Celosvětový obchod musí pomáhat
společenskému a hospodářskému
rozvoji místních komunit.

Andrew Charles Odete
Andrew Charles Odete, narozen v roce 1978, je právníkem
a koordinuje otázky obchodu, průmyslu a lidských práv v
Komisi pro lidská práva v Keni (KHRC), což je keňská
nevládní organizace. „Zemědělství je páteří keňské ekonomiky,” říká Odete, který zastupoval už hodně komunit při
obhajování práva na půdu proti velkým majitelům pozemků. „Vlastnit pozemek, který lze využít k zemědělské
výrobě, je důležitým krokem na cestě ven z chudoby,“
vysvětluje. Pokud ale dohoda o volném obchodu umožní,
aby se do země dostával levný dovoz z EU, farmáři budou
mít velké problémy prodat úrodu vypěstovanou na této
půdě. „Místní produkce by se zhroutila a dodávka potravin by z velké části závisela na dovozu,” obádá se právník,
jehož organizace zveřejnila v roce 2010 předběžné zhodnocení vlivu dohody EPA . Díky protestům zemědělských
organizací a KHRC jsou jednání o uzavření dohody EPA v
současnosti pozastavena.

Lidé v Evropě by nás měli podpořit
pomocí eticky uvědomělé spotřeby
potravin a oblečení.

Další informace a kontakt:
www.ecofair-trade.org
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Žádné obchodní dohody bez předchozího
zhodnocení důsledků pro lidská práva.

ZEMĚDĚLSKÁ A OBCHODNÍ
POLITIKA OHROŽUJÍ LIDSKÁ
PRÁVA V KENI
„Máme pro občany Evropské unie následující
otázku: chcete tuto nespravedlivou obchodní
dohodu, která uvrhne zdejší lidi do chudoby a
strádání?”
Helen Yego, farmářka

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.

Z

emědělství je srdcem keňské ekonomiky. Mnoho farmářů
a chovatelů dobytka zajišt´uje především svou vlastní
spotřebu a žijí z toho, co sklidí. Na konci devadesátých
let 20. století se vedle kávy staly důležitým vývozním
artiklem květiny a ovoce, které ale potřebují stále víc vody a
zemědělské půdy. V Keni je však půda vzácným zdrojem, z celkového
množství půdy lze k pěstování plodin využít pouze dvacet procent.
Kvůli nedostatku veřejné podpory pro domácí zemědělství je nutné
dovážet pšenici a kukuřici, přestože se zde těmto základním potravinám daří. Snížená odolnost Keni vůči krizím se projevila v létě
2011, kdy v důsledku sucha a vysokých mezinárodních cen zboží
bylo tři a půl miliónu lidí závislých na potravinové pomoci.
Prostřednictvím Dohody o ekonomickém partnerství (Economic
Partnership Agreement, EPA) chce EU oficiálně podpořit trvale
udržitelný rozvoj Keni. Předběžné zhodnocení vlivu této dohody,
které připravila Komise pro lidská práva v Keni (Kenya Human
Rights Commission, KHRC), však varuje před negativními vlivy
otevření trhu, jak předpokládá dohoda EPA. Levné dovozy z EU
mohou silně poškodit zejména pěstování pšenice a kukuřice, výrobu mléka, chov drůbeže a masnou výrobu v Keni. Naopak cesta
keňských výrobků může být zablokována; v dohodě poprvé podepsané v roce 2009 si EU ponechává otevřenou možnost uvalit cla a
kvóty na řezané květiny, cukr, ovoce a zeleninu z Keni a z ostatních
států Východoafrického společenství (East African Community,
EAC).
Organizace občanské společnosti mají strach z oslabení potravinové suverenity Keni a s ní i práva na potraviny. „Vládám by mělo
být dovoleno zvážit aspekty lidských práv bez riskování obchodních
sankcí z nich vyplývajících,” uvádí studie Komise pro lidská práva v Keni. Keňské nevládní organizace ale nebyly na tato jednání
přizvány

Fakta a čísla
Počet obyvatel

38,5 miliónu

Počet pracujících v zemědělském odvětví

26 miliónu

Zemědělský vývoz

1,8 miliardy dolarů (čaj, ovoce, káva)

Zemědělský dovoz

1,1 miliardy dolarů (palmový olej, pšenice, rýže, kukuřice)

Podíl podvyživeného obyvatelstva

30%

Průměrná očekávaná délka života

55 let

Hellen Yego
Hellen Yego, narozena v roce 1956, je farmářkou a pracuje
u svazu výrobců NGOMA. Zapojila se do kampaní
zemědělské organizace proti Dohodě o ekonomickém partnerství mezi EU a státy ACP (včetně Keni). Od počátku
90. let 20. století aktivně vystupovala proti dopadům obchodní politiky na drobné zemědělce v Keni. V roce 1993
se farmářům totiž nepodařilo prodat úrodu. Vládní agentura pro obchod s obilninami ji už nevykoupila – jako to
dělala vždy předtím – za garantovanou minimální cenu.
„Místo toho vláda zemědělcům řekla, at’ prodají svou
úrodu někde jinde; koneckonců, trh se musí liberalizovat,
řekli,” vysvětluje Yego. „Farmáři byli zoufalí a nevěděli, co mají dělat.” V Keni potom obilná výroba prudce poklesla, což vedlo k nedostatku potravin. Helen Yego je znepokojená: „EPA ve své současné podobě situaci dál zhorší a nakonec zničí křehkou ekonomickou strukturu východoafrických zemí.”

