-
nagement samt mindre spild og svind (Bair, 2005, s.165-166). Disse faktorer
kræver også tid og viden i forhold til administration og udvikling af nye
arbejdsmetoder. Dette foregår dog i kooperetivet i Fair Trade ordningen og
kan derfor samles for alle kooperativets bønder. Dermed spares der tid, og
det er samtidig kun nødvendig at have en person til at udføre dette admi-
nistrative arbejde. Med hensyn til spild og svind er det en vigtig faktor, da
bønderne jo ikke har så mange muligheder for at udvide deres produktion
af kaffebønner betydeligt. Ved at få så meget ud af produktionen og jorden
som muligt, opnår de den mest optimale mængde kaffe.

Ved at opgradere produktionsprocessen i kooperativet opnår bønderne
større udbytte af produktionen, lettere og hurtigere salg samt bedre kon-
kurrencefordele, da de får mulighed for lavere omkostninger i forbindelse
med produktionen og forarbejdningen samt i det hele taget større funktion
i processen af det samlede produkt.

5.2.2 Produktopgradering

Forbedring af produktet kræver bedre dyrkningsformer og viden om kaffe-
typen, de ideelle dyrkningsmetoder og forarbejdningsprocessen. Dette kan
bønderne opnå gennem Fair Trade i form af den fælles bonus til kooperati-
verne, hvis de vælger at bruge denne bonus på forbedring af landbrugsmeto-
derne samt uddannelse indenfor landbrug, kaffedyrkningen og forarbejdning.
Der er dog mange lokalprojekter, der er værd at bruge denne bonus på, og
det er ikke muligt at forbedre alle dele af lokalsamfundet, så det er et svært
valg.

Kvaliteten på kaffen har en vigtig betydning for det færdige produkt.
Costa Rica er det land i Mellemamerika, der kan bryste sig af at dyrke
noget af den bedste kaffe i denne region. Stort set ingen af bønderne i Costa
Rica er Fair Trade kaffebønder, men alligevel er de nogle af de kaffebønder,
der tjener bedst på deres kaffe, da den er af virkelig høj kvalitet. Grunden til
dette skyldes at Costa Rica generelt har et højere uddannelsesniveau samt
bedre adgang til teknologi og udvikling. De andre lande i Mellemamerika
kan med fordel arbejde hen i mod samme gode kvalitet som Costa Rica,
men teknologi og udvikling er dyrt og vil kræve sponsorer og hjælp udefra.
Derudover spiller markedsføringen af produktet en meget vigtig rolle, som
de fattige kaffebønder ikke har nogen indflydelse på.

Ifølge kommunikationschef fra Coop Danmark, Jens Juul Nielsen, er der
kommet langt flere Fair Trade varer i butikkerne end tidligere, og en større
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del af befolkningen interesserer sig for det. Men han mener også, at hvis Fair
Trade skal blive populært som økologi, kræver det, at det er topkvalitetsva-
rer, der bærer Fair Trade mærket (Sørensen, 2007, s. 1).

I følge Bacon m.fl. gives der også en bedre pris for kvalitetskaffe i for-
hold til almindelig kaffe, og det er hurtigere at sælge og giver derfor en
større fortjeneste (Bacon, 2004, s. 504). I det hele taget giver certificeret
kaffe en bedre pris end almindelig kaffe og har større indflydelse på pri-
sen end kvaliteten (Bacon, 2004, s. 504). Dette stemmer dog ikke overens
med resultaterne fra Costa Rica, hvor de bønder, der tjener godt på deres
kaffe ikke er certificerede. Her er det helt klart kvaliteten, der er en fordel
samt landets omdømme verden over, som et land, der producerer kaffe af
allerhøjeste kvalitet.

Det er vigtigt for bønderne hele tiden at følge med i udviklingen på for-
brugermarkedet i forhold til forbrugerens præferencer med hensyn til kvali-
tet, etik samt populære mærkningsordninger mm. Derudover er det vigtigt,
at de kan levere en stabil kvalitet, som kan føre til bedre afsætning og en
bedre fortjeneste. Det betyder ikke nødvendigvis, at kaffen behøver at smage
ens fra gang til gang, med mindre det er det, der er lovet. Tværtimod kunne
det måske netop være en fordel, at kaffen var forskellig fra gang til gang,
dog stadig af en høj kvalitet. Dette kunne skabe et unikt produkt og kunne
blive en fordel i markedsføringen af kooperativernes kaffe.

De mellemamerikanske kaffebønder producerer Arabica kaffe i bjergom-
råder, som er mere tidskrævende og omkostningsfuldt end dyrkningen af
Robusta kaffen i de lavtliggende regnskovsområder. Arbejdsbyrden og om-
kostningerne ved dyrkningen af Arabica kaffen i bjergområderne bevirker,
at bønderne ikke kan producere kaffe nok til at konkurrere med kaffepro-
ducenter fra andre dele af verden. Det kan derfor bedre betale sig for de
mellemamerikanske kaffebønder at satse på kvalitet fremfor kvantitet.

5.2.3 Forbedring af leveringskædens koordinering

Kaffebøndernes sårbarhed overfor faldende kaffepriser afhænger af deres pla-
cering i leveringskæden samt deres adgang til land, kredit, arbejdskraft og
sociale netværk (Bacon, 2004, s. 503). Fair Trade spiller her en vigtig rolle
allerede, og Fair Trade kaffebønderne er allerede en del af både de vertikale
og den horisontale kontraktindgåelse.

Vertikal kontraktindgåelse

Kontraktindgåelsen med køberen er en meget vigtig del af handlen for kaf-
febønderne. Her er det specielt vigtigt, at bonden eller kooperativet opnår
en god, tæt og langsigtet handel med køber. Dette sikrer stabilitet, sikkerhed
og mindre bekymring hos de fattige kaffebønder. Derudover bør handelskon-
trakten indeholde lovning om serviceydelser til bønderne og kooperativerne i
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form af: mulighed for kredit, forlængelse af kontrakten og samarbejdet samt
adgang til gødning og andre nødvendige goder mm. Disse muligheder vil
betyde større fleksibilitet og sikkerhed for bønderne og gør det lettere at op-
retholde kaffeproduktionen også i dårlige tider. En anden ting er, at bonden
skal have mulighed for at lære markedet at kende gennem køberen. Det er
vigtigt, at bønderne selv spiller en aktiv rolle i handelsprocessen, så de ved
hvilke kvaliteter, der er vigtige, lærer at agere på markedet og bevarer deres
individuelle betydning og identitet som aktive og selvkørende kaffebønder.

Fair Trade arbejder allerede for at kaffebønderne omfattet af Fair Trade
ordningen opnår disse fordele ved vertikal kontraktindgåelse. Dette er en stor
fordel for bønderne og et punkt, der er vigtigt at holde fast i for Fair Trade i
fremtiden. Så vidt det er muligt, kunne Fair Trade også satse på endnu bedre
samarbejde mellem bønderne i kooperativerne og køberen af kaffen. Her vil
det specielt være en god ide at se på bøndernes indflydelse i den samlede
handelsprocess og udvikling af produktet samt udvikle strategier, som giver
adgang for kaffebønderne til verdens ledende virksomheder. Kaffebonden
har kendskabet til kaffebønnerne, dyrkningsmetoder, vejrforhold og andre
relevante faktorer i forbindelse med dyrkningen af kaffebønnerne. Derfor er
det en fordel også for køberen og de store virksomheder, hvis kaffebønderne
blev en del af beslutningstagningen og indflydelsen på udviklingen af kaffens
kvalitet, udvikling, logistik mm. Det kræver dog at bonden ved, hvad han
snakker om og taler samme sprog som leverandøren eller virksomheden.
Dette forudsætter udannelse og information til de fattige mellemamerikanske
kaffebønder samt støtte og opbakning fra Fair Trade og det internationale
samfund.

Horisontal kontraktindgåelse

De kollektive handlinger er en anden vigtig ting, der har stor betydning i
forbindelse med produktionen og salget af kaffen. Det er vigtigt at bønderne
samarbejder omkring imputbestemmelser, markedsføring, certificering, for-
sikring af afgrøder samt oprettelse af fælles interesseforeninger. Dette kan
være med til at reducere omkostningerne, forøge indtægterne og mindske
de individuelle risici. Fair Trade kaffebønderne er alle samlet i kooperati-
ver, som samarbejder om disse ting. Dette samarbejde har mange fordele,
og bonden står aldrig helt alene med ansvaret og bekymringerne. Koopera-
tiverne er positive for bøndernes velbefindende og mulighed for at være en
stærk spiller på det internationale marked. Fair Trade kunne derfor fortsætte
denne horisontale kontraktindgåelse og gøre, hvad de kan for at forholdene i
kooperativerne bliver endnu bedre og giver bønderne endnu flere muligheder
og fordele. Derudover kunne kooperativerne arbejde endnu tættere sammen
for at garantere højere kvalitet, forsøge at sikre den samme kavlitet hver
gang, samt opnå aftaler med køber, der sikrer at bønderne kan sælge deres
kaffe på det alternative kaffemarked og ikke bliver nødt til at sælge kaffen på
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det almindelige kaffemarked. Forbedringer i lokalområdet til en mere udbyg-
get infrastruktur vil øge mulighederne for større kooperativer samt eventuelt
samarbejde mellem forskellige kooperativer.

5.2.4 Nye funktioner i leveringskæden

For at der er plads til flere Fair Trade kaffebønder i ordningen, og det ikke
kommer til at betyde forværring af forholdene for de bønder, der allerede
er med i ordningen, er det nødvendigt at udvide kaffebøndernes funktio-
ner i kaffeleveringskæden, så de ikke kun dyrker kaffen og er øverste led i
kæden. Ved at bønderne varetager flere funktioner i leveringskæden, får de
en større betydning i den samlede kaffeproduktion og handel, og der bliver
mulighed for at endnu flere bønder og andre fattige kan være med i Fair
Trade ordningen uden at forholdene for bønderne forværres.

Fair Trade kan være en nyttig support for de fattige kaffebønder for
at komme ind på det eksisterende verdensmarked, hvis de hjælper bønderne
med at udvikle deres produkter og stige op af leveringskæden (Beattie, 2007,
s.1).

Kaffebønderne i Fair Trade kooperativerne er blevet en større del af pro-
duktionen, da de også er med i forarbejdningen af kaffebønnerne, men de kan
med fordel besidde endnu flere funktioner i kooperativet. Det er vigtigt, at
bønderne også kan varetage nogle af de led i leveringskæden, som i dag ligger
i landene i nord, da det er her indflydelsen og fortjenesten ligger. En mu-
lighed kunne være, at kaffebønderne også begyndte at riste kaffebønnerne.
Dette ville give en kæmpe fordel i forhold til beslutningstagning, fortjeneste
og indflydelse på det endelige produkt. De fattige kaffebønder har dog ikke
ummiddelbart nogen forudsætninger for uden videre at varetage denne pro-
cess, og det vil derfor kræve stor hjælp og organisering udefra. Her kan Fair
Trade spille en vigtig rolle i etableringen af denne nye funktion i form af
viden, uddannelse af bønderne, anskaffelse af udstyr og arbejdskraft. Dette
vil kræve financieringer udenfor Fair Trade, som muligvis kunne få hjælp af
internationale NGOer, andre sponsorer eventuelt i form af store internatio-
nale virksomheder og i sjældnere tilfælde måske landenes regeringer. Dette
vil ydermere have den fordel, at endnu flere fattige i landområderne i den
mellemamerikanske region kan blive en del af kaffeproduktionen og måske
ligefrem med bedre fortjeneste end i dag. Her er det også en fordel med store
kooperativer, så omkostninger i forbindelse med ristningen kan holdes nede
og kaffekvaliteten kan bevares.

5.2.5 Flere leveringskæder

Det er svært for de fattige kaffebønder uden videre at øge deres indtjening
og indflydelse som øverste led, og det er svært at udvide produktionen be-
tydeligt. Kaffeproduktionen er derudover præget af meget svingende priser,
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usikre forhold og sårbarhed overfor naturkatastrofer og ekstreme vejrforhold.
Derfor kan Fair Trade med fordel støtte kaffebonden i alle hans eller hendes
landbrugsprodukter. Dette giver bonden en øget sikkerhed i dårlige tider for
kaffe, da der dermed kan tjenes på de andre produkter. Ved at være en del
af forskellige leveringskæder er bonden ikke lige så sårbar overfor faldende
priser på et bestemt produkt. Skulle kaffeplanterne blive ødelagt på grund af
de ekstreme vejrforhold, der ofte præger det mellemamerikanske kontinent,
har bonden også en anden indtægtskilde i form af andre landbrugsproduk-
ter, som ofte er hurtigere at genetablere end kaffe, som tager lang tid at
dyrke på ny, inden den kan give en indtægt. Derudover kan det være en
god ide at dyrke så varieret landbrugsprodukter som muligt, så familien kan
forsørge sig selv i dårlige tider.

Kaffe kan være svær at leve af alene, og derfor kan det være en stor
fordel også at dyrke andre landbrugsprodukter ved siden af. Det kan dog
være svært for bonden at være en del af mange forskellige leveringskæder,
da adgang til jord er begrænset, og da det tager tid at dyrke forskellige
produkter. Specielt kaffe tager tid før det bærer frugt, og derfor kan det
være en fordel at dyrke al den kaffe, man ønsker med det samme. I nogle
områder er kaffe tilmed et af de eneste afgrøder, der kan dyrkes på grund af
jordtypen, højdeforholdene, hældning på markerne osv. (Fair Trade Hub).

Det er blevet mere udbredt i den mellemamerikanske region at skifte fra
de traditionelle afgrøder så som kaffe, sukker, kakao og bananer til produk-
ter, der giver en bedre og mere sikker indtægt så som frugter, grøntsager,
nødder, blomster og olier. Bl.a er meloner fra Mellemamerika blevet po-
pulært og er et af regionens mest eksporterede produkter (Franko, 2007, s.
331-334). Disse produkter har langt kortere leveringskæder end kaffe, da pro-
dukterne her sælges i deres forholdsvis rene form. De skal ikke igennem en
forarbejdningsprocess så som kaffen, der bl.a skal ristes og evt. males før den
sælges videre. Ved at leveringskæden på disse produkter er kortere, er bon-
den, der dyrker disse produkter, også en langt større spiller i produktionen
og har mere indflydelse på det endelige produkt, der når ud til forbruge-
ren. Indtægten er bestemt af efterspørgslen og ikke af store multinationale
firmaer, sådan som det foregår med f.eks. kaffe.

En anden mulighed for de fattige kaffebønder er at skifte fra kaffeleve-
ringskæden til at dyrke planter, der kan bruges til fremstilling af medicin.
Organisationen for Amerikanske Stater har lavet et eksperiment med mel-
lemamerikanske bønder, hvor de dyrker forskellige medicinplanter, som kan
dyrkes ved siden af kaffen eller i stedet for denne. Medicin giver generelt
en bedre indtjening end f.eks kaffe og er et felt der hele tiden udvikles og
efterspørges i forhold til nye podukter (Franko, 2007, s. 344).

Kaffeproduktionen er præget af overproduktion, lave og svingende priser
og en magtfordeling, der primært ligger nederst i leveringskæden hos de
multinationale virksomheder langt fra den lille fattige bonde (Franko, 2007,
s. 346). Derfor kunne det være en ide at komme ind i en anden leveringskæde,
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som ikke er lige så lang som kaffeleveringskæden, hvor bonden har mulighed
for mere indflydelse og medbestemmelse på det endelig produkt.

Fair Trade kunne også hjælpe bønderne og kooperativerne med at øge
kvaliteten på kaffen, selvom kvantiteten falder, så der evt. kan dyrkes andre
afgrøder ved siden af, eller sammen med kaffen. Dette kræver uddannel-
se af bønderne samt forståelse for de nye afgrøder og deres indvirken på
dyrkningen af kaffeplanterne.
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Diskussion

6.1 Fordele og ulemper ved Fair Trade samarbej-
det

Der findes både fordele og ulemper for den fattige mellemamerikanske kaffe-
bonde ved at være med i Fair Trade samarbejdet. Forskellige undersøgelser
har forskellige resultater, og der er uenighed om, hvilke kaffebønder, der har
tendens til at være de fattigste og har sværest ved at klare vilkårene, men
generelt er der ikke den helt store forskel i indkomst på at være Fair Trade
kaffebonde fremfor at være almindelig kaffebonde i Mellemamerika.

6.1.1 Lånemuligheder og stigende forbrug

Fair Trade kaffebønderne har dog bedre adgang til lån og kredit, hvilket
både har fordele og ulemper, da det jo er godt at kunne låne penge i nød,
men da det også kan blive en ond cirkel. Pengene skal jo betales tilbage,
og det er jo ikke gratis at låne penge. Derudover stiger prisen på forbruget
hele tiden og fortjenesten på kaffe følger ikke med denne stigning. Ikke en-
gang Fair Trades lovede mindstepris følger med de stigende omkostninger i
forbruget. Lånemulighederne kan dog bruges på forbedret udstyr, teknologi
og viden til produktionen og dermed betyde øget produktion og forbedret
kvalitet, hvilket kan have positiv betydning på afsætningsmulighederne for
kooperativet.

6.1.2 Den garanterede mindstepris og certificeringsomkost-
ninger

En af de fordele Fair Trade produkterne bliver markedsført på er den ga-
ranterede mindstepris på de fattige bønders afgrøder. Dette er en fordel for
kaffebønderne specielt i krisetider, og i det hele taget giver det bønderne en
øget sikkerhed og tryghed. Blandt Fair Trade kaffebønderne er der også en
større tendens til at beholde deres jord selv i meget dårlige tider for kaf-
fe. Certificeringen er dog omkostningsfuld både økonomisk, og hvad angår
ekstra arbejdsbyrde og udelukker derfor en del fattige kaffebønder i Melle-
mamerika. Dog kan det være en fordel at være Fair Trade bonde, hvis denne
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ønsker at dyrke økologisk, da denne certificering også er dyr, men da Fair
Trades mindstepris dermed opvejer lidt i hvertfald i krisetider. Et af proble-
merne ved at være Fair Trade kaffebonde er dog betalingen af kaffebønnerne,
som her er længe undervejs, hvilket gør at bonden ofte er nødsaget til at
sælge sin kaffe på det almindelige marked og dermed ikke får den lovede
minimumspris eller prisforskellen for specialkaffe.

6.1.3 Støtte og kontrol

Fair Trade hjælper den fattige bonde ind på det alternative kaffemarked og
hjælper bonden med at skabe kontakter og få det nødvendige netværk. Bøn-
derne er aktive producenter, der selv står for produktionen af kaffebønnerne.
Fair Trade bønderne er dog underlagt adskillige certificeringsregler, krav og
kontrol, som alt sammen er styret af folk og organisationer fra landene i
nord. Dette skaber en ulige magtbalance, hvor landene i syd stadig er un-
derlagt landene i nord i form af indflydelse, magt og kontrol. Fair Trade kan
på mange måder være en hjælp og støtte for de fattige bønder, men de er
samtidig en magtinstans, der kontrollerer og sætter yderligere krav og regler
for disse bønder. Derudover er det er problem, at mange af bønderne i Fair
Trade ordningen ikke engang er rigtig klar over, hvad Fair Trade egentlig
står for, og hvad det betyder at være en del af dette samarbejde.

6.1.4 Samarbejde og magt

Kaffebønderne er blevet mindre og mindre betydningsfulde i kaffeleverings-
kæden og den samlede kaffeproduktion, da magten, indflydelsen og fortje-
nesten ligger i landene i nord i større virksomheder. Uden kaffebøndernes
produktion var der dog ingen kaffe. I Fair Trade ordningen er bønderne ble-
vet stærkere på makedet i form af kooperativerne, som sælger kaffebønnerne
direkte til køberlandet i nord. Bønderne er dog underlagt de store virksom-
heders beslutninger og handlinger, og selvom bønderne er kommet lidt mere
med i processen ved at være Fair Trade kaffebønder, så har det ikke den sto-
re betydning i forhold til den samlede indflydelse, fortjeneste og sikkerhed
for overlevelse.

6.1.5 Fællesskabet og ansvar

Fællesskab og samarbejde er en anden af Fair Trades fordele. Det at alle Fair
Trade kaffebønder er en del af et kooperativ, hvor bønderne står sammen og
leverer kaffebønnerne samlet til køberen, giver en tryghed i form af aldrig at
stå alene med ansvaret. Derudover har de altid nogle at dele deres bekym-
ringer, erfaringer osv. med. Bønderne har lettere ved at skaffe sig sociale
netværk samt en del økonomiske fordele ved at samle deres produltion. Dog
kræver det, at bønderne har det godt sammen og lever op til fællesskabets
krav og leverer den mængde kaffebønner, der forventes af dem. Ellers er de
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jo de andre bønder til last. Derudover er det vigtigt for fællesskabet, at de
kan blive enige om, hvad den fælles bonus, kooperativerne modtager, skal
bruges til, så pengene ikke bare står og venter på at blive brugt eller bli-
ver brugt på projekter, der kun gavner enkelte personer i kooperativet. Det
er også vigtigt at kooperativet og de respektive bønder ikke oparbejder en
større gæld, end de kan komme af med igen.

6.1.6 Fair Trades bonus og valg af projekter

Bonussen til de lokale projekter hjælper lokalsamfundet og giver bønderne
og deres familier adgang til fornødenheder, som vi ser som en selvfølge i
et civiliseret land som Danmark, så som uddannelse, sundhedklinikker, rent
drikkevand, sanitetsforhold, infrastruktur mm. Fornødenheder som regerin-
gerne i de mellemamerikanske lande ikke bruger mange ressourcer på. Der er
dog brug for en kæmpe indsats i mange landsamfund i regionen og enkelte
projekter løser ikke alle problemerne selvom de dog er med til at gøre en
forskel.

6.1.7 Miljøhensyn og mere arbejde

En anden væsentlig fordel ved Fair Trade ordningen er at miljøet skånes i
produktionen specielt, hvis bonden dyrker Fair Trade økologisk kaffe. Her
bliver der ikke brugt nogen form for gødning eller sprøjtegifte, hvilket er en
fordel for bonden på flere måder. Udover at miljøet skånes, så er det også
sundere for bønderne selv og deres familier, og udgifterne til gødning spares.
Til gengæld kræver økologisk produktion mere arbejdskraft, giver et mindre
udbytte og certificeringen er dyr. Behandlingen af landbrugsjorden samt
miljøhensyn har en stor betydning for bøndernes mulighed for overlevelse og
fremtid som kaffebønder.

6.2 Fair Trades muligheder og begrænsninger for
udvidelse af ordningen

For at Fair Trade kan spille en aktiv rolle i fattigdomsbekæmpelsen i Mel-
lemamerika er det nødvendigt, at det ikke kun er et meget lille antal bøn-
der, der er en del af Fair Trade ordningen. Udvidelsen af Fair Trade giver
muligheder for nye bønder og andre fattige i regionen, men vil også have
konsekvenser for de bønder, der allerede er med i samarbejdet. Fair Trade
kan ikke bare uden videre udvide som ordningen er i dag. Som markedet
ser ud nu, er der ikke plads til uanede antal bønder i samarbejdet uden, at
det betyder forringelser og mindre mulighed for afsætning af kaffebønnerne.
Der skal være mulighed for afsætningen af alle bondens kaffebønner på det
alternative kaffemarked, så bonden ikke er nødsaget til at sælge bønnerne
på det almindelige marked til en lavere pris.
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6.2.1 Kaffe eller andre produkter?

Kaffedyrkning er ikke den bedste indtægtskilde for bønder, der ønsker en
sikker og stabil levevej og indkomst, og Barham m.fl. undersøgelse viser,
at arbejdsmuligheder uden for landbruget gav større chance for forbedret
indtægter end kaffeproduktionen (Barham, 2010, s. 142). På den anden side
er det det, bønderne kan. De har boet på landet hele deres liv og har aldrig
lavet andet end at være landmænd. De har ikke en uddannelse, de kan
bruge til at få et andet job med, og det kan være svært at finde arbejde
på landet i det hele taget. Kaffe er et ustabilt produkt, men mange andre
landbrugsprodukter har også været præget af svingende priser og faldende
omsætning og efterspørgsel. Det kan derfor godt være en fordel at hjælpe
de fattige kaffebønder med at fortsætte med at dyrke kaffe, selvom det er
en hård og usikker branche uden den helt store indtjening. Bønderne kan
dermed hjælpes til at forsørge sig selv og deres familie. Dette giver udover
mad på bordet; øget selvtilfredshed og selværd samt mulighed for et sted at
bo og i det hele taget at eje sit eget. Dog ville det være en fordel, hvis Fair
Trade kunne hjælpe bønderne til et bedre kendskab til forskellige afgrøder,
så de havde mulighed for at dyrke flere forskellige produkter på en gang ved
siden af kaffen.

6.2.2 Stigende kaffesalg

Kaffesalget er spået til at stige de kommende år, hvilket kunne give mu-
ligheden for flere kaffebønder og bedre forhold og indtjeningsmuligheder til
allerede eksisterende kaffebønder. Overproduktion i de kaffeproducerende
lande og spekulation i råvarepriser i landene i nord resulterer dog i, at den
stigende efterspørgsel ikke kommer de fattige mellemamerikanske kaffebøn-
der til gode. For at bønderne skal få gavn af den stigende omsætning, kræver
det større indflydelse og del af processen i kaffeleveringskæden.

6.2.3 Flere funktioner i kaffeleveringskæden

Fair Trade kan med fordel hjælpe bønderne med at få flere funktioner i
kaffeleveringskæden i form af f.eks. ristningsprocessen. Dette kan give flere
arbejdsopgaver til bønderne og flere fattige i landområderne. Dog kan det
være svært og omstændigt at etablere, og det kræver både tid og penge.

Ristningen har i dag en stor betydning i kaffeleveringskæden i form af
indflydelse, magt og fortjeneste, men det er store virksomheder, der står for
denne del af processen. Hvis bønderne skal opnå samme indflydelse ved at
riste kaffen, ville de være nødt til også selv at markedsføre og sælge kaffen
videre til detailhandlerne, hvilket vil være en meget omfattende opgave, og
bønderne vil have svært ved at opnå samme magt og fortjeneste som de
store virksomheder.
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Kaffebønderne i Mellemamerika kommer formentlig aldrig til at sidde på
de nederste og mest betydningsfulde led i kaffeleveringskæden. Måske flytter
nogle af leddene med tiden til nogle af de førende lande i syd, men det vil
stadig være store eller mellemstore virksomheder, der sidder på magten.

6.2.4 Teknologi og viden

Ny og udvidet teknologi og viden kan give kaffebønderne øget mulighed for
at udvide produktionen og forbedre kvaliteten på kaffen. Dette er dog dyrt
og tidskrævende, og det er derfor nødvendigt at vurdere om det i de enkelte
tilfælde giver nok til at kunne betale sig.

Den ulige jordfordeling i området gør, at det er svært at få adgang til
mere jord og dermed at udvide produktionen. Derfor skal teknologien være
af en sådan art, at den er en fordel på et lille landbrug, ikke kræve meget
plads samt kunne klare det hårde arbejde i bjergområderne. Ofte er store
landbrugsmaskiner og anden teknologi af størst fordel for storlandbrug, da
investeringen i disse er meget omkostningsfuld. Kooperativerne kan dog have
stor fordel af maskiner til forarbejdningsprocessen og en evt. ristningsprocess
for at lette arbejdet og øge kvaliteten.

Viden og uddannelse af kaffebønderne kan give mulighed for større ind-
flydelse, da bønderne ikke har nogen chance for dette uden viden om mar-
kedet, regler, krav samt forståelse og brug af internationale sprog. Dette
kræver også tid og penge samt hjælp udefra. Derudover er bønderne vant
til praktisk arbejde og i mange tilfælde uden de store forkundskaber inden
for sprog og forhandling. Produktionen af kaffebønnerne er tidskrævende,
hvilket også begrænser bøndernes muligheder for tid til kurser og uddannel-
ser. Derudover er bønderne stadig øverste led i kaffeleveringskæden, og selv
om de fik en større viden og kendskab til internationale sprog, ville magten
stadig være placeret i de store virksomheder i landene i nord.

6.2.5 Forbedret samarbejde med køber

Bedre samarbejde mellem kooperativet og køberen af kaffebønnerne giver
bønderne bedre muligheder end almindelige kaffebønder i forhold til lån,
serviceydelser, kontrakt- og afsætningssikkerhed. For mange krav og om-
kostninger for køber vil dog resultere i, at det er mere attraktivt at købe
kaffen af en almindelig kaffebonde. Derfor er det vigtigt at kravene om ser-
viceydelser og omkostninger for køberen hele tiden hænger sammen med
forbedret kvalitet og mulighed for afsætning på det internationale marked.

6.2.6 Tryghed

Tryghed for kaffebønderne i forhold til at være almindelig kaffebonde i form
af mindsteprisen, fælleskabet i kooperativerne, købersamarbejdet og adgang
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til det alternative marked er en mulighed for, at Fair Trade kan give bønder-
ne bedre forhold end andre bønder og give dem muligheden for at forblive
landmænd og blive i lokalområdet. Naturkatastrofer og lave og svingende
kaffepriser skyldet overproduktion, har Fair Trade dog svært ved at gøre
noget ved, og dette kan drive bønderne væk fra deres jord og ud i yderligere
fattigdom. Ved at dyrke andre produkter end kun kaffe gøres bønderne min-
dre sårbare overfor disse faktorer og samtidig mere selvforsørgende, men den
rette kvalitet og specialisering kræver også plads, tid, viden og engagement.
Derfor kan det være problematisk både at ville specialisere sig i kaffe og
samtidig differenciere sig indenfor forskellige landbrugsprodukter.

6.3 Krav for at forbedre vilkårene for fattigdoms-
bekæmpelsen i Mellemamerika

De fattige kaffebønder i Mellemamerika lever under trange vilkår og har
svært ved selv at forbedre deres forhold og økonomi væsentligt. De har brug
for hjælp udefra.

6.3.1 Ulighed

En af de væsenligste årsager til bøndernes dårlige vilkår er blandt andet den
meget ulige fordeling af jord samt uligheden blandt rige og fattige i regionen
i det hele taget. Som Patrice Franko skriver, er uligheden den væsenligste
årsag til fastholdelsen af fattigdommen i Mellemamerika (Franko, 2007, s.
400).

6.3.2 Infrastruktur

For at bekæmpe fattigdommen i regionen er det nødvendigt at udbygge in-
frastrukturen til og i landområderne i de forskellige lande. Ikke kun i form af
veje og andre transportmuligheder, men også i form af telefon- og computer-
kommunikation, lånemuligheder, information om det internationale marked
samt uddannelses- og sundhedsmuligheder. Uden disse forbedringer og ud-
byggelse af infrastrukturen er det umuligt at øge bøndernes produktion og
indtægtsmuligheder, så de har en chance for at komme ud af fattigdommen
og ikke at ende som fattige bønder, der ikke kan forsørge sig selv og deres
familier (Franko, 2007, s. 339). Derudover kan bedre infrastruktur i form af
veje gøre det muligt for bønderne at være en del af større kooperativer samt
muliggøre et samarbejde på tværs af forskellige kooperativer.

6.3.3 Fordeling af jord

En vigtig faktor i bekæmpelsen af fattigdommen i Mellemamerika er forde-
lingen af jord, da jordløse arbejdere ofte ender med at søge ind til storbyernes
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slum og fattigdom. Maskiner, gødning og andre hjælpemidler har i mange
tilfælde erstattet en del af arbejdskraften på landet, og arbejdspladser i land-
bruget er faldet i stortset alle lande med 20-50 procent og har ført til stor
arbejdsløshed (Franko, 2007, s. 340). Der er brug for arbejdspladser og jord
til bønderne for, at de fattige i landområderne kan overleve og forsørge sig
selv. Uden dette vil fattigdommen blot stige, og forholdene for de allerede
trængte bønder vil forværres. Jordreformer virker dog bedst, hvis de følges
af låne- og kreditmuligheder samt teknisk assistance, så produktionen kan
øges (Franko, 2007, s. 368).

Jordfordelingen i den mellemamerikanske region er på mange måder en
forhindring for at forbedre de fattige kaffebønders vanskelige situation, da
øget produktion i mange tilfælde kræver mere jord og plads og for i det hele
taget at blive kaffebonde kræver det et stykke jord. Fair Trade certificeringer
stiller forskellige krav om kvalitet og mængde, men er ikke en aktiv spiller i
forhold til anskaffelsen af jord. SRI1 initativer i landene i nord kunne være
en mulig samarbejdspartner for Fair Trade og kooperativerne i kampen for
bedre jordfordeling og dermed bedre forhold.

6.3.4 Produktionsmuligheder og bøndernes rettigheder

En anden ting der kan hjælpe de fattige bønder i kampen mod fattigdommen
er, at produktionsforholdene for landmændene forbedres fra politikernes si-
de. De ulige produktionsmuligheder bør udvikles så også de små bønder har
en chance på det globale marked. Her kan Fair Trade spille en aktiv rolle
ved at prøve at påvirke regionens regeringer til love og regler der tilgodeser
de fattige bønder, samt kendsskab til bøndernes forhold i det internationale
forum generelt (Franko, 2007, s. 344).

En politisk pakke som reducerer skævheden i samfundene i regionen og
sikrer rettigheder til små bønder kan hjælpe i kampen mod fattigdommen i
landområderne. Dette kan evt. suppleres med offentlige investeringer i udvik-
lingen af infrastruktur og informationsmuligheder på landet (Franko, 2007,
s. 368). Her kan Fair Trade forsøge at påvirke regeringerne i de pågældende
lande evt. ved hjælp af pres fra det internationale samfund og internationale
NGO’er og andre internationale organisationer og samarbejdspartnere bl.a.
gennem SRI initiativer.

6.3.5 Pres på det internationale samfund

Politisk indflydelse i Mellemamerika bliver dog svært for Fair Trade at få
direkte, men pres fra det internationale samfund kan i mange tilfælde føre
til øget kendskab og vigtige tiltag. Det vil dog kræve et stort arbejde fra Fair

1SRI: Social Responsible Investment er en investeringsstrategi i landene i nord, som
støtter miljømæssige og sociale projekter via organisationer og virksomheder, hvor der
arbejdes for samfundets velfærd fremfor at skabe større profit (Investopedia)
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Trade organisationen, da landene har en lang historie med ulig jordfordeling
og i det hele taget en ulige fordeling af goderne i landene.

6.4 Fair Trades muligheder for at afhjælpe kaf-
febøndernes vanskelige situation

Fair Trade kan være en hjælp for de fattige kaffebønder i Mellemamerika på
flere forskellige måder. De har allerede en del fordele for de fattige bønder i
forhold til at være almindelig bonde, men der er samtidig også nye tiltag, der
kunne være en fordel for disse fattige mennesker i den mellemamerikanske
region.

Fair Trade kan med fordel fortsætte med at hjælpe bønderne ind på det
alternative marked og støtte bønderne med et fornuftigt samarbejde med den
internationale køber i form af vertikal kontraktindgåelse. Her kan der bl.a.
arbejdes på endnu mere favorable lånemuligheder for bønderne og koopera-
tiverne. Derudover har Fair Trade kooperativerne mange positive fordele for
bønderne i form af fælleskab, adgang til bedre netværk, lånemuligheder, af-
sætningsmuligheder mm. Her kan Fair Trade med fordel fortsætte det gode
arbejde og blot sørge for at disse fordele fortsætter for bønderne i fremtiden.

6.4.1 Afsætningsmuligheder

Afsætningsmulighederne for bøndernes kaffe er af stor betydning for deres
forhold og muligheder i fremtiden. Derfor kan Fair Trade med fordel sørge
for, at det er muligt for bønderne at sælge deres kaffe på det alternative
marked, så de ikke bliver nødt til at sælge kaffen på det almindelige mar-
ked til en dårligere pris. For at dette er muligt, er det nødvendigt at øge
kendskabet til og fordelene ved Fair Trade kaffe og opmuntre til høj kvalitet
og mere efterspørgsel på specialkaffer generelt på det internationale marked
samt at nå helt ud til forbrugeren. Dermed skabes der mulighed for større
omsætning, så der er brug for bøndernes kaffe. Derudover skal Fair Trade
holde styr på, at der ikke er flere kaffebønder med i samarbejdet end, der er
plads til, så de har mulighed for at sælge kaffen på det alternative marked.
Hvis markedet er helt mættet, nytter det ikke noget hele tiden at udvide
med flere kaffebønder, så falder fordelene jo bare væk, både for de kommende
bønder og dem, der allerede er med i ordningen.

6.4.2 Information og uddannelse

Mange småbønder har svært ved at forstå og klare de financielle aspekter af
deres erhverv herunder også markedsføring, emballage, transport, import-
regler, krav og markedsprocedurer på det internationale marked. Dette kan
føre til udelukkelse af småproducenterne. Her kan Fair Trade spille en vigtig
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rolle. De kan støtte bønderne i denne process og hjælpe dem med informa-
tion, støtte og uddannelsesmuligheder inden for disse aspekter af deres fag.
Derudover kan Fair Trade også hjælpe bønderne til de rigtige kontakter, så
de får foden ind på det internationale marked (Franko, 2007, s. 341). Bedre
uddannelsesmuligheder viden og teknologi kan i nogle tilfælde også være en
hjælp til bønderne, så de får mulighed for at øge produktionen og forbedre
kvaliteten på deres kaffebønner, så de bliver mere konkurrencedygtige på
markedet, og som samtidig kan føre til bedre afsætningsmuligheder og min-
dre hårdt arbejde for bonden selv. Denne teknologi og viden skal dog være
tilpasset bønderne og deres forhold.

Kooperativerne er en stor fordel, da de financielle aspekter kan samles
her for et større antal bønder. Herved spares omkostninger og arbejdskraft,
og bønderne kan bruge hinanden som støtte og dele hinandens viden.

En anden vigtig ting Fair Trade kunne arbejde med i fremtiden er at sørge
for at bønderne ved, hvad det vil sige at være Fair Trade kaffebonde, så de
bedre kan træffe det rigtige valg i forhold til at være almindelig kaffebonde,
Fair Trade kaffebonde eller en hel anden type certificering.

6.4.3 Forbedringer i lokalområdet

Lokalområdet trænger i mange tilfælde til forbedringer og udbyggelser i de
fattige landområder i Mellemamerika. Mangel på sundhedsklinikker, skoler,
sanitetsforhold, rent drikkevand, veje og anden infrastruktur er en del af
det at være fattig i denne region, og derfor er det vigtigt at afhjælpe og
forbedre disse forhold i kampen mod fattigdommen. Fair Trade hjælper al-
lerede her i form af bonussen til kooperativerne, som kan bruges på disse
forbedringer i lokalområdet. Mange steder er forholdene og manglerne dog
så fatale, at der er brug for en meget stor indsats. Det vil tage meget lang
tid for kooperativerne at oparbejde så meget bonus, at forholdene kan kom-
me i orden. De kan måske hjælpe på en enkelt ting eller to, men der skal
en endnu større indsats til, hvis det rigtigt skal få betydning for områdets
fattigdomsproblem. Her kan Fair Trade derfor gøre en endnu større indsats,
end de gør i dag, enten i form af flere og større bonusser eller ved at hjælpe
på andre måder. De kunne hjælpe med at skaffe sponsorer til projekter i om-
råderne samt skabe kendskab til de fattige bønders forhold og muligheder
for forbedringer i det internationale samfund. Derudover kunne de forsøge
at ligge pres på de lokale regeringer til forbedringer i disse områder og bed-
re jordfordelingspolitikker f.eks ved at skabe international opmærksomhed
omkring problemerne. Også her kunne SRI initiativer være en mulighed.

6.4.4 Flere funktioner i kaffeleveringskæden

For at der kan være plads til så mange kaffebønder i Fair Trade ordningen
som muligt, og at det er muligt at få endnu flere kaffebønder med, er det
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nødvendigt, at der skabes flere funktioner for de fattige mennesker i landom-
råderne i kaffeleveringskæden. Fair Trade kan med fordel hjælpe bønderne
med at komme længere ned i leveringskæden og evt. også være del af flere
leveringskæder samtidig.

6.4.5 Mindsteprisen og stigende forbrug

Den garanterede mindstepris for Fair Trade bøndernes kaffe har vist sig ikke
at følge med de hele tiden stigende priser i forbruget. Det er vigtigt at mind-
steprisen følger omkostningspriserne og dermed også priserne på forbrug, så
dette bliver ved med at være en af Fair Trades fordele, da denne mindste-
pris har en enorm betydning for bønderne i krisetider. Derudover kan det
diskuteres, hvorvidt det overhovedet er etisk at købe Fair Trade produkter,
hvis kaffebønderne ikke kan overleve på denne mindstepris, som netop er
det produkterne bliver markedsført på.

6.4.6 Forsikring

Fair Trade kan med fordel hjælpe bønderne med forsiking af deres ejendom,
jord og produktion. De fattige kaffebønder lider under mange former for
risici for at gå falit og miste deres jord eller afgrøder så som: ekstreme vejr-
forhold, geologiske faktorer, biologiske faktorer som sygdomme i afgrøderne
og skadedyr samt tyveri og brand. Ved at være forsikret kan bonden leve
videre selv om uheldet er ude. Dette giver en større tryghed og velvære.
Dog vil bonden have svært ved at betale for en forsikring, og dermed er der
andre, der må betale så som køberen, andre sponsorer eller internationale
NGO’er (Franko, 2007, s. 354).
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Konklusion

Kaffebønderne i mellemamerika er præget af fattigdom og dårlige livsvilkår
og levestandart. Dette skyldes i mange tilfælde historisk stor og lang ulighed
mellem rig og fattig i de pågældende lande. Jordfordelingen i regionen er
meget ulige, og det er svært for den fattige almene borger at skaffe sig jord.
Derudover er landområderne præget af ringe muligheder grundet dårlig eller
ingen infrastruktur både i form af veje såvel som social infrastruktur så
som skoler, udannelsesmuligheder, sundhedsfaciliteter, sanitetsforhold osv.
Det er svært som bonde med kun et lille stykke jord at konkurrere med
storlandbrug og bønder fra lande med bedre forhold med hensyn til størrelse,
teknologi, viden mm. Derudover er specielt kaffe præget af lave og svingende
priser for kaffebonden, som gør denne produktion usikker, utryg og svær at
leve af. Høje forbrugspriser fører ofte til gæld hos den fattige bonde, og dette
skaber en ond cirkel, som er svær at komme ud af igen. Overproduktion af
kaffe er et andet problem, da det dermed kan være svært og nærmest umuligt
at sælge kaffen og få en fornuftig pris for den.

For at kaffebønderne i Mellemamerika kan få bedre forhold og have en
chance for at forsørge sig selv og deres familier og komme ud af den dybe
fattigdom, er det nødvendigt, at lokalsamfundets muligheder udbygges, og
at kaffebonden får en mere central palcering i kaffeproduktionen. Viden og
uddannelse giver bonden bedre muligheder for indflydelse og muligvis også
bedre indtjening. Bedre og nemmere adgang til jord ville give bonden mu-
lighed for at udvidde produktionen, kunne bruge mere teknologi i form af
større maskiner og forbedring af kvaliteten samt variation i afgrøder, så sår-
barheden overfor naturkatastrofer, plantesygdomme osv. kunne mindskes.

Fair Trades største fordel for de mellemamerikanske kaffebønder er etab-
leringen af kooperativerne, som har en positiv betydning for bønderne i form
af et uundværligt fællesskab, adgang til det alternative marked, viden og ud-
dannelsesmuligheder samt financiering til forskellige projekter i lokalområdet
i form af Fair Trades bonus til kooperativerne.

Derudover er der mange fordele ved at bønderne forarbejder deres kaf-
febønner i fællesskab både i forhold til omkostninger og udbytte af produk-
tionen.

Fair Trade ordningen kan ikke ses som en løsning på Mellemamerikas
fattigdomsproblem, og samlet gør de dog heller ikke nogen betydelig forskel.
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På kort sigt er de en lille hjælp for den fattige mellemamerikanske kaffepro-
ducent i form af den garanterede mindstepris, etablering af kooperativerne,
hjælp med adgang til special markedet, adgang til viden og uddannelse samt
opmærksomheden om de fattige kaffebønders vilkår blandt forbrugerne i lan-
dene i nord. Fair Trade certificeringen er dog dyr og kræver ekstra arbejde
for den fattige bonde, så det er en opvejelse, om det i det enkelte tilfælde
kan betale sig at være Fair trade kaffebonde i forhold til at være alminde-
lig kaffebonde. Økonomisk kan det nok sjældent betale sig, men fælleskab i
kooperativet og muligheder i lokalsamfundets udbygning er fordele, der gør,
at der er fornuft i at være med i Fair Trade samarbejdet.

Fair Trades mindstepris har ikke fulgt med leveomkostningerne og de
hele tiden stigende forbrugspriser, derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved,
om Fair Trade kan blive ved med at fremhæve denne mindstepris som en
fordel ved at være en del af Fair Trade samarbejdet. Mindsteprisen giver
kaffebønderne en sikkerhed i krisetider, men hvis forbrugsomkostningerne
overstiger denne pris, er mindsteprisen ikke længere en fordel for bønderne.
Markedsføringen af Fair Trade produkterne spiller på denne mindstepris,
og det er bøndernes garanterede løn, der er blevet symbolet på Fair Tra-
de mærket. Derfor kan det være problematisk at fjerne denne garanterede
mindstepris. Det kræver i hvert fald, at Fair Trade finder et andet værdi-
fuldt markedsføringsfokus. Det bliver formentlig svært at sælge Fair Trade
produkterne på, at bønderne har brug for et fællesskab.

Fair Trade hjælper bønderne med etableringen af kooperativerne og ad-
gangen til markedet, men ellers er det meningen, at bønderne skal være
selvkørende og selvstændige handelspartnere, dog med mulighed for hjælp
undervejs. Dette gør, at Fair Trades største opgaver med bønderne foregår i
opstartsfasen af certificeringsprocessen, og på sigt får Fair Trade mindre og
mindre betydning for bønderne. De kan så hjælpe nye bønder i gang, men da
der kun er plads til et vist antal Fair Trade kaffebønder på markedet, uden
der sker en overproduktion af denne type specialkaffe, bliver der formentlig
et tidspunkt, hvor Fair Trade har overflødiggjort sig selv. Dog vil der stadig
være brug for markedsføring af produkterne og udbredning af kendskabet
til disse produkter, men når også dette er opnået, kan det være svært at se
Fair Trades funktioner.

Fair Trade kan måske ikke undgå en overflødiggørrelse på lang sigt, men
på kort sigt er der er del, de kan gøre for at hjælpe kaffebønderne i Mel-
lemamerika til bedre forhold. Mindsteprisen bør følge omkostnings- og for-
brugspriserne, så denne garanterede pris stadig er en fordel og tryghed for
bønderne. Derudover kunne de hjælpe bønderne til at varetage flere funktio-
ner i kaffeleveringskæden bl.a. i form af ristningsprocessen samt støtte dem
i også at være en del af andre leveringskæder. Projekter i lokalområdet er
af stor betydning for de fattige på landet i den mellemamerikanske region,
derfor er det vigtigt, at Fair Trade bliver ved med at støtte her også i større
grad, end de gør i dag. Der er brug for mange tiltag i denne forbindelse, så
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der er også brug for hjælp udefra f.eks i form af andre NGO’er, regeringer-
ne og det internationale samfund generelt. Her kunne SRI initiativer være
en mulighed. Fair Trade kunne udbrede kendskab til bøndernes forhold og
problemer, så det bliver endnu mere og bedre belyst i det internationale
forum end i dag. Fair Trades vigtigste rolle er dog markedsføring og kend-
skab til denne type produkter, sådan er det i dag, og det vil det også være
de kommende år.

Såfremt bønderne overtager risningsprocessen eller andre funktioner i
kaffeleveringskæden, er der andre, der mister funktionen og dermed deres
job. På den måde kan man dermed blot tale om at flytte problemet.

En anden problematik ved at skabe flere funktioner for mellemamerikas
fattige bønder og andre arbejdere er køberens reaktion. Ummiddelbart er det
formentlig i orden med forbrugeren, som jo netop køber Fair Trade produkter
af etiske årsager for at hjælpe de fattige bønder. Ved at bønderne ville få
endnu flere funktioner i kaffeleveringskæden, ville det endelige produkt blot
blive endnu mere Fair Trade agtigt, end det er i dag, og måske ligefrem
blive endnu lettere at markedsføre til de rette forbrugere, som formentlig
også ville være villige til at betale en mindre merpris.

De store ristningsfirmaer og andre store virksomheder, som køber bøn-
dernes kaffebønner, er dog næppe interesserede i at videregive deres funk-
tioner, fortjenestesmuligheder, indflydelse og magt. De har bare brug for
kaffebønnerne og kan selv klare resten. Det hårde manuelle arbejde kan for-
mentlig godt varetages i landene i syd men alle de funktioner, som til slut
betyder den endelige fortjeneste, ønsker de store virksomheder at beholde
selv. Virksomhederne her er sandsynligvis ligeglade med, hvordan og med
hvem kaffebønnerne når frem til dem, men i nord er der mange, der gerne
vil tjene penge på processen og selve kaffen. Såfremt bønderne overtager
flere led i kaffeleveringskæden, kan det blive svært at få nogle til at købe
og markedsføre kaffen. I så fald ender bønderne med selv at skulle klare
hele processen og selv få kaffebønnerne helt frem til butikkerne, hotellerne,
cafeerne osv. Det bliver formentlig vanskeligt og i de fleste tilfælde umuligt,
da det vil være dyrt og omstændigt for de fattige bønder at besidde alle
leddene i leveringskæden, selv i form af kooperativerne.

Som tidligere nævnt kan Fair Trade aldrig komme til at løse bøndernes
fattigdomsproblem i landområderne i Mellemamerika. De er et lille skridt
på vejen mod bedre forhold i hvert fald på kort sigt. Bønderne får den nød-
vendige hjælp til at komme ind på markedet og få skabt de kontakter, der er
nødvendige. Det er dog svært for Fair Trade at udvide ordningen til at om-
fatte betydelig flere fattige bønder og fattige i lokalområderne, da for mange
producenter i Fair Trade samarbejdet blot vil resultere i ringere forhold for
dem, der allerede er med i ordningen og i det hele taget forringe afsætnings-
mulighederne for kaffen på det alternative marked. For mange Fair Trade
kaffebønder vil betyde, at fordelene ved certificeringen og specialiseringen
falder bort.
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Det aller vigtigste bønderne får ud af at være med i Fair Trade samar-
bejdet, er fælleskabet i kooperativerne og bedre teknologi og viden. Dette
er et godt udgangspunkt for bønderne selv at køre videre på og i fremtiden
blive mindre afhængige af Fair Trade Ordningen.

Resultaterne og analyserne i dette speciale bygger udelukkende på sekun-
dær data og dermed andres undersøgelser og feltstudier. Dette har betydet,
at denne opgave er flettet sammen af flere forskellige allerede eksisterende
undersøgelser, og der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om der er ind-
draget tilstrækkelige undersøgelser, om det er de rigtige feltstudier, der er
brugt, og om der mangler relevante data for at opnå de rigtige antagelser og
det dækkende helhedsbillede af bøndernes forhold og Fair Trades muligheder
for forbedringer.

Det havde været ideelt at få et samarbejde op at køre med Fair Trade,
så opgaven kunne have endt med at blive en guideline for Fair Trade. Dette
var desværre ikke muligt, og det betyder, at opgaven er lavet ud fra op-
lysninger fundet på internettet, som måske kan være forældede på enkelte
punkter, og flere punkter har været svære at finde direkte, ud over hvad
andre har skrevet. Her kunne det have været godt at have haft Fair Trades
egne udtalelser.

Det har desuden været problematisk, i forbindelse med udarbejdelsen
af dette speciale, at finde de forskellige nøgletal og statistikker, der danner
baggrund for analysen og resultaterne. Ikke alle tal er af nyeste dato, hvilket
betyder, at specialet ikke helt er blevet så opdateret en undersøgelse som
meningen var.

Figurerne, der viser kaffeleveringskæden både for almindelige kaffebøn-
der og Fair Trade kaffebønder, er kun forsimplede modeller, og derfor kan
der være stor forskel på, hvordan den konkrete leveringskæde i virkeligheden
ser ud for den enkelte bondes kaffe. Ofte er leveringskæden længere end figu-
rerne viser og dette gør at analysen af kæderne her i specialet bliver meget
forenklede og generelle.
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GENERAL INFORMATION

Area (km²) 51 100

Population (million) 4.58

Currency Colón

GDP (mln US$) 29 225

GDP per capita (US$) 6 381

Value of all exports (mln US$) 12 523

Value of all imports (mln US$) 13 035

Exchange rate (US$ 1) 573.29

Official language Spanish

COFFEE SECTOR

ICO membership status

ICO Contact

Type of coffee produced

Harvesting year

Method of processing

Total production (crop year) (000 bags)

Domestic consumption (crop year) (000 bags)

Per capita consumption (kg)

Exports of green coffee (60-kg bags)

Exports of processed coffee (60-kg bags GBE)

Gross stocks at start of crop year (000 bags)

Value of exports of all forms of coffee (mln US$)

Value of exports of all commodities (mln US$)

Value of coffee as a percentage of all commodities (%)

Value of coffee as a percentage against GDP (%)

Total area planted to coffee (ha)

in production (crop year)

in formation (crop year)

Total number of trees (000)

in production (crop year)

new trees (crop year)

Yield (crop year) (bags/ha)

Density (crop year) (trees/ha)

Additional taxes and levies

on imports of green coffee 15%

on imports of roasted coffee 15%

on imports of soluble coffee 15%

on exports of green coffee 1.5%

on exports of roasted coffee

on exports of soluble coffee

0.80

Not available

Not available

COSTA RICA

Data for crop/calendar year commencing:  2009

232.53

8 711

2.67

229

3.00

1 228 874

6 915

76

1 450

Exporting Member

Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)

Arabica

October-September

Wet

Figur A.1: Costa Rica (ICO 2009)
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GENERAL INFORMATION

Area (km²) 130 370

Population (million) 5.74

Currency Cordoba Oro (Co$) 

GDP (mln US$) 6149.17

GDP per capita (US$) 1 071

Value of all exports (mln US$) 2 157

Value of all imports (mln US$) 3 759

Exchange rate (US$ 1) 20.34

Official language Spanish

COFFEE SECTOR

ICO membership status

ICO Contact

Type of coffee produced

Harvesting year

Method of processing

Total production (crop year) (000 bags)

Domestic consumption (crop year) (000 bags)

Per capita consumption (kg)

Exports of green coffee (60-kg bags)

Exports of processed coffee (60-kg bags GBE)

Gross stocks at start of crop year (000 bags)

Value of exports of all forms of coffee (mln US$)

Value of exports of all commodities (mln US$)

Value of coffee as a percentage of all commodities (%)

Value of coffee as a percentage against GDP (%)

Total area planted to coffee (ha)

in production (crop year)

in formation (crop year)

Total number of trees (000)

in production (crop year)

new trees (crop year)

Yield (crop year) (bags/ha)

Density (crop year) (trees/ha)

VAT on coffee (%)

Additional taxes and levies

on imports of green coffee

on imports of roasted coffee

on imports of soluble coffee

on exports of green coffee 0%

on exports of roasted coffee 0%

on exports of soluble coffee 0%

18.04

4.09

5%; 15% on  decaf (10% if imported from Mexico)

15% (10% if imported from Mexico)

15% (non-Central America); 10% from Mexico; 0% from 

Dominican Republic

Not available

Not available

47 427

4

NICARAGUA

Data for crop/calendar year commencing:  2009

1 393

251.27

Exporting Member

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

Arabica

October-September

Wet (mostly) and dry

1 925

268

2.80

1 326 572

Figur A.2: Nicaragua (ICO 2009)
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GENERAL INFORMATION

Area (km²) 108 889

Population (million) 14.03

Currency Quetzal (Q)

GDP (mln US$) 37 322

GDP per capita (US$) 2 660

Value of all exports (mln US$) 9 116

Value of all imports (mln US$) 12 356

Exchange rate (US$ 1) 8.16

Official language Spanish

COFFEE SECTOR

ICO membership status

ICO Contact

Type of coffee produced

Harvesting year

Method of processing

Total production (crop year) (000 bags)

Domestic consumption (crop year) (000 bags)

Per capita consumption (kg)

Exports of green coffee (60-kg bags)

Export of green Arabica coffee (60-kg bags)

Export of green Robusta coffee (60-kg bags)

Exports of processed coffee (60-kg bags GBE)

Gross stocks at start of crop year (000 bags)

Value of exports of all forms of coffee (mln US$)

Value of exports of all commodities (mln US$)

Value of coffee as a percentage of all commodities (%)

Value of coffee as a percentage against GDP (%)

Total area planted to coffee (ha)

in production (crop year)

in formation (crop year)

Total number of trees (000)

in production (crop year)

new trees (crop year)

Yield (crop year) (bags/ha)

Density (crop year) (trees/ha)

VAT on coffee (%)

Additional taxes and levies

on imports of green coffee 10%

on imports of roasted coffee 15%

on imports of soluble coffee 15%

on exports of green coffee

on exports of roasted coffee

on exports of soluble coffee

Not available

Not available

GUATEMALA

Data for crop/calendar year commencing:  2009

2

576.24

3 835

15.03

1.54

335

1.43

3 488 102

3 460 956

27 146

4 720

Exporting Member

Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ)

Arabica and some Robusta

October-September

Dry and Wet

3 850

Figur A.3: Guatemala (ICO 2009)
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GENERAL INFORMATION

Area (km²) 21 041

Population (million) 6.16

Currency Colón

GDP (mln US$) 21 100

GDP per capita (US$) 3 425.37

Value of all exports (mln US$) 4 696

Value of all imports (mln US$) 7 966

Exchange rate (US$ 1) 8.75

Official language Spanish

COFFEE SECTOR

ICO membership status

ICO Contact

Type of coffee produced

Harvesting year

Method of processing

Total production (crop year) (000 bags)

Domestic consumption (crop year) (000 bags)

Per capita consumption (kg)

Exports of green coffee (60-kg bags)

Exports of processed coffee (60-kg bags GBE)

Gross stocks at start of crop year (000 bags)

Value of exports of all forms of coffee (mln US$)

Value of exports of all commodities (mln US$)

Value of coffee as a percentage of all commodities (%)

Value of coffee as a percentage against GDP (%)

Total area planted to coffee (ha)

in production (crop year)

in formation (crop year)

Total number of trees (000)

in production (crop year)

new trees (crop year)

Yield (crop year) (bags/ha)

Density (crop year) (trees/ha)

Additional taxes and levies

on imports of green coffee 10-15%

on imports of roasted coffee 15%

on imports of soluble coffee 15%

on exports of green coffee 0%

on exports of roasted coffee 0%

on exports of soluble coffee 0%

Not available

Not available

9.75

1.07

EL SALVADOR

Data for crop/calendar year commencing:  2009

27

225.29

2 310

230

2.24

1 308 464

736

Exporting Member

Consejo Salvadoreño del Café (CSC)

Arabica

October-September

Dry and Wet

1 065

Figur A.4: El Salvador (ICO 2009)
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GENERAL INFORMATION

Area (km²) 112 088

Population (million) 7.47

Currency Lempira (L)

GDP (mln US$) 14 408

GDP per capita (US$) 1 929

Value of all exports (mln US$) 6 092

Value of all imports (mln US$) 8 939

Exchange rate (US$ 1) 18.90

Official language Spanish

COFFEE SECTOR

ICO membership status

ICO Contact

Type of coffee produced

Harvesting year

Method of processing

Total production (crop year) (000 bags)

Domestic consumption (crop year) (000 bags)

Per capita consumption (kg)

Exports of green coffee (60-kg bags)

Exports of processed coffee (60-kg bags GBE)

Gross stocks at start of crop year (000 bags)

Value of exports of all forms of coffee (mln US$)

Value of exports of all commodities (mln US$)

Value of coffee as a percentage of all commodities (%)

Value of coffee as a percentage against GDP (%)

Total area planted to coffee (ha)

in production (crop year)

in formation (crop year)

Total number of trees (000)

in production (crop year)

new trees (crop year)

Yield (crop year) (bags/ha)

Density (crop year) (trees/ha)

VAT on coffee (%)

Additional taxes and levies

on imports of green coffee 10%

on imports of roasted coffee 15%

on imports of soluble coffee 15%

on exports of green coffee

on exports of roasted coffee

on exports of soluble coffee

HONDURAS

Data for crop/calendar year commencing:  2009

54

477.35

2 304

460

3.69

3 084 188

0

Exporting Member

Instituto Hondureño del Café (IHCAFE)

Arabica

October-September

Dry and Wet

3 575

Not avalable

Not avalable

20.72

3.31

Figur A.5: Honduras (ICO 2009)
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GENERAL INFORMATION

Area (km²) 75 517

Population (million) 3.45

Currency Balboa/US dollar

GDP (mln US$) 24 711

GDP per capita (US$) 7 163

Value of all exports (mln US$) 6 330

Value of all imports (mln US$) 9 894

Exchange rate (US$ 1) 1.00

Official languages Spanish

COFFEE SECTOR

ICO membership status

ICO Contact

Type of coffee produced

Harvesting year

Method of processing

Total production (crop year) (000 bags)

Domestic consumption (crop year) (000 bags)

Per capita consumption (kg)

Exports of green coffee (60-kg bags)

Exports of processed coffee (60-kg bags GBE)

Gross stocks at start of crop year (000 bags)

Value of exports of all forms of coffee (mln US$)

Value of exports of all commodities (mln US$)

Value of coffee as a percentage of all commodities (%)

Value of coffee as a percentage against GDP (%)

Total area planted to coffee (ha)

in production (crop year)

in formation (crop year)

Total number of trees (000)

in production (crop year)

new trees (crop year)

Yield (crop year) (bags/ha)

Density (crop year) (trees/ha)

VAT on coffee (%)

Additional taxes and levies

on imports of green coffee

on imports of roasted coffee

on imports of soluble coffee

on exports of green coffee

on exports of roasted coffee

on exports of soluble coffee

131

54%

Not available

PANAMA

Data for crop/calendar year commencing:  2009

22

14.19

948

67

1.17

58 008

985

Exporting Member

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Arabica

October-September

Wet

Not available

1.5

0.06

30%

54%

Figur A.6: Panama (ICO 2009)
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