
Fra gården til frugtskålen  
En Fairtrade banans rejse - Ecuador 
 

El Guabo kooperativet har tjek på hver eneste led i den rejse, deres bananer tilbagelægger, fra de 

forlader plantagerne i Ecuador til de lander i frugtafdelingen i Englands supermarkeder. 

 

Dyrkningen 

Ecuador – på den sydamerikanske nordvestkyst – står for omkring 30 % af 

verdens produktion af bananer, og er dermed det land i verden, der 

producerer flest bananer. Og selvom størstedelen produceres af 

multinationale selskaber, findes der, over hele Ecuador, tusinder af små 

lokalt ejede bananplantager, hvor der dyrkes i fællesskab, på små arealer. 

Før de oprettede et kooperativ, var mange af producenterne enten 

migrerende sæsonarbejdere, der fik arbejde på de store bananplantager, 

eller mindre landmænd, som ejede et lille stykke jord, og dermed ikke 

kunne konkurrere med de store selskaber. 

Deres indkomst var meget uregelmæssig og sæsonbestemt, og afhængig af det globale marked – mange 

levede under fattigdomsgrænsen. I 1997 gik en håndfuld af Ecuadors bananproducenter sammen og 

dannede kooperativet El Guabo Association of Small Banana Producers. Her, cirka femten år efter, har 

kooperativet, med 2.000 medlemmer, revolutioneret arbejdernes levevilkår. 

Ved i fællesskab at sælge gennem Fairtrade Mærket, kan hver enkelt landmand tjene en indkomst, der er 

stor nok til at det kan løfte dem ud af fattigdommen, og migrantarbejderne har efterhånden kunnet købe 

egen jord, og dermed selv blive landmænd. 

 

Pakningen 

I takt med at El Guabo kooperativet har vokset sig større, er produktionen og forretningen også blevet 

tilsvarende mere omfattende. Kooperativet har åbnet sit eget varehus, hvor specialuddannet personale 

varetager rensning, sortering og pakning, så snart bananerne er plukket. 

Med sine mere en 2.000 producenter, har El Guabo den fornødne kapacitet til selv at stå for denne del af 

processen – en mulighed som mindre enkeltstående plantageejere ikke har. 

Salget 
Hver gang en Oké eller en Øko-Oké banan bliver solgt i Europa, har det en direkte effekt på de enkelte 
bananproducenter i Ecuadors landdistrikter. Den forøgede indkomst hjælper ikke blot landmændene til at 
løfte sig ud af fattigdom, men den støtter desuden også den lokale udvikling og infrastruktur. 
Gennem de sidste 15 år er medlemmerne gået over til at anvende Fairtrade Premium til at finansiere 

oprettelsen af to sundhedscentre, sygesikring, en skole for børn med særlige behov med 17 fastansatte 

lærere, etableringen af vandforsyning, mad, uddannelse samt husly til de lokalområdets fattigste borgere. 



 

Vidste du… 

En banan dyrket på små landbrug kan kun klassificeres som ’Fairtrade’, hvis landmanden modtager en 

minimumspris for sit produkt, og indgår i en sammenslutning der demokratisk fastsætter landmandens 

markedsandel. ’Fairtrade premium’-betegnelsen anvendes til at støtte hele lokalsamfundet. 

 

 


