Me jälgime teid

Jaotusmaterjal
Puuvilla tegelik hind
Puuvillaste T-särkide tootmisahel koosneb mitmetest ülemaailmse ulatusega tööstusharudest, mis on esindatud peaaegu
igas maailma riigis. Järgnevalt on toodud üks näide.
Tüüpiline Burkina Faso puuvillaistandus toimib perefarmina, kus puuvilla kasvatatakse kuuel kuni kaheksal hektaril.
Üks kilo Burkina Fasos toodetud toorpuuvilla maksab 0,23 eurot. Paljude puuvillatootjate jaoks on puuvilla müügist
saadav raha aasta jooksul ainus sissetulek.
Farmist veetakse puuvill puhastusvabrikusse, kus sellest tehakse puuvillakiud – protsessi käigus tõuseb ühe kilo hind
0,56 euroni. Töölised saavad iga kahe nädala tagant palka 73,40 eurot.
Nüüd veetakse puuvill eksportimiseks Lomé sadamasse Togos, kus see müüakse kokkuostjatele kilohinnaga 0,88 eurot. Üle poole sellest puuvillast müüakse Hiinasse: see viiakse kaubalaevadel Shanghaisse või teistesse sadamatesse
ja müüakse edasi kohalikele ketrusvabrikutele kilohinnaga 0,97 eurot. Valdav osa liinitöölistest on pärit vaestest piirkondadest, millest suur osa asub Hiina hiiglaslikul sisemaal. Nad elavad tehase ühiselamus ning teevad pikki tööpäevi
väikese tasu eest.
Rõivad ise – mis tihti toodetakse tuntud lääne firmade jaoks ning valmivad sageli samas tohutus tehases, kus
kedratakse ka lõnga – veetakse sadamasse ja laaditakse ekspordiks laevadele. Ameerika Ühendriikidesse imporditava
T-särgi keskmine hind on 1,10 eurot, kuid Manhattanil asuv kaubamaja paneb kahese särgikompleti müüki hinnaga
14,70 eurot.
Aafrikast hinnaga 0,56 eurot teele läinud puuvilla kilo väärtus on nüüd 18,40 eurot.

Andmed on võetud internetist: BBC uudistekanali programm „Tracking the true cost of cotton”, 2. mai 2007.

Ühe puuvillase T-särgi tegelik hind
• Veekulu: 2157 liitrit (45% sellest kulub taimede kastmiseks).
• Energiakulu: 8 kilovatt-tundi (28 800 000 džauli) elektrienergiat ketrus- ja kudumismasinatele; 41,6–110 liitrit
kütust maismaa- ja meretranspordiks.
• Transpordivahemaa: 8851–15 128+ km.
• Tekkivad heitgaasid: NOx, CO, CO2, (kasvuhoonegaasid) SO2, N2O, lenduvad ühendid.
• Mürkained: 1–3 g pestitsiide, diislikütuse põlemisjäägid, raskemetallid (värvainetes).
• Hind importimisel: 0,44–0,77 eurot.
• Lapstööjõu kasutamine: 17 riigis, keskmine päevapalk on 0,37 eurot.
• Muu kulu: 53–91 g väetist.

Allikas: Earth Intelligence Network,
http://true-cost.re-configure.org/
http://forum.re-configure.org
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