Увага, ми все бачимо!

Матеріал для розповсюдження
З чого складається справжня вартість бавовни
Бавовняні футболки виробляються багатьма різними глобальними підприємствами, чия продукція представлена
майже у кожній країні світу. Ось, наприклад:
Типова ферма з виробництва бавовни у Буркіна-Фасо належить на правах власності одній родині, яка обробляє
шість або вісім гектарів землі. Вартість одного кілограма бавовни-сирцю з Буркіна-Фасо складає 0,23 євро. Для
багатьох виробників бавовни кошти, отримані від продажу бавовни, це єдині гроші, за які вони отримуються увесь рік.
З ферми бавовну везуть до фабрики, де з неї роблять волокно; процес, вартість якого становить 0.56 євро за
кілограм. Кожні два тижні робітники фабрики отримують 73,40 євро.
Далі бавовну везуть на експорт до Ломе, порту в Того, де її продають комерсантам за 0,88 євро за кілограм. Більше
половини бавовни продається до Китаю: її завантажують на товарні судна, що йдуть до портів, таких як Шанхай, де
бавовна знов продається вже на місцеві прядильні фабрики за ціною 0,97 євро за кілограм. Більшість зайнятих на
фабриках робітників прийшли з найбідніших районів, в Китаї це, зазвичай, місцевості, віддалені від промислових
районів. Робітники живуть у гуртожитках і працюють багаточасові зміни, за які отримують низьку заробітну платню.
Одяг, вироблений для західних найбільш відомих брендів, зазвичай, виробляється на тій самій фабриці з
виготовлення масового одягу, де прядеться пряжа, забирається до порту для відвантаження на експорт. Середня
ціна за футболку, імпортовану до США, становить 1,10 євро, проте магазин у центрі Манхеттену буде продавати пару
за 14,70 євро.
Бавовна, що розпочинає свій шлях з Африки вартістю 0,56 євро за кілограм, тепер коштує 18,40 євро за кілограм.

Дану інформацію взято з Інтернет програми каналу BBC «З чого складається справжня вартість бавовни («Tracking the true cost of cotton)» від 2 травня 2007 р.

Справжня вартість бавовняної футболки
• Використання води: 2,157 літрів (45% використовується на іригацію)
• Використання енергії: 8 кіловат-годин (28,800,000 Джоулів) електрики для прядильних та швацьких машин,
41,6–110 літрів палива для морських та автоперевезень
• Транспортні відстані: 8,851–15,128+ км
• Газовиділення: NOx, CO, CO2, (парникові гази) SO2 N2O, летючі компоненти
• Токсини: 1–3 г пестицидів, дизельних вихлопних газів, тяжких металів (барвників)
• Вартість імпорту: 0,44–0,77 євро
• Дитяча праця: в 17 країнах середня заробітна плата становить 0,37 євро в день
• Інше: 53–91 г добрив
Джерело: Earth Intelligence Network,
http://true-cost.re-configure.org/
http://forum.re-configure.org
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