
ČOKOLÁDA: sladkost         
     zrozená z hořkosti
Čokoláda patří mezi nejoblíbenější pochoutky. Příběh čokolády má ale i své stinné stránky. Na afrických 
kakaových plantážích často pracují děti, které nejen že nikdy neviděly tabulku čokolády, ale často ani 

nevědí, co je to škola. Příjmy pěstitelů často nestačí jejich rodinám na živobytí. Problé-
mem je i ničení životního prostředí při zakládání nelegálních plantáží. Celosvěto-

vě nejoblíbenější sladkost tak může mít bez ohledu na to, jak sladce chutná, 
pořádně hořké začátky.

Při jeho pěstování by se ale neměly tolero-
vat takové problémy, jako je nedostatečná 
odměna, dětská práce nebo ničení dešt-
ných pralesů. I obchod může splňovat 
základní etická kritéria, jak dokazují růz-
né certifi kace, z nichž asi nejznámější je 
Fairtrade. 

„Fairtrade je systém, 
který usiluje o to, aby 
pěstování kakaa – ale 
i jiných surovin ze zemí 
Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky – bylo udrži-
telné,“ vysvětluje Hana Malíková z Fairtra-
de Česko a Slovensko. 

„Využíváme k tomu stanovenou minimální 
cenu, pod kterou se výkupní cena fairtra-
dového kakaa nesmí dostat, a také tak-
zvaný fairtradový příplatek, tedy peníze 
navíc, které mohou pěstitelé investovat 
do svého podnikání nebo do komunitních 
projektů.“

Do školy
místo na plantáž
Příplatek využívají fairtradová 
družstva na zavádění efektivněj-
ších metod pěstování, ale také 
na zdravotní péči, budování 
studní s pitnou vodou, stavbu 
a opravy škol, nákup školních 
potřeb a další projekty, z kte-
rých má užitek i širší komunita, 
tedy nejen samotní fairtradoví 
farmáři. „Díky zapojení do Fair-
trade se nám lépe žije,“ potvrzuje 

Kakao je náročná plodina, jeho pěstitelé 
musejí kakaovníky chránit před větrem, 
sluncem, chorobami a škůdci. Pokud je 
o kakaovníky správně postaráno, začnou 
dobrou sklizeň dávat v pátém roce po 
vysazení a vydrží takto plodit zhruba de-
set let. Za obtížnou práci, kterou farmáři 
s pěstováním kakaa mají, však z výnos-
ného obchodování s ním dostávají jen 
velmi malý podíl. Rodiny drobných pěsti-
telů kakaa žijí často pod hranicí absolutní 
chudoby. I proto stále více lidí z kakaových 
plantáží odchází. To bohužel vede k tomu, 
že zejména v západní Africe je rozšířená 
dětská práce. 

Obchod ano, ale férový

Pro země jako je Pobřeží slonoviny nebo 
Ghana, které patří k největším producen-
tům kakaa na světě, ale i pro samotné 
pěstitele je kakao důležitou komoditou.

Kouadio Agnes, ředitelka fairtradového 
družstva CANN, které funguje v Pobřeží 
slonoviny. „Na členském shromáždění se 
domluvíme, jak využijeme peníze z fairtra-
dového příplatku, a pak stavíme školky, 
ubytování pro zdravotníky nebo učitele, 
budujeme vylepšené studny a pomáháme 
pěstitelům a jejich rodinám vzdělávat jejich 
děti,” popisuje využití fairtradového pří-
platku. V nedávné době příplatek umožnil 
družstvu postavit mimo jiné školy přímo ve 
vesnicích, aby děti už nemusely chodit za 
vzděláním celé kilometry. 

„Ještě důležitější ale je, že děti vůbec do 
školy chodit mohou, že nejsou využívány 
jako nejlevnější pracovní síla na kakao-
vých plantážích,“ doplňuje Hana Malíková. 
Nedostatek vzdělání je totiž součást zača-
rovaného kruhu chudoby afrických pěsti-
telů kakaa. 
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