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CARE Danmark 
Dansk NGO etableret i 
1987 

 

Fokus på retten til mad 
og klima retfærdighed for 
verdens fattige 

 

 Landbrugsudvikling 

 Værdikæder   

 Klimatilpasning 

 Fødevaresikkerhed 

 Adgang til markedet  

 Køn og ligestilling  



CAREs tilgang  



KILIMO BIASHARA  

KILIMO BIASHARA 

2012-2014 

Multi-stakeholder partnerskab; 

Coop, Sunripe, CARE, 

bondegrupper i Kenya  

Finansieret af Coop, Danida DBP, 

& in kind fra Sunripe, CARE og 

små-bønder. 

Strategisk samarbejde omkring 

udfordringer i Coops forretning; 

Savannah leverandørkæde,Kenya 
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Leverandøransvar og etisk handel   

  Social ansvarlig handel med Afrika er handel, der gavner fattige små producenter og er 

miljømæssig bæredygtig. Det er er handel, hvor virksomhederne opererer i 

overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for ansvarlighed som f.eks. 

UN Global Compact Principperne og UN Guidelines for Business & Human Rights. 

  

 
Virksomheder forpligter sig til ti 

principper indenfor områderne 

menneskerettigheder, 

arbejdstagerrettigheder, miljø og 

antikorruption, og til at implementerer 

disse principper i deres forretning.  

 

Virksomheder skal fremme FN’s mål om 

bæredygtig udvikling. 

 

På globalt plan er der store 

udfordringer i produktionen af 

grønsager. Det gælder også i Kenya 
 



Barrierer for handel 

• Vejr og klima  

• Global pris konkurrence  

• Marked- efterspørgsel hos 

forbrugere og indkøbere 

• Legalitet - Import regulering, 

lande og EU lovgivning 

omkring fødevaresundhed - 

og standarder  

• Kvalitet  

• Volumen 

 

 

 

• Små farme  

• Lavt landbrugsudbytte  

• Svingende kvalitet  

• Adgang til kapital 

• Inputs  

• Markedsinformation 

• Opbevaring  

• Transportmuligheder 

• Organisering 

• Pris og kontraktforhold  

 

 



  

  

• Landbrugstræning 

• Bæredygtig  
ressourceforvaltning, organisk 
gødning og reduktion af 
pesticider 

• Diversifikation af produktion 
og marked  

• Krav og specifikationer 

• Opbevaring  

• Transport 

• Opkøbssteder 

• Alternativ brug af 
produktion    

 

• Spare-låne-grupper 

• Træning og adgang til forbedret 
såsæd, gødning og pesticider 

• Organisationsudvikling 

• Datahåndtering   

• Forhandling 

• Kontraktforhold 

  

    

Input & kapital  Organisation  

Produktion  Spild & stabilitet 



 

 

 

Små-bønder i global handel? 

Konkurrence på pris betyder lav profit til små-bønderne og 

begrænset investeringer i udvikling af små-bøndernes produktion 

• Kvalitetsproblemer 

• Køb fra større farmere 

• Spild og tab hos små-bønderne  

• Risikofyldt eksport marked med svingende indtjening  

 

 Vigtigt at diversificere produktion og markeder 

 Langsigtede aftaler og pris, der muliggør investering og træning 

 

Diskussion: hvad mener du, man kan gøre, for at virksomheder 

prioriterer bedre vilkår for små bønder i globale værdikæder?  


