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wiatowy system żywnościowy znajduje się obecnie w rękach kilku korporacji,
które nie przywiązują wielkiego znaczenia do zdrowia konsumentów, ochrony
środowiska i praw człowieka. Cargill jest jedną z takich korporacji. Nazwa
firmy może nie pojawiać się na opakowaniach produktów spożywczych, ale
Cargill produkuje składniki, które obecne są w żywności przetworzonej. Jeśli
konsumenci wnikliwie czytają etykiety mogą zobaczyć zaznaczone drobnym
drukiem składniki takie jak wysokocukrowy syrop kukurydziany, uwodornione
oleje roślinne, kwasek cytrynowy, lecytyna i guma ksantanowa.1
Cargill jest prawdopodobnie największą firmą
spośród tych zajmujących się handlem zbożem, z
setkami terminali zbożowych na świecie i własną flotą
cargo, dzięki czemu jest w stanie stworzyć globalną
sieć przechowywania zboża.2 Jest także jednym
z największych przetwórców wieprzowiny, mięsa
indyczego, wołowiny; zajmuje się także intensywną,
zamkniętą hodowlą bydła.3 Europejskie przetwórnie
mięsne firmy Cargill dostarczają drób dla sieci
restauracji McDonald’s, w tym mięso do kanapek i
Chicken McNuggets.4 Cargill prowadzi lobbying w
Brukseli w związku z zagadnieniami Wspólnej Polityki
Rolnej. Firma ta jest wiodącym “architektem” systemu
rolno-spożywczego, w którym pełni rolę zarówno
kupca, jak i sprzedawcy, osiągając niebotyczne zyski.
W 2009 roku, Cargill zatrudniał 160,000 pracowników
w 67 krajach i był największą prywatną korporacją w
Stanach Zjednocznych.5 W Europie, Cargill działa w 21
krajach takich jak: Austria, Belgia, Dania, Finlandia,
Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Węgry, Włochy,
Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja,
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i
Wielka Brytania. Nawet w czasie recesji gospodarczej
w 2008 roku, Cargill zanotował sprzedaż o wartości 83
miliardów Euro i po raz szósty z rzędu miał rekordowe
zyski; w 2008 roku przekroczyły one 2.5 miliarda
Euro.6
Cargill odniósł korzyści z kryzysu
żywnościowego w 2008 roku: Rekordowe zyski
związane były z wysokimi cenami zbóż i nawozów
w tymże roku. Wysokie ceny doprowadziły wtedy
130 milionów ludzi do sytuacji głodu i poważnego
niedożywienia. Jak twierdzi Greg Page, CEO firmy,

“Cargill miał możliwość zarobienia większej ilości
pieniędzy w takich warunkach i myślę, że powinniśmy
mówić o tym otwarcie.”7 Wysokie ceny produktów
rolnych spowodowały wzrost cen nawozów. Nawozy
poważnie przyczyniły się do dużych zarobków firmy, co
odbyło się kosztem rolników i konsumentow.8 Cargill
ma bowiem pakiet większościowy w Mosaic Company,
czyli firmie odgrywającą ważną rolą w produkcji
nawozów sztucznych.
Ekspansja firmy Cargill jako największego
przetwórcy ziarna i oleju: Cargill jest jednym z
największych przetwórców ziarna i roślin oleistych
w Stanach Zjednoczonych i coraz bardziej zaznacza
swoją obecność w tych sektorach w Europie.9 W2005
roku, Cargill nabył Olpo Podari w Rumunii będąca
największym producentem oleju słonecznikowego
w tym kraju.10 Unia Europejska jest jednym z
największym regionów świata, gdzie produkuje się
rośliny słonecznikowe i dlatego firma chce wykorzystać
europejski potencjał w tym sektorze.11 Ponadto,
w 2008 roku, Cargill podjął ekspansję w zakresie
przetwórstwa zboża zarówno w Wielkiej Brytanii
jak i w Polsce, a także zwiększył produkcję środków
słodzących używanych w przetworzonych produktach
spożywczych.12
Cargill stymuluje handel soją, a lasy tropikalne
zanikają: Cargill jest jednym z największych
odbiorców i przetwórców soi, a znajdujące się w
Brazylii przedsiębiorstwa związane z firmą Cargill
zaopatrują konsumentów w wielu miejscach świata.
Cargill wysyła soję do Europy, gdzie jest używana jako
pasza dla drobiu. Z kolei Cargill zaopatruje restauracje
McDonald’s w produkty drobiowe.13
Działalność firmy Cargill w Brazylii wzbudza wiele
kontrowersji, a zaangażowanie w produkcję soi
wiążę się z wieloma praktykami destrukcyjnymi dla
środowiska. W 2006 roku w przygotowanym przez

Greenpeace exposé, Cargill został zaatakowany za
swój udział w destrukcji lasów tropikalnych w regionie
Santarem, w tym za nielegalną budowę terminalu do
eksportu soi i finansowaniu przekształcenia lasów
tropikalnych w przedsiębiorstwa produkcji soi.14 Cargill
wybudował swój terminal w pobliżu terenów leśnych,
co zachęciło właścicieli plantacji do wykarczowania
lasu tropikalnego, aby dostęp do terminalu Cargill
był łatwiejszy.15 W 2007 roku rząd Brazylii zmusił
firmę Cargill do zamknięcia portu,16 pod wpływem
presji zarówno ze strony organizacji Greenpeace jak i
europejskich odbiorców takich jak McDonald’s,17 Cargill
zgodził się na moratorium przeciw soi z obszarów lasów
tropikalnych niedawno wykarczowanych.18 Jednak
moratorium to skończy się w lipcu 2010, a długofalowe
rozwiązania zapobiegające dalszemu karczowaniu lasów
tropikalnych nie zostały ustalone.19
Olej palmowy firmy Cargill przyczynia się
do zmniejszania się powierzchni lasów
tropikalnych: Olej palmowy jest najczęściej
używanym olejem roślinnym na świecie; stosuje się go
w żywności, paliwach rolniczych, artykułach takich jak
mydło i pasta do zębów i w wielu innych produktach.20
Cargill zaangażował się w produkcję oleju palmowego
w 1995 roku w Indonezji i w ciągu następnych
dziesięciu lat wzmocnił swoją pozycję w regionie
nabywając trzy duże plantacje i zakład przetwórczy
w Papui Nowej Gwinei.21 W prowincji Oro w Papui
Nowej Gwinei, Cargill jest jedynym odbiorcą oleju
palmowego z 5,700 przedsiębiorstw komercyjnych
specjalizujących w oleju palmowym.22 Osiemdziesiąt
procent oleju palmowego na świecie produkuje się w
Azji Południowo-Wschodniej i około połowa plantacji
znajduje się na obszarach powstałych z wykarczowania
lasu tropikalnego.23 Na plantacjach oleju palmowego
stosowana jest metoda “wycinania i palenia” przy
usuwaniu lasu tropikalnego i dlatego Indonezja
jest jednym z trzech krajów które emitują węgiel do
atmosfery, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Chinach.24

Cargill promuje żywność i uprawy genetycznie
modyfikowane: Cargill odgrywa dużą rolę przy
wprowadzaniu upraw genetycznie modyfikowanych i
promuje żywność genetycznie modyfikowaną tak by
przekonać do niej sceptyczną opinię publiczną. Cargill
posiada spółkę joint venture z firmami takimi jak
Monsanto i Renessen, które specjalizują się w uprawach
genetycznie modyfikowanych przeznaczonych na pasze
dla zwierząt, oraz w technologiach przetwarzania
kukurydzy na olej, często z ziaren kukurydzy
genetycznie modyfikowanej.25 Wielkość firmy Cargill i
znaczenie jakie posiada ona w wielu regionach świata
może mieć wpływ na szerszą akceptację produktów
genetycznie modyfikowanych w całym globalny
łańcuchu żywnościowym.
Brytyjski Cargill Cotton UK bogaci się na
pracy dzieci: Cargill ma ogromne znaczenie w
światowym handlu bawełną. Brytyjski Cargill Cotton
UK ma oddziały w Uzbekistanie i Azji Centralnej, skąd
pochodzi spora ilość bawełny używanej przez tę firmę.26
Cargill nie jest bezpośrednio zaangażowany w uprawy,
ani w zbiór bawełny w Uzbekistanie, ale każdego roku
kupuje w Uzbekistanie bawełnę o wartości 35-42
milionów Euro, chociaż zaprzecza, że ma cokolwiek
wspólnego ze zbiorami bawełny w tym kraju.27
Przymusowa praca dzieci przy produkcji bawełny
w Uzbekistanie jest powszechnie znaną sprawą,28
i szacuje się, że w 2007 roku, około ćwierć miliona
dzieci mozolnie pracowało na polach bawełny w dwóch
prowincjach Uzbekistanu, które najbardziej związane
są z produkcją tej rośliny.29 Cargill nadal posiada swoje
biuro w stolicy Uzbekistanu, mimo, że nawet takie firmy
jak amerykański Wal-Mart, brytyjskie supermarkety
Tesco i domy towarowe Debenham’s zakazały sprzedaży
produktów wykonanych z bawełny z Uzbekistanu, aby
ograniczyć zapotrzebowanie na przymusową pracę
dzieci.30
Cargill’s odwraca wzrok od niewolnictwa na
plantacjach kakaowca: Cargill zaangażował się w
produkcję kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej w 1998,
a dwa lata później otwarł tam zakłady przetwórcze
.31 W 2005 roku firmie Cargill wytoczono proces za
brak reakcji na naruszenia praw pracowniczych na
plantacjach kakaowca na Wybrzeżu Kości Słoniowej,32
wskazując także na udokumentowane przypadki
niewolnictwa dzieci.33 Wśród przedstawionych zarzutów
dotyczących pracy nieletnich na plantacjach kakaowca
stwierdzono, że dzieci zmuszano do pracy po 12 -14
godzin dziennie, za którą nie otrzymywały żadnej
zapłaty. Ponadto stosowano wobec nich przemoc.34 W
czasie procesu stwierdzono, że Cargill, będąc znaczącym
odbiorcą kakao w regionie,35 miał możliwości by
zapobiec wykorzystywaniu siły roboczej lecz wybrał
ignorowanie złych warunków pracy.36

Rekomendacje:
•

Unia Europejska musi znaleźć sposoby
zmniejszenia swojej zależności od importowanej
soi i kukurydzy w paszy dla zwierząt, zaczynając od
eliminacji genetycznie modyfikowanych składników
w kierunku bardziej zrównoważonych pasz
wyprodukowanych lokalnie.

•

Unia Europejska musi przywrócić kontrole rynków
towarowych by zapobiec sytuacjom, odnoszenia
korzyści z braku stabilności rynków rolnych przez
firmy takie jak Cargill, podczas gdy inni głodują.

•

Unia Europejska musi zapewnić przestrzeganie
przepisów prawa międzynarodowego, zakazujących
niewolnictwa i pracy dzieci oraz zadbać o to by
korporacje takie jak Cargill nie wykorzystywały
pracowników rolnych.

•

Komisja Europejska powinna wzmocnić prawo
ochrony konkurencji aby zapobiec dominacji
rynku przez firmy takie jak Cargill, jak również
zapewnić nowe przepisy dotyczące oznakowania
produktów, aby konsumenci mogli dowiedzieć
się skąd pochodzą spożywane przez nich
produkty spożywcze i czy zawierają genetycznie
modyfikowane składniki.

•

Konsumenci powinni starać się wybierać żywność
wyprodukowaną lokalnie lub regionalnie unikając
tym samym wspierania globalnego modelu
rolnictwa promowanego przez Cargill.
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