Dotace zemeě deě lcuům v EU nejsou problémem, pokud se jejich výrobky nevyváží.

MAURICE OUDET
Maurice Oudet, který se narodil v Paříži v roce 1944, je
misionářem v Africe. V Burkině Faso žije od roku 1972,
napsal případové studie o zemědělské ekonomice a podporuje venkovskou komunitu. Studuje dopady obchodních
dohod od bavlnářské krize v roce 2001, kdy dotovaná
americká bavlna stlačila ceny na celosvětovém trhu na
úplné dno. Pěstitelé v Burkině Faso nemohli prodat své
výrobky, nebo je museli prodávat pod úrovní výrobních
nákladů. Ve společném prohlášení s př edsedou Národní
unie producentů bavlny a jeho protějšky v Mali a Beninu
požadoval Oudet nař ízení proti dotacím USA od arbitrážních orgánů Světové obchodní organizace. „To byl začátek
dlouhého boje, který stále pokračuje,“ říká misionář , který nesouhlasí s Dohodou o ekonomickém partnerství s EU.
„Naše země by přišly o důležité příjmy z daní a náš trh by
zaplavilo evropské zboží,“ dodává Oudet a je přesvědčen,
že lidé Burkiny Faso stále žijí podle mota dřívějšího prezidenta Sankary: „Vyrábějte, co chcete, pomocí prostředků,
které máte k dispozici.“ „Dnes,“ říká Oudet, „tomu říkáme potravinová suverenita.“

Ochrana trhu Burkiny Faso pomocí cel,
pokud EU dotuje vývoz.

Ne Dohodeeě o ekonomickém partnerství s EU.

Další informace a kontakt:
www.ecofair-trade.org
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Nezrušení, nebo nezvýšení mléčných
kvót EU.

ZEMĚDĚLSKÁ A OBCHODNÍ
AGRARHANDELSPOLITIK
POLITIKA
OHROŽUJÍ LIDSKÁ
GEFÄHRDET MENSCHENRECHTE
IN
PRÁVA V BURKINĚ FASO
„Africký kontinent by si dokázal
zajistit potraviny sám, pokud by
mu to bylo umožneno.“
ˇ
Korotoumou Gariko, producentka mléka

Tento dokument vznikl s finančním přispěním Evropské
unie a vyjadˇruje názory Glopolis, Heinrich Boell Stiftung a Misereor, které v žádném případě nemohou být
považovány za oficiální postoj Evropské unie.
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přes obtížné přírodní a politické podmínky farmáři Burkiny Faso produkují dostatek obilí, aby zajistili potravu pro veškeré obyvatelstvo. Tamní vláda však prosazuje
politiku nastavenou na upřednostňování dovozu zahraniční
zemědělské produkce. To poškozuje drobné zemědělce – a vlastně
celou ekonomiku, protože země ztrácí možnost vytvářet hodnotu,
která by vzešla z domácí zpracovatelské činnosti.
Mlékárenský sektor není výjimkou. Chovatelé dobytka, kteří stejně
jako naše vyslankyně Korotoumou Gariko téměř všichni patří k
pasteveckému národu Peulů, tvoří přibližně deset procent obyvatelstva. Po dlouhou dobu tito lidé nemohli prodat ve městech vlastní
produkci mléka kvůli nízkému clu na dovoz sušeného mléka ve výši
pěti procent. Silné dotace používané v EU k podpoře vývozu mléka
ještě víc situaci zhoršují.
Ale ceny na světových trzích jsou nyní na vzestupu, což pro mnoho farmářů znamená novou naději. Během období od roku 2004
do roku 2008 se ceny sušeného mléka dováženého z EU zdvojnásobily; podobně se během stejného období téměř zdvojnásobilo
i množství místní prodávané mlékárenské produkce. Dlouhodobě tento trend může také prospět spotřebitelům, jelikož snižuje
závislost země na dovozu, a tím snižuje riziko náhlých a prudkých
zdražení cen. Plánovaná Dohoda o ekonomickém partnerství (EPA)
mezi EU a Západoafrickou unií by však mohla zablokovat tento
úspěch. Pokud si EU prosadí své, Burkina Faso bude muset zrušit
80 procent cel nejpozději do roku 2022 a v dobách nízkých cen na
světových trzích by často nebyla schopna ochránit své zemědělství
před levným dovozem. Skutečnost, že se EU chystá dále zvyšovat
mlékárenskou produkci a vývoz, situaci ještě víc ztěžuje.

Fakta a čísla
Počet obyvatel

16 miliónu˚

Podíl populace pod hranicí chudoby

43,9%

Počet zamě  stnaných v zemědělském odvětví

13 miliónu˚

Zemědělský vývoz

0,25 miliardy dolarů (bavlna, sezam, mango a oříšky kešu)a

Zemědělský dovoz

0,25 miliardy dolarů (rýže, pšenice, sušené mléko)r

Podíl podvyživeného obyvatelstva

8,45%

Průměrná očekávaná délka života

53 let

KOROTOUMOU GARIKO
Korotoumou Gariko, narozena v roce 1956, je farmářkou
s osmnácti dojnicemi a malou mlékárnou. Je předsedkyní
Národního svazu minimlékáren. „EU dotuje své mléko tak
silně, že může dodávat sušené mléko mnohem levněji, než
to dokážeme my,“ stěžuje si Gariko. „Tento druh dumpingu ničí naše mlékárenské odvětví a s tím se veze i moje
malá firma.“ V afrických zemích neexistuje sociální systém srovnatelný se systémy v EU, mnoho lidí určitě kvůli
tomu přišlo o živobytí, vysvětluje a prohlašuje: „Potraviny
jsou motorem života a neměly by být podřízeny volnému
obchodu.“ Gariko je hrdá na skutečnost, že osmdesát procent obyvatelstva bylo až do nynějška schopno si vyrobit
vlastní potraviny. „Drobní zemědělci v Burkině Faso a v
sousedních zemích říkají NE dohodám o ekonomickém
partnerství,“ říká, „demonstrujeme na ulicích hlavního
města Ouagadougou proti Dohodě o ekonomickém partnerství s EU, jinak by ji naše vláda už dávno podepsala.“

