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Dyrare kaffe positivt för odlarna 

Kaffepriset är just nu mycket högt, vilket ofta rapporteras som ett problem. För 
kaffearbetarna i Brasilien och andra länder är höga priser i stället mycket bra. De 
tidigare mycket låga priserna har varit det största hindret mot förbättringar av 
kaffearbetarnas villkor.  

- Det är mycket glädjande att odlarna får bättre betalt idag, säger Erik Lysén, 
internationell chef för Svenska kyrkan. Samtidigt är det viktigt att kaffeföretagen 
försäkrar sig om att prisökningen verkligen når ner till odlarna och arbetarna. 

I Swedwatchs uppföljning på kafferapporten från 2005 är en av rekommendationerna att 
kaffeföretagen undersöker hur stor del av priskakan som hamnar hos odlarna och 
kaffearbetarna är. Under två möten under vintern 2010-11 har företagen rapporterat om 
förändringar i sitt arbete. Både Nestlé (Zoégas) och Kraft Foods (Gevalia) har utvecklat sitt 
arbete för en mer ansvarsfull kaffeproduktion.  

Nestlé har utökat sina direktinköp i syfte att kunna spåra och kontrollera kaffet. De ställer 
också krav på att leverantörerna ska registrera sig i branschens samarbetsinitiativ Progress.  

Även Kraft Foods ställer krav på att leverantörerna ska registrera sig i Progress och har under 
våren 2011 initierat en satsning på att få 100% certifierade eller verifierade kaffebönor till den 
europeiska marknaden.  

- Ambitionerna att öka inköpen av certifierat kaffe är bra, säger Viveka Risberg, 
kanslichef på Swedwatch. Däremot är inte alltid certifierat kaffe det samma som 
”hållbart”, något som de aktuella certifieringarna inte garanterar. 

Fortfarande saknas alltså en del viktiga åtgärder för att kaffet ska kunna sägas vara hållbart 
producerat hos båda företagen.  

- Det är problematiskt, säger Francisco Contreras, ordförande för 
Latinamerikagrupperna, att  företagen fortfarande saknar hänvisningar till viktiga 
internationella konventioner och försiktighetsprincipen i kraven gentemot 
leverantörerna. 
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