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Rainforest Alliance är en ideell organisation
som från början arbetade för att bevara den
biologiska mångfalden särskilt i regnskogarna i
Mellan- och Sydamerika. Med tiden har
verksamheten utvecklas till att också handla om
hållbar utveckling. Man vill påverka metoder för
markanvändning, affärsseder och
kundbeteenden.
Huvudkontoret ligger i New York och det finns
flera kontor i USA och i andra delar av världen.
Rainforest Alliance grundades av Daniel Katz
som fortfarande finns kvar i organisationen som
styrelseordförande.

Rainforest Alliance arbetar med att ge en
märkning åt produkter som uppfyller vissa krav.
Processen för godkännande har kritiserats för
att den ställer för låga krav. Speciellt i samband
med att Chiquita använde märkningen i en stor
reklamkampanj.
Chiquita hette tidigare United Fruit och har
utsatts för omfattande kritik för sin inblandning i
statskupper och stöd till militärregimer i
Latinamerika. I mars 2007 erkände företaget
t.ex. att man gjort utbetalningar till
den colombianska högermilisen Förenade
självförsvarsstyrkorna (AUC) vilket var ett brott
mot den amerikanska terrorlagstiftningen.

Rainforest Alliance har program för:

 Hållbart skogsbruk, tog bl.a. initiativ till
FSC-märkningen (Forest Stewardship
Council)

 Projekt för att kompensera utsläpp av
växthusgaser, biologisk mångfald och
hållbar försörjning.

 Hållbar turism

 Utbildning för människor i alla åldrar när
det gäller miljövård

 Genom Adopt-a-rainforest kan enskilda
och skolklasser donera pengar för att
bevara en bit regnskog

 Eco-index, en databas med mer än 1
250 profiler över bevarandeprojekt i
Nord-, Central- och Sydamerika
och Karibien.

I det här sammanhanget är det programmet för
hållbart jordbruk som är mest intressant. Där
arbetar man för att kombinera
produktivt jordbruk, biologisk mångfald och
mänsklig utveckling. För att en odling ska bli
Rainforest Alliance certifierad måste den
uppfylla organisationens samhälls- och
miljökriterier. Dessa kriterier innefattar
bevarande av ekosystem, djur- och naturliv
samt rättvis behandling och bra förutsätt-ningar



för anställda (vilket inkluderar sjukvård,
utbildning och rimliga löner), bevarande av
mark och vatten samt strukturerad skadedjurs-
och avfallshan-tering.

Rainforest Alliance program övervakar
certifieringen av odlingar som producerar
tropiska grödor:

 kaffe,

 bananer,

 kakao,

 apelsiner,

 snittblommor,

 ormbunksväxter

 te.

Den första plantagen som certifierades ägdes
av Chiquita i Costa Rica. Sedan millennieskiftet
är nu samtliga av Chiquitas plantager
certifierade av Rainforest.

Unilever, världens största te-producent,
planerar att få alla sina Lipton-plantager
certifierade av Rainforest Alliance innan 2015.

Krav för certifiering
Standarderna tas fram av Sustainable
Agriculture Network som är en sammanslutning
av lokala miljöorganisationer i Syd- och
Centralamerika.

I standarderna finns 94 kriterier. För att en
odling ska bli certifierad krävs att 80 procent av
kriterierna uppnås. Beroende på vilken gröda
och vilken biotop som avses finns
kompletterande kriterier och tekniska
kontrollpunkter. Kriterierna är uppdelade i tio
principer, kriteriegrupper.

 Planerings- och ledningssystem
Bevara ekosystem
Skydda djurliv
Bevara vattenresurser
Goda arbetsförhållanden och rättvis
behandling av arbetare

 Arbetarskydd och säkerhet
 Samhällsrelationer

 Förbättrade odlingsmetoder,
IP-odling

 Markskydd
 Avfallshantering

 För att få och behålla certifiering kräver
Rainforest Alliance att odlingarna
uppfyller minst 50 % av kraven i varje
kriteriegrupp samt 80 % av de totala
kriterierna. Flera av dessa kriterier är
kritiska och måste vara uppfyllda för att
en odling ska bli certifierad:

 Odlaren måste ha en plan för hur
odlingen ska utvecklas inom de tio
principerna

 Det är förbjudet att jaga och sälja vilda
djur.

 Det är förbjudet att göra utsläpp av
orenat avloppsvatten i vattendrag.

 Odlingarna får inte diskriminera i arbets-
och anställningsprocedurer och policies.

 Det är förbjudet att anställa barn under
15 år.

 Minimilön

 Man måste använda personlig
skyddsutrustning vid hantering
av agrokemikalier.

 Endast tillåtna agrokemikalier får
användas på certifierade odlingar.

 Genmodifierade grödor är förbjudna.

Rainforest Alliance erbjuder inte producenterna
ett minimipris eller garanterat pris. Det gör dem
sårbara för prisvariationer på marknaden.
Exempelvis såldes ett pund standardkaffe 1980
för runt $1.20 i USA, medan det under 2003
såldes för runt $0.50, vilket inte täckte
kostnaderna för produktionerna i många delar
av världen.

Kritik
Certifieringsprogrammet har kallats ”Fairtrade
light” i nyhetsartiklar publicerade i
Storbritannien. Programmet har också blivit
kritiserat för att man fokuserar på stora
plantager till skillnad från Fair Trade som i



första hand arbetar med små odlare. Rainforest
Alliance har kallats för ”green-washing”
för transnationella företag, t.ex. har företag
som Chiquita och Kraft fått en billig väg att nå
den etiska kundmarknaden.
Kritiken har gällt att systemet saknar
bidragssystem, garanterade minimipriser samt
att det är tillåtet att använda märkningen på
kaffe som endast innehåller 30 % certifierade
kaffebönor. Om en vara innehåller mindre än
90% måste procenttalet (30%, 50% eller 70%)
tydligt anges i direkt anslutning till sigillet.

Rainforest Alliance tillåter en lägre inblandning
av certifierade råvaror för att öka den
sammanlagda efterfrågan på certifierade
produkter i odlingsländerna.

I Sverige är bl.a. Gevalias kaffe certifierat av
Rainforest Alliance.
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