Upphandling av kaffe och kakao
i enlighet med principer för rättvis handel
Omfattning

Kriterierna omfattar kaffe och kakaoprodukter och avser krav i upphandling av varor
baserad på principerna för rättvis handel. Principer som rättvis handels-organisationer
världen över ställer sig bakom och vilka institutioner inom EU uppmärksammat på
olika sätt. För att underlätta för den upphandlande organisationen har kraven indelats i
enlighet med upphandlingsprocessens olika delar (läs mer om dessa i foldern ”Rättvis
Handel i offentlig upphandling).
För tydlighetens skull bör upphandlingen rubriceras enligt följande:
”Kaffe och kakao för storhushåll producerad med hänsyn till social, ekonomisk och
miljömässig utveckling.”
Verifiering av krav

För att säkerställa att nedanstående krav efterlevs föreslås Fairtrade-certifiering
eller motsvarande tredjepartskontroll.
försl ag på Kr av	Pl acering i upphandlingsprocessen

Producenten ska ha garanterats ett pris som täcker hållbar produktion. 1, 2 	Särskilda kontraktsvillkor
Producenten ska ha erhållit förfinansiering för en del av ordervärdet när så efterfrågas.	Särskilda kontraktsvillkor
Producenten ska ha erhållit en premie för investering i ekonomisk, social och demokratisk utveckling. 	Särskilda kontraktsvillkor
Producenten ska ha erhållit en extrabetalning om råvaran också är ekologisk certifierad. 	Särskilda kontraktsvillkor
Varan ska vara spårbar genom hela leverantörskedjan.	Leverantörsbedömningen
Framställningen av varan ska ha skett i enlighet med ILO:s åtta kärnkonventioner. 3	Särskilda kontraktsvillkor
Framställningen av varan ska ha skett i enlighet med ILO:s konventioner 110 om plantagearbete,
148 om migrantarbetares rättigheter och 155 om arbetsskydd och arbetsmiljö (gäller endast
för kooperativ som har anställd arbetskraft).	Särskilda kontraktsvillkor
Framställningen av varan ska ha skett i enlighet med ILO:s konvention R193 om policy och
lagstöd lämpliga för kooperativ.	Särskilda kontraktsvillkor
Producentorganisationen ska ha demokratisk organisationsstruktur. 	Särskilda kontraktsvillkor
Förbud mot kemikalier som finns med på följande listor; POP, PIC och PAN12. 4 	Specifikationen

1) I Europeiska kommissionens guide ” Social ansvarsfull upphandling –en handledning till social hänsyn i offentlig
upphandling” s.32, oktober 2010 definieras detta pris som ”ett så högt pris så att det täcker kostnaderna för
hållbar produktion, så som anständiga löner och arbetsvillkor för de berörda arbetstagarna, miljövänliga
produktionsmetoder och förbättrade produktionsprocesser och arbetsvillkor.
2) Fairtrade International definierar detta pris enligt följande: “Cost of Sustainable Production (COSP) are the costs
related to sustainably producing a product in a social, economic and environmental way in conformity with
Fairtrade Standards.”
3) Möjligheten att ställa detta krav omnämns i ingressen till direktiv 2004/18/EG
4) POP: The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, PIC: The Rotterdam Convention on the Prior
Information Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade,
PAN 12: Pesticide Action Network’s “dirty dozen” list (currently 18 pesticides)

