Därför ska
du leta efter
grodan

Skogsskövling, klimat
och fattigdom

Vad innebär klimatsmarta
odlingsmetoder?

Varje år försvinner 13 miljoner hektar skog.
Avskogningen sker i en snabbare takt än skogen
växer tillbaka och står för cirka 17 % av världens
co2-utsläpp. Jordbruk är den starkaste drivkraften bakom avskogningen.

Klimatsmart odling handlar i grunden om tre saker:

Idag ser fattiga jordbrukare i tropikerna sina skördar krympa
på grund av klimatförändringar. Det slår hårt mot deras
ekonomi och matförsörjning, men sätter också kvarvarande
skogar under större tryck då många jordbrukare avverkar mer
skog för att skapa ny odlingsmark.
Skogar är vårt bästa skydd mot globala klimatförändringar,
de är också avgörande för den enskilda odlarens förmåga att
stå emot klimatförändringarnas effekter.

Genom att köpa Rainforest Alliancecertifierade produkter stödjer du arbetet för
att bevara världens skogar, sprida klimatsmarta
odlingsmetoder och stärka småskaliga odlares
ekonomi och arbetares rättigheter.

Att arbeta för en hållbar ökning av odlingars
produktivitet och inkomster.
Att anpassa odlingar och bygga motståndskraft
mot förändrat klimat.
Att minska utsläppen av växthusgaser.

Det här gör vi

Social

För att skapa hållbara odlingssystem arbetar
vi parallellt med miljömässiga, sociala och
ekonomiska frågor.
Genom att utbilda, certifiera och verifiera förser Rainforest
Alliance och våra samarbetspartners skogsbrukare, jordbrukare och turistföretag med verktyg så att de kan förvalta
marken på ett ansvarsfullt sätt.

Uthärdlig

Rättvis

Hållbar

Miljö

Livskraftig

Ekonomi

Det handlar om att skydda och restaurera ekosystem, införa
klimatsmarta odlingsmetoder och minska användningen av
bekämpningsmedel och konstgödsel, samt att värna om
arbetares rättigheter.
Utbildning och stöd i hållbara odlingsmetoder
kan ge större skördar av högre kvalitet,
vilket leder till bättre ekonomi.

Om certifieringen
Rainforest Alliance-certifierade odlingar
måste nå den standard som ägs och tas fram
av Sustainable Agriculture Network (SAN), en
sammanslutning av 10 oberoende miljöorganisationer från Latinamerika och Afrika.

Vårt arbetssätt är mycket framgångsrikt och
har enligt flera oberoende forskningsrapporter
väsentligt förbättrat livsvillkoren på Rainforest
Alliance-certifierade odlingar.

Standarden är anpassad för de utmaningar som finns i
tropikerna. Den lägger lika stor vikt vid miljömässiga, sociala
och ekonomiska faktorer, vilket är en förutsättning för att
uppnå hållbarhet.
Grödor från Rainforest Alliance-certifierade jordbruk odlas
på ett sätt som gynnar odlare och deras familjer, samtidigt
som djurliv och skogar skyddas.

Effekten av vårt arbete på
certifierade bananodlingar
Chiquita är det bananföretag som Rainforest
Alliance har arbetat med under längst tid.
Det är ett samarbete som har haft mycket stor
positiv påverkan på hela bananindustrin.
Rainforest Alliance inledde sitt samarbete med Chiquita i
början på 90-talet. Sedan 2000 är alla Chiquitas egna bananodlingar Rainforest Alliance-certifierade. På dessa odlingar
ser vi stora effekter av vårt arbete.

100 % av alla anställda har avtal.
Chiquita garanterar hälso- och sjukvård till alla
som arbetar på plantagerna och deras familjer.
60 % av alla anställda är fackligt anslutna.*
23 % av cheferna är kvinnor.**
Lönerna ligger på 50 % över minimilönen.
Miljökompensering sker genom återplantering av
1 miljon träd och buskar årligen.
Via särskilda recirkulationssystem reducerar
Chiquita färskvattenåtgången med upp till 80 %.
* jmfr med 70% av alla svenskar.

** jmfr med 37% av alla svenska chefer.

Om Rainforest Alliance
Vi arbetar för att skapa en värld i bättre balans
för framtida generationer. Skogar spelar en
avgörande roll i det arbetet. Vi vet att ett långsiktigt skydd av världens skogar är beroende av
ekonomiskt livskraftiga samhällen.
Vi arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa
hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare.
Vi är en icke vinstdrivande välgörenhetsstiftelse
som sju år i rad har fått högsta betyg av Charity
Navigator. Våra största intäktskällor är
olika FN-program, nationella biståndsmyndigheter och stiftelser.
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Kontakt:
info@ra.org

Läs mer:
www.rainforest-alliance.org/sv

