
Z Blanska 
až do 

Abidžanu

p ř í b ě h Odmala jsem měl vysoký cit pro 
spravedlnost a bavily mě cestopisy. 
Zajímaly mě odlišné kultury a jak 

lidé žijí v různých částech světa. S pokro-
čilým věkem a sílícími dopady globalizace 
jsem si uvědomil, že i my tady ve střední Ev-
ropě zásadně ovlivňujeme fungování plane-
ty jako celku, ale i životy lidí na druhé straně 
zeměkoule. I to mě přivedlo k práci pro Fair-
trade Česko a Slovensko. 

Postupně jsem se dostal ke zkoumání 
pracovních podmínek ve světě. Dokumento-
val jsem podmínky pěstitelů kávy a banánů 
nebo dělníků v továrnách a sweatshopech 
na výrobu bot. České obuvnické firmy zača-
ly hned na začátku 90. let využívat výhod 
globalizované ekonomiky. V rámci takzva-
ného offshoringu přesunovaly svou výrobu 
do nízkonákladových zemí. Z předrevoluč-
ních 72 milionů párů bot dnes vyrobíme jen 
4 miliony. Náklady na lidskou práci v indic-
kých továrnách totiž u jednoho páru bot vy-
cházejí na 20 Kč. Chceme věci co nejlevněji 
a často si neuvědomujeme, že nízká cena má 
svou vysokou cenu v ničení životního pro-
středí a zneužívání lidí.  

Má poslední dokumentační cesta vedla 
za pěstiteli kakaa v západní Africe. Ve Fair-
trade Česko a Slovensko se snažíme podpo-
rovat, aby pěstitelé dostali dostatečně zapla-
ceno za svou produkci a mohli žít důstojně. 
Fairtradového kakaa je ale na trhu jen okolo 

Vypravil se do Pobřeží 
slonoviny za pěstiteli kakaa, 
aby se přesvědčil o tom, jestli 

a jak funguje fair trade.

V l a s t n í m i  s l o v y : 
S t a n i s l a v  K o m í n e k

tří  procent. Zajímalo mě, jaké jsou podmín-
ky běžných pěstitelů v Pobřeží slonoviny, 
odkud pochází čtyřicet procent světové pro-
dukce kakaa.

S kamarádem Lukášem jsme proto vyra-
zili z Blanska do Abidžanu a vedli postupně 
přes osmdesát rozhovorů s dělníky na plan-
tážích, majiteli pozemků, předsedy družstev 
i experty z Mezinárodní organizace práce. 
Z nasbíraných materiálů jsme vytvořili vý-
stavu Cena kakaa, která v říjnu 2019 visela 
po celý týden na 112 místech republiky. Re-
portáž z této cesty v pořadu České televize 
Reportéři ČT vidělo 580 000 lidí. Můj vlast-
ní dokument z této cesty s názvem Ve stínu 
kakaovníku letos na filmovém festivalu Ag-
rofilm získal ocenění za nejlepší zpracování 
zahraničního tématu. Dokumentu pomohl 
i skvělý dabing, na kterém se podíleli i ces-
tovatel Ladislav Zibura a herečka Zuzana 
Kronerová. Ti se letos na podzim také zapo-
jili do kampaně Fairtrade Moje férová volba, 
aby podpořili pěstitele, vzdělávání jejich dětí 
a šetrné pěstování plodin.

Do podpory Fairtrade se v České republice 
zapojují stovky lidí, organizují veřejné výsta-
vy, promítání, prosazují nahrazení běžné kávy 
v pracovním provozu za etickou, vedou vzdě-
lávací lekce na škole nebo ve skautu. Každý 
z nás svými každodenními rozhodnutími volí, 
jaký svět chce mít. Já chci přispívat k budouc-
nosti bez ničení a zneužívání. 

StaniSlav KomíneK (druhý zleva) 
na doKumentační ceStě do Pobřeží Slonoviny.

vedoucí KamPaní a doKumentariSta ve Fairtrade čS
Se Po Studiích na PedaGoGicKÉ FaKultě věnoval vzdělÁvÁní, 

PotÉ zavÁděl SociÁlní Službu Sanace dluhŮ a od roKu 2009
Se věnuJe Pracovním PodmínKÁm ve Světě. 

Se Svou ženou a dvěma dcerami žiJe v blanSKu, 
hraJe baSKetbal a rÁd rybaří.

✹ inspirace 
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