Plan van aanpak risicoproducten

Mango

Product/ingrediënt: Mango
Herkomst: 		Peru, Brazilië, Ivoorkust, Senegal, Guinea, Mali,
Gambia en Dominicaanse Republiek

Jumbo haalt in een bepaalde periode van het jaar haar mango’s uit Ivoorkust. Hoewel
het aandeel van ons totale volume voor ruim 60% uit Peru en Brazilië komt, blijkt
uit onze risicoanalyse dat de potentiële risico’s op het gebied van mensenrechten in
Ivoorkust het meest zorgelijk zijn. Dit was voor ons aanleiding om deze keten door
te lichten. Samen met Fairfood en onze leveranciers The Greenery en Special Fruit
voeren we dit project uit.
Alle mangoproducenten bij Jumbo zijn GlobalG.A.P. gecertificeerd en ook op social compliance
geaudit. In het geval van de plantages in Ivoorkust zijn dit certificeringsinstellingen BSCI en SMETA.
Met dit project proberen we inzichtelijk te krijgen wat eventuele verbeterstappen zijn bovenop de
certificering en eerdere inspanningen.
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Het Ivoriaanse mangogebied maakt deel uit van een groter groeigebied in het noorden met meer
landen met niet optimale grenscontrole en daardoor niet altijd exacte herkomst bekend
Slechte positie kleinere telers en geen leefbaar inkomen
Gevolgen van klimaatverandering zoals lage opbrengsten
Landeigendom vaak niet geregistreerd en beschermd
Slechte infrastructuur
Op nationaal niveau is vaak sprake van corruptie en een gebrek aan sturing door de overheid
In het oogstseizoen veelal seizoenarbeiders aan het werk
Geen vertegenwoordiging/vrijheid van vereniging van arbeiders
Slechte arbeidsomstandigheden
-- kans op dwangarbeid
-- kans op kinderarbeid
-- geen leefbaar loon voor arbeiders op plantages
-- loonkloof tussen mannen en vrouwen en andere gender ongelijkheid
-- vrouwen werken veelal zonder loon en hebben een zwakkere positie
Veelal sprake van analfabetisme, gebrek aan onderwijs
Veiligheid en gezondheid
-- goede beschermende kleding tegen gewasbeschermingsmiddelen
-- onveilig transport
Veelal is er bij boeren onvoldoende kennis en financiële middelen waardoor er nauwelijks
toegang is tot moderne landbouwmethoden en marktinformatie
Ontbossing
Lagere opbrengsten door klimaatverandering
Mango’s zijn vatbaar voor ziekten en plagen zoals fruitvliegen
Overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen
CO2 emissies door gebruik van meststoffen, door ontbossing en transport
Verminderde biodiversiteit en grondkwaliteit
Impact op lokale gemeenschappen en inheemse volken
Plan van aanpak risicoproducten - Mango

2

Onze aanpak
Jumbo is lid van het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV). Hierin werken leveranciers
en supermarkten samen aan de gezamenlijke doelstelling om de import van fruit en groente uit
Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika volledig duurzaam te maken. Leveranciers moeten aantonen
dat zij de duurzaamheidsrichtlijnen op het gebied van goede landbouwpraktijken, voedselveiligheid,
milieubescherming en arbeidsomstandigheden onderschrijven én naleven. De mango’s van Jumbo
worden geproduceerd in Peru, Brazilië, Ivoorkust, Senegal, Guinea, Mali, Gambia en de Dominicaanse
Republiek. Alle plantages zijn GlobalG.A.P. gecertificeerd en ook op social compliance geaudit.
Met betrekking tot de mango’s uit Ivoorkust hebben de productvolumes in combinatie met de
geïdentificeerde risico’s in Ivoorkust ertoe geleid dat wij in 2019 een project zijn gestart met Fairfood.
In dit project staan transparantie en een verdiepende impactanalyse centraal om uiteindelijk een
verbetertraject in te gaan. Het draait niet alleen om het aanpakken van mogelijke mensenrechtenissues in de keten, maar ook om het actief bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige keten
waarin goed ondernemerschap gestimuleerd wordt in elke schakel. Hierin werken we nauw samen
met the Greenery, Special Fruit en lokale partners.

Op de agenda in 2020
Samen met onze ketenpartners is in 2019 door Fairfood een verdiepende analyse uitgevoerd.
Belangrijke resultaten van deze analyse zijn dat de lokale partners heel transparant zijn, al veel doen
voor hun medewerkers en ook al het een en ander extra faciliteren. Een ander belangrijk inzicht is dat
in de Ivoriaanse mangoketen voornamelijk met seizoenarbeiders wordt gewerkt. Fairfood en Jumbo
hebben vervolgens the Impact Institute de opdracht gegeven om in 2020 tijdens het oogstseizoen op
de plantages een impact scan uit te voeren. Zo zullen er onder andere interviews gaan plaatsvinden
met seizoenarbeiders. Hiermee willen we de risico’s nog beter inzichtelijker maken.
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