
6

Merling Preza är mycket
bestämd i sin åsikt över att
Rättvisemärkt är till för de
små odlarna. Ägare till
stora kaffeplantager får
gärna ta ansvar för sin om-
givning, men det ska inte
förväxlas med Rätt-
visemärkt. 

Som vd på Prodecoop, en
samarbetsorganisation för
40 kaffekooperativ i norra
Nicaragua, kan Merling för-
stås uttala sig med viss
tyngd i frågan.

Prodecoop bildades 1993 och var en av de
första organisationerna i Nicaragua som
blev certifierade för att sälja sitt kaffe som

Rättvisemärkt. Genom åren har det inneburit
att medlemmar i kooperativ anslutna till Pro-
decoop har fått bättre betalt för sitt kaffe. Penga-
premien som går till kollektiven som är Rätt-
visemärktcertifierade har använts till att göra
investeringar i sociala förbättringar för med-
lemmarna och för att köpa in en kaffe-
anläggning där de anslutna böndernas kaffe tas
emot, processas fram till export och även prov-
smakas för att kunna garantera rätt kvalitet. I
dag exporteras hälften av skörden från koope-
rativen inom Prodecoop till den rättvisemärkta
marknaden. Man har skördat framgångar med
sitt kaffe och flera år i rad vunnit den nicara-
guanska tävlingen om ”godaste kaffekoppen”. 

Men det har inte varit lätt att nå dit man
befinner sig i dag. Under decennier fick varje
bonde förhandla bäst han eller hon kunde med
de privata uppköparna av kaffe. På 1980-talet,
under den revolutionära regeringen, bildade
bönderna kooperativ. Men det var staten som
tog på sig uppgiften att föra ut kaffet på den in-
ternationella marknaden. När så sandinistpar-
tiet röstades bort från makten skulle bönderna
plötsligt sköta allt själva, vilket inte var någon
lätt uppgift. Till exempel hade kaffeodlarna
ingen aning om hur ett kvalitetskaffe skulle
smaka. Under alla år hade principen varit att
det bästa kaffet skulle skickas på export. Om
bönderna själva drack kaffe blev det pulverkaf-
fe gjort på kaffe av andra sorteringen, eller kaffe
gjort på bönor man rostat över den egna elden.

– Hur ska man kunna producera kaffe om
man inte vet hur det ska smaka, säger Merling
Preza.

Den största utmaningen Prodecoop står
inför i dag är att stärka de anslutna koopera-
tiven. Satsningarna de senaste åren har varit
riktade mot att få ut kaffet på lönsamma in-
ternationella marknader, bygga upp den egna
kaffeanläggningen, rusta upp kontoret etcete-
ra. Men många av de anslutna kooperativen
är fortfarande mycket svaga. De leds av män-
niskor med bristfälliga kunskaper, ibland an-
alfabeter, och med små resurser till att hålla
ett kooperativt företag rullande.

– Vi har ett alldeles för stort huvud och för
små fötter, säger Merling Preza.

Rådgivning och utbildning

Det projekt Kooperation Utan Gränser
genomför med Prodecoop går just ut på att stär-
ka kooperativen genom jordbruksteknisk råd-
givning, utbildning i ekonomiadministration,
ledarskap med mera. Men pengarna från Koo-
peration Utan Gränser räcker bara för att serva
hälften av kooperativen. Inom Fair Trade La-
beling Organisation (FLO), som är den inter-
nationella rättvisemärktorganisationen, pågår
en diskussion om man ska tillåta större planta-
ger att bli rättvisemärkta. Merling Preza är helt
emot en sådan förändring. Hon menar att kon-
sekvensen skulle bli att småbönderna knuffas
bort från Rättvisemärkt. Hon tror heller inte
på plantageägarnas vilja att förbättra situationen
för sina anställda eller att FLO skulle ha resur-
ser att kontrollera om så faktiskt blir fallet.

Inte heller tror hon på att försöka göra Rätt-
visemärkt till en märkning som även står för

ekologisk odling, vilket skulle ge en enda märk-
ning som garanterar ett rättvist pris, bra arbets-
förhållanden och hållbara produktionsmeto-
der. Merling utgår i stället krasst från vad mark-
naden efterfrågar. I till exempel USA där
Rättvisemärkt på senare tid har ökat kraftigt
finns efterfrågan på Rättvisemärkt som inte
samtidigt är ekologiskt odlat.

Bara Rättvisemärkt ger rättvisa

Merling Preza är också klar och tydlig mot-
ståndare till de nya märkningar som dykt upp
på marknaden på senare tid. 

– Det finns de där företagen målar om en
skola och sedan säger att det tagit socialt an-
svar, fnyser hon.

Merling menar att vissa märkningar som
till exempel Rainforest Alliance och Utz Kapeh
kan ha sina fördelar. Men det är bara Rätt-
visemärkt som garanterar bönderna ett rätt-
vist pris.

Kaffepriserna har ökat sedan de slog i den
absoluta botten för bara några år sedan.

– Men än märks ingen stor skillnad i lev-
nadssituationen för de kaffodlande familjer-
na, säger Reynaldo Vasquez. 

Han tillhör ett av de kooperativ som är an-
slutna till Prodecoop. Under förra året var han
i Sverige och informerade människor om si-
tuationen för de människor som odlar den rika
världens kaffe.

– Prisuppgången kom oväntat. Skörden är
inte den bästa och det mesta kaffet är redan
sålt i förväg. Men nästa år, om priset håller i

Rättvisemärkt gynnar småbönderna

Det finns de som talar för att även kaffe som odlas på stora plantager ska kunna
certifieras som Rättvisemärkt. Men Merling Preza har en mycket klar åsikt: Rätt-
visemärkt är till för de små odlarna. FOTO: BJÖRN LINDH
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sig och skörden blir bra, kommer människor
att få det bättre. Även det kaffe som inte är
Rättvisemärkt kommer att ge en bra inkomst,
säger Reynaldo.

Prisökningen gör att skillnaden i betalning
mellan Rättvisemärkt och vanligt konventio-
nellt kaffe minskar. Motivationen kan mins-
ka bland odlarna att sälja sitt kaffe till en upp-
köpare som tidigare gett ett bra pris, om nu
andra köpare dyker upp tillfälligt och erbju-
der ett pris som till och med ligger över världs-
marknadspriset. Det lär finnas exempel på od-
lare från andra kooperativ som säljer Rätt-
visemärkt som lockats att sälja till andra än de
köpare man har långsiktiga avtal med.

Långsiktig trygghet

Men både Merling och Reynaldo intygar att
det inte skett inom Prodecoop. Och det är vik-
tigt att så inte sker eftersom en av tankarna
bakom Rättvisemärkt just är att det ska bygga
på långsiktiga trygghetsskapande relationer
mellan odlare och köpare. 

– Rättvisemärkt är som en försäkring. Den
gör mest nytta när priset är lågt, men man
måste ha den kvar hela tiden, säger Merling
Preza.

Prodecoop har på senare år sålt en allt stör-
re del av sitt rättvisemärkta kaffe till USA. Men
dit säljer nu allt fler leverantörer och man tror
att marknaden snart kan vara mättad. I stäl-
let siktar Prodecoop mot Italien och Spanien,
där man tror på en växande marknad för Rätt-
visemärkt. De har även haft kontakt med svens-
ka Arvid Nordquist, men ännu inte kommit
överens om leverans.

Björn Lindh

Ingen vet riktigt varför den lilla byn utan-
för Chichigalpa i nordvästra Nicaragua
heter El Pellisco, vilket betyder ”nypet”.

Men är man på tillfälligt besök i byn så gör
man klokt i att nypa sig i armen då och då,
för att påminna sig om att det inte bara är en
ond dröm man är med i – den misär man ser
är tyvärr i högsta grad verklig.

Många av hemmen i El Pellisco förtjänar
inte att kallas för bostäder. I flera fall handlar
det bara om svart plast som spänts upp mel-
lan träpålar. Husen står rakt upp i den leriga
jorden, det finns inga vägar eller trottoarer,
inga torg, lekplatser eller något annat som vi
i Sverige skulle påstå hör ett samhälle till. 

Kanske verkar det dåraktigt av Koopera-
tion Utan Gränser att satsa på ett projekt för
nya bostäder just i den byn. Men kanske ändå
inte. För om misären är stor så är viljan att
skaffa sig ett bättre liv ännu större, och det är
kvinnorna som driver på. I byns kooperativa
organisation finns 31 medlemmar, bara fem
av dem är män.

– Männen gillar inte att styras av kvinnor,
säger en av de mer talföra kvinnorna apropå
bristen på manliga medlemmar.

Bygger själva sina hus

Den modell som förhoppningsvis ska ge män-
niskorna i El Pellisco värdiga bostäder är
samma som Kooperation Utan Gränser an-
vänder på flera ställen i Nicaragua och övriga
Latinamerika. Kooperation Utan Gränsers
samarbetsorganisation erbjuder byn rådgiv-
ning, utbildning och stöd till organisering.
Men det är invånarna själva som bygger sina
hus. Genom att människor bygger själva under
sakkunnig handledning kan kostnaderna hål-
las så låga att det skapas en rimlig möjlighet
även för fattiga att få en värdig bostad. 

Men vägen till en bra bostad är lång. Inte
ens om man bygger själv, och får en förmånlig
kredit att köpa nödvändigt material för, kom-
mer de ekonomiska resurserna i byn att räcka
till. Det krävs att man först får stöd att komma
igång med projekt som kan ge lite inkomster.
Man har börjat tillverka tvättsvamp av natur-
material, som man hoppas kunna sälja, och man
har planer på ett litet hönsuppfödningsprojekt.

Björn Lindh

KOOPERATION UTAN GRÄNSER I NICARAGUA
• Kooperation Utan Gränser samarbetar med fem organisationer i Nicaragua. Under 2004 an-

vändes 3,7 miljoner kronor för biståndsprojekten. I år beräknas summan öka något.

• Med Femuprocan, en organisation som arbetar med kvinnor på landsbygden, bedriver Koope-
ration Utan Gränser projekt för organisationsutveckling och för att öka levnadsstandarden. Det
handlar om kvinnor i kooperativ som till exempel får utbildning i hur man utvecklar ett koopera-
tivt företag och ledarutbildning. Kvinnor som inte kan läsa och skriva deltar i alfabetiserings-
projekt. En del investeringar har gjorts i brunnar och bevattningsanläggningar.

• Cipres får stöd för arbete med tolv kooperativ i Las Segovias. Det handlar om organisations-
utveckling, administration och diversifiering av produktionen.

• Spar- och kreditorganisationen Caruna får pengar för att kunna ge stöd till 20 spar- och
kreditkooperativ, bland annat när det gäller utveckling av finansiella system och ledarutveck-
ling. 

• Prodecoop, som är en samarbetsorganisation för 41 kaffekooperativ, får stöd som räcker till
att utveckla 20 projekt i bland annat företagsadministration, bokföring, rådgivning i jordägar-
frågor och att bli bättre på att få med ungdomar i arbetet.

• Med Ceprodel bedrivs bostadsprojekt efter den kooperativa modell som kooperation Utan
Gränser använder på flera ställen i Latinamerika.

• I Nicaragua liksom i övriga Latinamerika heter Kooperation Utan Gränser på spanska El Centro
Cooperativo Sueco. Men något förvirrande kanske används den engelska förkortningen SCC
(Swedish Cooperative Centre).

Det är ett hem, men ett skjul av det här slaget är definitivt ingen värdig bostad. In-
vånarna i byn El Pellisco i Nicaragua lever i misär. Men nu hoppas man på att
Kooperation Utan Gränsers projekt en dag ska leda till nya bostäder.
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Lång väg till en bra bostad
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