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Olej palmowy (Indonezja)
Olej palmowy stał się najczęściej używanym olejem roślinnym na świecie. Obecnie olej palmowy zaspokaja 35%
światowego zapotrzebowania na olej do gotowania, nieznacznie wyprzedzając olej sojowy (32%).
Olej palmowy można znaleźć w ponad 50% produktów w supermarketach europejskich.
W 2016 roku na całym świecie wyprodukowano ponad 65 milionów ton oleju palmowego, a popyt nadal rośnie.
Palma olejowa, z której pochodzi olej palmowy owocowy, jest drzewem wysokowydajnym, które nie wymaga dużej
przestrzeni. Na tonę oleju palmowego potrzeba zaledwie 0,3 hektara ziemi. Dla porównania dla jednej tony oleju
rzepakowego potrzeba około 1,4 hektara ziemi; a dla tony oleju sojowego ta liczba rośnie do 2,5 hektara.
Większość palm olejowych jest uprawiana na dużych plantacjach w monokulturach w Indonezji lub Malezji.
Obecnie większość palm olejowych uprawia się w regionach, w których znajdują się bioróżnorodne tropikalne lasy
deszczowe. W rezultacie wiele gatunków roślin i zwierząt pada ofiarą palmy olejowej.
Zniszczenie lasów deszczowych ze względu na gigantyczne plantacje palm olejowych doprowadziło do wzrostu
ilości dwutlenku węgla w atmosferze, co miało szkodliwy wpływ na klimat. W procesie oczyszczania lasu uwalniany
jest CO2 zmagazynowany w glebie torfowej i bagnach dna lasu. To wykorzenienie lasu i późniejsze uwolnienie CO2
powoduje, że Indonezja, obok Stanów Zjednoczonych i Chin, jest jednym z największych emitentów gazów
cieplarnianych na świecie.
Gleba w pobliżu dużych plantacji oleju palmowego wysycha, ponieważ palmy olejowe wymagają dużej ilości wody.
To sprawia, że tradycyjna uprawa ryżu na pobliskich polach jest prawie niemożliwa, a wydajność tradycyjnych
połowów również gwałtownie spadła.

Telefon (Chiny)
Na całym świecie produkuje się około 36 telefonów na sekundę, a co drugi telefon jest produkowany w Chinach.
Średni czas użytkowania telefonu przez użytkownika w Niemczech wynosi około 18 miesięcy.
Najbardziej drastyczny wzrost liczby użytkowników telefonów komórkowych można obecnie stwierdzić w Afryce.
W samych Niemczech 83 milionów starych telefonów jest pochowanych gdzieś w domach ich byłych użytkowników
- niesamowita ilość cennego i drogiego surowca niedostępnego do dalszego użytkowania.
Utylizacja telefonów w domowym śmietniku również nie jest rozwiązaniem, ponieważ takie urządzenia trafiają na
gigantyczne wysypiska w Afryce, gdzie zbieracze śmieci żyjący w skrajnym ubóstwie, w tym wiele dzieci, muszą
poszukiwać podstawowych dóbr na śmietnikach.
Odpady elektroniczne, takie jak telefony, powinny być profesjonalnie utylizowane w centrach recyklingu lub
przedsiębiorstwach zajmujących się odpadami.
Mimo, że około 60% do 80% przeciętnego telefonu może być poddane recyklingowi i wykorzystane jako surowiec
wtórny do produkcji nowego urządzenia, tylko około 5% telefonów komórkowych produkowanych na całym świecie
tak naprawdę jest przedmiotem recyklingu.

Banany (Ekwador)
Banan jest najczęściej kupowanym owocem na całym świecie. Nie wymaga marketingu, ponieważ każdy lubi
kupować banany - szczególnie tak tanio, jak to tylko możliwe.
Brytyjczycy są najpoważniejszymi konsumentami bananów w Europie i każdego roku konsumują prawie 18
kilogramów na osobę! Ale Skandynawowie znajdują się również na szczycie listy dotyczącej konsumpcji bananów w
Europie.
Większość bananów sprzedawanych na całym świecie uprawiana jest w monokulturze, w której uprawia się tylko
banany.
Wiele bananów nigdy nie opuszcza miejsca, w którym zostały posadzone. Mają plamy, są zbyt długie, zbyt krótkie
lub zbyt szerokie, a zatem nie pasują do obrazu idealnego banana, który konsumenci chcieliby kupić.
Pracownicy plantacji bananów często muszą pracować od 11 do 12 godzin dziennie w ekstremalnym cieple,
podróżując wiele kilometrów i przewożąc ciężkie wiązki bananów ważące do 40 kilogramów - a wszystko to za
minimalną płacę.
Bez wyposażenia ochronnego pracownicy często są zdani na łaskę samolotów przelatujących nad ich głowami, aby
rozpylać pestycydy chemiczne; wielu choruje i nie stać ich na niezbędną opiekę medyczną.
Płace pracowników na plantacjach to zaledwie 7% ceny sprzedaży bananów. Dla porównania dystrybutorzy
sprzedający banany - na przykład w Europie - uzyskują 41% ceny sprzedaży.
Banany uprawiane w sprawiedliwych warunkach istnieją: certyfikat FAIRTRADE jest godną zaufania gwarancją
etycznego pochodzenia bananów.

Buty (Indie)
Na całym świecie branża obuwnicza jest gałęzią gospodarki, która stale wzrasta. Dzieje się tak z jednej strony ze
względu na stale rosnące zapotrzebowanie na buty wśród konsumentów w Europie, a z drugiej strony, ze względu na
rosnące zapotrzebowanie na buty w krajach produkujących, jak na przykład w Chinach lub Indiach.
W 2011 roku wyprodukowano łącznie ponad 21 miliardów par obuwia. W 2013 r. liczba ta wzrosła już do ponad 22
miliardów.
Większość butów produkowanych na całym świecie jest kupowanych w Europie (40%), a na kolejnym miejscu są
Chiny i USA.
Pierwsze etapy w produkcji obuwia są niezwykle pracochłonne; wiele rzeczy musi być wykonanych ręcznie i często
jest to realizowane w domach robotników (chałupnictwo). Z tego powodu większość produkcji obuwia jest
ulokowana w krajach o niskich standardach pracy i wynagrodzeń, co idzie w parze z nieformalnymi i niepewnymi
warunkami pracy i niskimi płacami.
Najwięcej butów na osobę jest sprzedawanych w USA, gdzie na osobę przypada siedem par rocznie. W Austrii
średnia to sześć par butów na osobę rocznie.
W przypadku butów do biegania wyprodukowanych w Indonezji, które kosztują około 120 EUR, tylko 2,50 EUR z tej
ceny sprzedaży przekazywane jest na płace pracowników. 55 EUR trafia do pośredników.

Czekolada (Ghana)
W 2017 r. szacuje się, że około 30 miliardów euro w Europie wydano na czekoladę, czyli około 55 EUR na osobę.
Najwięcej czekolady konsumuje się w Europie (47%), a na drugim miejscu są Stany Zjednoczone (20%).
Niemcy, gdzie jedna osoba spożywa 11,5 kilogramów czekolady, są na szczycie listy dla całej Europy, z Austrią na
czwartym miejscu w Europie z 8,9 kilogramami na osobę.
70% uprawianego na świecie kakao, substancji, z której robi się czekoladę, pochodzi z następujących czterech
krajów w Afryce zachodniej: Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany, Nigerii, i Kamerunu.
Uprawa kakao jest głównym źródłem dochodu dla ponad 5,5 miliona rolników na całym świecie, a także zapewnia
środki utrzymania ponad 14 milionom rolników i ich rodzinom.
70% produktów czekoladowych wykonanych na potrzeby rynku konsumenckiego na całym świecie jest
wytwarzanych przez sześć firm. W przypadku czekolady przemysłowej (sprzedaż hurtowa), 75% rynku jest
zdominowane przez zaledwie dwie firmy.
6,6% wartości tabliczki czekolady pozostaje po stronie rolników, a dla porównania 87% trafia do kieszeni firm
przetwarzających kakao, producentów czekolady i supermarketów.
Ze względu na niewielką wartość wynikającą z uprawy kakao dla rolników, rolnicy uzyskują z plonów tak niewielkie
wpływy, że często wykorzystuje się pracę dzieci.
Uprawa kakao wiąże się z ciężką pracą fizyczną, a stosowanie niebezpiecznych pestycydów jest niestety
powszechną praktyką w wielu gospodarstwach.

Bawełna/dżinsy (USA)
Prawie 75% eksportowanej odzieży jest wytwarzane na Globalnym Południu.
30 milionów ludzi jest zatrudnionych w przemyśle tekstylnym na całym świecie, a 80% do 90% z nich to kobiety.
Wielu pracowników musi pracować nawet do 70 godzin tygodniowo i od 12 do 18 godzin dziennie bez przerw.
Nieludzkie warunki pracy są powszechne i nie ma istnieje coś takiego jak opieka społeczna lub emerytura.
Ekstensywne nawadnianie plantacji bawełny prowadzi do wysuszenia gleb i suszy w wielu miejscach. Ścieki z fabryk
włókienniczych są często usuwane bez filtracji i po prostu trafiają do lokalnego zaopatrzenia w wodę.
Czterech największych producentów bawełny to Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i Pakistan.
W uprawach bawełny wykorzystuje się 25% ze światowego zużycia wszystkich pestycydów i środków
owadobójczych a 8% do 10% światowego zużycia nawozów chemicznych wykorzystywanych jest w uprawie
bawełny.
T-shirt wykonany z tradycyjnej bawełny wymaga 2.700 litrów wody! To mniej więcej tyle samo, co 18 wanien.
1,1% bawełny uprawianej na całym świecie jest produkowane w sposób ekologiczny, a niemal 75% tej ekologicznej
bawełny pochodzi z Indii.
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