Rädda liv – byt kaffe!
Så förändrar du världen på fikarasten

Välj bort besprutat kaffe
eftersom mycket giftiga
bekämpningsmedel
används. Naturen drabbas
hårt och människor far illa.
Vanliga bekämpningsmedel
på kaffeplantagen är:
Parakvat som är akut giftigt
för både djur och människor.
Det bryts ner långsamt och
ansamlas i jorden.
Endosulfan som är mycket
eller extremt giftigt för fiskar, fåglar och bin.
Lindan som innebär stora
hälsorisker för användarna
och stora miljörisker.
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Alla dessa bekämpningsmedel är förbjudna i
Sverige men används
flitigt på kaffeplantagen.

Det besprutade kaffet
Vanligt kaffe är en värstingvara och ett av de allra mest besprutade livsmedlen i
världen. Vill du göra en insats för både för miljön och andras hälsa – välj ekologiskt kaffe!
På 70 procent av de konventionella kaffeodlingarna används mycket giftiga
bekämpningsmedel, till exempel parakvat, endosulfan och lindan, som alla är förbjudna i Sverige.
Det mesta av kaffet i Sverige kommer från Brasilien. Där är skador av bekämpningsmedel ett av landets största hälsoproblem. Man uppskattar att 200 000 människor är drabbade.
När kaffeplantager anläggs avverkas skogen och den biologiska mångfalden i
och omkring området minskar. När den växlighet som skyddar marken försvinner, blir jordarna oskyddade för de tropiska regnen. Med vattnet sköljs jordens
näring bort så marken utarmas.
Det besprutade kaffet är inte i första hand ett problem för oss som dricker kaffe,
utan för naturen och dem som arbetar i och bor intill kaffeodlingarna. Mycket av
kemikalierna sitter i skalet.
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Välj ekologiskt kaffe
då bidrar ditt val till att:
det blir mindre skogskövling
och mindre påverkan på klimatet.
det sprids mindre miljögifter
i naturen. Eftersom man
odlar utan kemiska bekämpningsmedel trivs bin, fåglar
och fiskar bättre.
arbetarna får en bättre hälsa
när de slipper skador av
bekämpningsmedel.
övergödningen i närliggande
vattendrag minskar eftersom konstgödsel inte är
tillåten.
jorderosion hålls tillbaka
eftersom jordarna är bättre
skyddade i de ekologiska
odlingarna.

Det ekologiska kaffet
Det ekologiska kaffet odlas oftast i skuggan under träd i en rik skogsliknande
miljö och kallas skuggkaffe. Odlingssystem med en mångfald av växter skapar
en balans som gör att skadegörare inte blir ett lika stort problem som när kaffe
odlas i monokultur. Djurlivet i skuggkaffeodlingarna är imponerande. I en
skuggodling i Mexiko har man funnit 180 fågelarter, det överträffas bara av
orörd regnskog. De skuggande träden kan dessutom ge både frukt och virke
och kan hjälpa till att fixera kväve som ger näring i marken.
KRAV-märkt kaffe odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Skalen från odlingen tas om hand och kan användas till kompost och till
bränsle i torknings- och rostningsprocesserna. Du kan lita på KRAV-märket.
Kaffet granskas varje år av en oberoende kontrollorganisation.
Fairtrade ger arbetare och odlare en lön som går att leva på. Om du väljer ett
kaffe som är både KRAV- och Fairtrademärkt räddar du liv och bidrar till
bättre villkor för dem som arbetar med odlingen.
Eftersom det ofta odlas flera olika grödor och frukter i ekologiska trädjordbruk blir bönderna inte beroende av en produkt och de kan försörja sig året runt.

Fyra steg framåt med din hjälp:
1.
2.
3.
4.

Visa vad du tycker – fråga efter och köp ekologiskt på kaféer och restauranger.
Välj KRAV- och Faritrademärkt kaffe i affären. Det finns numera i många sorter.
Inför ekologisk fika på jobbet. Det är enkelt att byta till ekologiskt kaffe, även
i storköksbryggare och automater.
Stöd Naturskyddsföreningens arbete. Vi samarbetar med flera organisationer
som arbetar med ekologisk odling i Syd.

Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691 Stockholm.
Tel 08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och
myndigheter såväl nationellt som internationellt.
Föreningen har ca 192 000 medlemmar och finns i
lokalföreningar och länsförbund över hela landet.
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Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning
Bra Miljöval.
www.naturskyddsforeningen.se
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