Maailmankauppojen liitto ry on suomalaisten maailmankauppa- ja kehitysmaakauppayhdistysten yhteistyöjärjestö.
World Fair Trade Organizationin (WFTO) jäsenenä Maailmankauppojen liitto ry on osa maailmanlaajuista reilun kaupan
verkostoa. Liitto ja sen jäsenet tukevat pieniä perheviljelmiä
ja käsityöläisryhmiä kehitysmaissa ja tarjoavat heille työllistymismahdollisuuksia ylikansallisten suuryhtiöiden vallassa
olevassa maailmassa. Maailmankaupat nostavat esiin omissa
yhteiskunnissaan huonossa asemassa olevien ihmisten, kuten
vammaisten, naisten ja kastittomien pyrkimyksiä parantaa
toimeentuloaan ja oikeuksiaan. Tavoitteena on maailma, jossa
ihmiset voivat elää omassa maassaan ja omasta työstään. Maailmankauppayhdistykset vaikuttavat ruohonjuuritasolla, tiedottavat eettisestä kaupasta ja myyvät reilun kaupan tuotteita.
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Dulu Rani Sarkar
Intian nahkateollisuus on miesvaltainen ala. 47-vuotias Dulu
Rani Sarkar on nainen, joka on työskennellyt alalla jo 25 vuotta.
Dulu Rani aloitti työnteon jäätyään leskeksi 22-vuotiaana. Hänen poikansa oli tuolloin 1,5-vuotias. Nykyisin Dulu Rani asuu
samassa taloudessa poikansa ja tämän vaimon kanssa. Heillä
on oma talo Kolkatan lähellä maaseudulla, missä elinkustannukset ovat suurkaupunkiin verrattuna matalammat. Pojan työstään saama
palkka on pieni, joten
perheen talous on paljolti
Dulu Ranin varassa.
Artisan Well:ssä Dulu
Rani on työskennellyt
kymmenen vuotta. Hän
aloitti ompelijana ja toimii
nykyisin laaduntarkastajana. Elämiseen riittävän
palkan lisäksi hänellä on
29 lomapäivää vuodessa.
Eläke karttuu Intian Provident Fund (PF) järjestelmän kautta. Samoin kuin
Suomessa, työntekijä ja
Dulu Rani Sarkar arvostaa
työpaikkansa tasa-arvoista ja
turvallista työympäristöä.

Reilun kaupan järjestelmä takaa Artisan Wellin työntekijöille hyvät
työolot ja elämiseen riittävän palkan.

työnantaja maksavat kumpikin palkkasummasta tietyn osan
eläkerahastoon. Eläkkeelle Dulu Rani pääsee 60-vuotiaana.
Employees State Insurance (ESI) on toinen Dulu Ranilla työn
puolesta oleva sosiaalivakuutus. Sen kautta työntekijä ja hänen
perheenjäsenensä saavat ilmaisen sairaanhoidon ja työntekijällä on oikeus 12 viikon palkalliseen äitiyslomaan.
Kohtuullisen palkan lisäksi Dulu Rani pitää Artisan Wellissä
erityisen hyvänä asiana työpaikan tasa-arvoista ja turvallista
ilmapiiriä. Reilun kaupan periaatteista Dulu Rani pitää tärkeimpänä työllistymismahdollisuuksien tarjoamista yhteiskunnan
huono-osaisille ihmisille.

Artisan Well

Sheong Shi Tannery

Intia on tunnettu nahkatuotteistaan ja siitä, että
nahkatyöntekijät ovat hindujen kastijärjestelmän pohjalla. Huonot työehdot ovat alalla yleisiä
ja nahkatehtaissa esiintyy myös lapsityövoimaa.
Parkitsemoiden yleisesti käyttämät kromi ja
muut kemikaalit ovat sekä työntekijöille että ympäristölle vaarallisia ja päätyvät usein puhdistamattomien jätevesien mukana luontoon.
Artisan Well on vuonna 2005 perustettu intialainen, voittoa
tavoittelematon reilun kaupan järjestö. Se on World Fair Trade
Organizationin (WFTO) jäsen ja WFTO Guaranteed Fair Trade
-valvontajärjestelmässä. Järjestelmä takaa muun muassa sen,
että ympäristö huomioidaan, palkka- ja muut työehdot ovat
kunnossa, lapsityövoimaa ei käytetä ja työpaikalla vallitsee sukupuolten välinen tasa-arvo sekä syrjimättömyys etnisen taustan, uskonnon tai muun syyn takia.
Artisan Wellin nahkalaukut valmistetaan yhteisön omassa
toimipisteessä Kolkatassa, mutta se työllistää myös kodeissaan
työskenteleviä käsityöläisiä ja itsenäisiä käsityöläisryhmiä.
Työntekijät kertovat arvostavansa Artisan Well:ssä säännöllisen työn ja elämiseen riittävän palkan tuomaa vakautta sekä
hyvää työilmapiiriä. Raha on tärkeä asia, mutta ihmiset haluavat
myös tuntea tulevansa kunnioitetuiksi ja kohdelluiksi ihmisarvoisesti.

Suomalaisissa Maailmankaupoissa myytävät Artisan Wellin nahkatuotteet valmistetaan naudannahasta, joka on parkittu ilman kromia ja muita haitallisia
kemikaaleja kolkatalaisessa Sheong Shi
Tanneryn (SST) perheyrityksessä.
SST:n kehittämä parkintatapa, jossa
käytetään synteettisten aineiden ja kasviparkkien yhdistelmää, on turvallisempi
sekä ympäristölle, työntekijöille että kuluttajille. Haitallisia aineita, kuten kromia,
raskasmetalleja, formaldehydiä, lyhytket
juisia kloorattuja parafiineja ja alkyylifenoleja ei tässä parkintamenetelmässä
käytetä. Ilman kromia parkitun nahan
osuus yrityksen tuotannosta on noin 30 %,
ja kasvaa koko ajan.
Sheong Shi Tannery kerää sadeveden
talteen ja saa siitä osan tuotannossa käytetystä vedestä. Jätevedet menevät järjestelmällisesti valvottuun puhdistamoon.
STT:n työntekijöille maksamat palkat ovat
vähintään Länsi-Bengalin osavaltion nahkateollisuuden taulukkopalkkojen suuruisia, ja
työntekijät ovat järjestäytyneet ammattiyhdistykseen. Parkitsemon työntekijöillä on
työeläke (PF)- ja sairausvakuutukset (ESI).

Lisätietoa reilun kaupan periaatteista
www.wfto.com
Lue lisää Artisan Well:stä
www.maailmankaupat.fi/blogi

Nahan käsittelyä Sheong Shi
Tanneryssa.

Patrick Lee Sheong Shi Tannerysta
on kehittänyt parkintatavan,
joka on turvallinen ympäristölle,
työntekijöille ja kuluttajille.

Abu
Bakkar
Mullah
ompelemassa.

Farid Hossain Mridha työskentelee
nahan leikkaajana.

Ramkrishna Mandal ohentamassa
laukun osien reunoja.

Archana Roy tarkastaa valmiiden
tuotteiden laadun.

Artisan Wellin klassiset nahkalaukut
on valmistettu ilman kromia parkitusta
nahasta ympäristöä kunnioittaen.

