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Aihe: Kahvia ja kaakaota myyvien yritysten harjoittama lapsityövoiman hyväksikäyttö 

EU on maailman suurin kahvin ja kaakaon tuoja ja kuluttaja. Kyseisten tuotteiden satoa korjaavat 
kymmenet miljoonat köyhät viljelijät ja miljoonat lapset. Tänä päivänä EU maksaa kahvista reaalisesti 
60 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1983. Unionin kaakaosta maksamat hinnat ovat alle puolet siitä 
määrästä, joka turvaisi viljelijöiden toimeentulon. 

CAFÉ FOR CHANGE -yrityksen perustaneen Fernando Morales-de la Cruzin mukaan juuri EU hyötyy 
taloudellisesti eniten lapsityövoimasta ja kahvin- ja kaakaonviljelijöiden äärimmäisestä köyhyydestä. 
Useat toimittajat, muun muassa Italian RAI-kanavan Report-ohjelmassa, ovat dokumentoineet 
kattavasti siitä, miten Reilun kaupan ja UTZ-sertifikaatin kaltaiset EU:n rahoittamat kahvin ja kaakaon 
sertifioinnit vaikuttavat osaltaan köyhyyden ja nälän lisääntymiseen sekä vahingoittavat viattomia 
lapsia. Ilmeisesti nämä niin kutsutut sertifiointijärjestelmät saavat unionilta miljoonia euroja rahoitusta, 
jonka avulla monikansalliset yritykset voivat ostaa kahvia ja kaakaota niiden tuotantokustannuksia 
alhaisemmilla hinnoilla johtaen samalla unionin kuluttajia harhaan valheellisilla väitteillä. 

Kysymme tässä yhteydessä seuraavaa: 

1. Mihin välittömiin toimiin komissio aikoo ryhtyä poistaakseen lapsityövoiman käytön EU:n 
kuluttaman kahvin ja kaakaon toimitusketjusta ja suojellakseen siten miljoonia lapsia 
vaikutusvaltaisten yritysten harjoittaman hyväksikäyttöön perustuvan kaupan seurauksilta? 

2. Kuinka komissio aikoo taata, etteivät kahvin ja kaakaon kuluttajat unionissa rahoita 
hyväksikäyttöä harjoittavien yritysten toimintaa? 
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1  Tätä kysymystä tukevat muut jäsenet kuin kysymyksen laatijat: Rosa D’Amato (EFDD), Agnes Jongerius 

(S&D). 


