Vetoomus Suomen hallitukselle kehittyvien maiden tuottajien tukemiseksi
Reilu kauppa ry vetoaa Suomen hallitukseen, että se edistää kehittyvien maiden viljelijöiden ja
työntekijöiden suojelemista COVID-19-kriisin pahimmilta vaikutuksilta.
Hallitusten tärkein velvollisuus on suojella kansalaistensa hyvinvointia. Samaan aikaan olemme syvästi
huolissamme viruksen vaikutuksista kehittyvissä maissa. Helsingissä sijaitsevan YK-yliopiston UNU-WIDERtutkimusinstituutin mukaan nykyinen kriisi uhkaa ajaa yli puoli miljardia ihmistä köyhyyteen. Köyhyydessä
elävien ihmisten lukumäärä nousisi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1990.
Vaikeimmassa asemassa ovat maataloudessa ja epävirallisessa taloudessa työskentelevät ihmiset. Kriisi
häiritsee maailmanlaajuisia toimitusketjuja. Tuojamaiden asettamat liikkumisrajoitukset ovat
välttämättömiä, mutta ne ovat myös vähentäneet nopeasti ja merkittävästi tilauksia useissa
toimitusketjuissa. Tämä heikentää työllisyyttä. Koska sosiaaliturvaverkot ovat monissa matalan tulotason
maissa heikkoja tai olemattomia, työttömyys johtaa usein köyhyyteen ja nälkään.
Esimerkiksi Keniassa kymmenet tuhannet kukkatyöntekijät ovat menettäneet työpaikkansa. Muita
työpaikkoja ei ole tarjolla ja kukkatilojen taloudellinen tilanne on epävakaa. Julkaisemme
verkkosivuillamme tietoa kriisin vaikutuksista viljelijöihin ja työntekijöihin, joiden kanssa Reilu kauppa
työskentelee.
Kannustamme Suomea edistämään kokonaisvaltaista vastausta koronakriisiin matalan tulotason maissa.
Toimia tarvitaan ainakin viidellä alueella:
1. Työpaikkojen ja toimeentulon suojaaminen
•
•
•

Vetoamme hallituksiin, että ne kannustavat maahantuojia ja vähittäiskauppiaita kehittämään
lomautusjärjestelmiä matalan tulotason maihin ulottuvissa toimitusketjuissa.
Lomautusjärjestelmiä voidaan rahoittaa julkisilla ja yksityisillä avustusvaroilla sekä
vähittäiskauppiaiden ja maahantuojien myöntämällä maksuvapaalla tai ennakkomaksuilla.
Vähimmäistapauksessa viljelijöille ja työntekijöille on jaettava riittävästi ruokaa ja perustarvikkeita.

2. Suojavälineet
•
•

Viljelijöiden ja työntekijöiden saatavilla on oltava tarkoituksenmukaiset suojavälineet WHO:n
suositukset huomioiden. Myös hygieniaa, turvavälejä ja muuta suojautumista koskevan
koulutuksen tarjoaminen on tärkeää.
Tämä pätee myös maissa, joissa on liikkumiskieltoja, mutta työnteko on välttämätöntä tulevan
tuotannon suojelemiseksi.

3. Tukea terveydenhuollon vahvistamiseen
•
•

London Imperial Collegen arvioiden mukaan covid-19 saattaa aiheuttaa Aasiassa 900 000 kuolemaa
ja Afrikassa 300 000 kuolemaa.
Tuemme entisten presidenttien ja pääministerien sekä kansainvälisten kansalaisjärjestöjen
vetoomusta kehittyvien maiden terveydenhuollon, sosiaaliturvaverkkojen ja muiden kiireellisten
toimien tukemiseksi 150 miljardilla dollarilla sekä Kansainvälisen valuuttarahaston 500–600
miljardin dollarin lisämäärärahaa erityisnosto-oikeuksien muodossa.

Reilu kauppa ry | Fairtrade Finland | Kuortaneenkatu 1 | 00520 Helsinki, Finland | VAT number FI-14909856
Phone +358 (0)9 565 8680 | E-mail reilukauppa@reilukauppa.fi | Web www.reilukauppa.fi

4. Laajemmat taloudelliset toimenpiteet
•
•

Teollisuusmaiden tulisi pitää kehittyvien maiden kanssa solmitut kauppajärjestelyt voimassa ja
ryhtyä toimiin rajojen sulkemisen ja viivästyneiden tullimenettelyjen aiheuttamien häiriöiden
tasapainottamiseksi.
Tuemme myös matalan tulotason maiden velkojen mitätöimistä, sillä monet näistä maista ovat
riippuvaisia vientituloista, jotka ovat pudonneet kriisin vuoksi.

5. Kestävyys
•

•

Vaikka työpaikkojen ja ihmisten terveyden suojeleminen on kiireellisin lyhyen aikavälin tarve,
pidämme tärkeänä, että investoinnit suunnataan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja EU:n
vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti. Kansainvälinen talous tarvitsee reilun ja kestävän uuden
alun.
COP26-ilmastokokous, milloin se tapahtuukaan, on tärkeä tilaisuus sopia uudesta
lähestymistavasta.

Nämä toimet edellyttävät hallitusten, yritysten, ammattiliittojen, viljelijäjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen
yhteistyötä. Reilun kaupan liike, joka kattaa 1 600 tuottajaorganisaatiota 75 maassa, on valmis yhteistyöhön
maailman köyhimpien ja haavoittuvimpien yhteisöjen suojelemiseksi.
Tukemalla tuottajia hätätilanteen aikana sekä taloudellisesti että kansanterveydellisesti, tuemme samalla
teollisuusmaiden elintarviketurvaa kriisin aikana ja siitä toipumista. Teollisuusmailla ja kehittyvillä mailla on
yhteinen intressi varmistaa globaalien toimitusketjujen häiriönsietokyky ja kestävyys.
Helsingissä 17.4.2020
Reilu kauppa ry
Lisätietoja: Janne Sivonen, toiminnanjohtaja, 044 356 9369, janne.sivonen@reilukauppa.fi
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