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I ntialainen Neethu osoit-
taa pölyisen makuuhuo-
neen pimeää nurkkaa. 
– Yhtenä aamuna löysim-
me isäni täältä hirttäyty-
neenä.

 20-vuotias Neethu on 
kotona 6 vuotta nuoremman, vam-
maisen pikkuveljensä kanssa. Äiti on 
töissä läheisellä louhoksella.

Perhe asuu punatiilisessä talossa Ke-
ralan osavaltiossa Etelä-Intiassa. Taloa 
ympäröi pieni maapalsta, jolla kolmik-
ko on jatkanut pippurin ja muiden 
hyötykasvien viljelyä isän kuoleman 
jälkeen. Viljelystä saadut tulot jäävät 
kuitenkin liian pieniksi, joten äidin on 
tehtävä toista työtä 3 euron päiväpal-
kalla.

Taloudelliset vaikeudet eivät tulleet 
Neethulle ja hänen äidilleen yllätyk-
senä.

– Tiesin, että isä oli ottanut niin 
sanotun veitsenterälainan, mutta en 
tiennyt tilanteen vakavuutta.

Veitsenterälaina on paikallisten ra-
hanlainaajien myöntämä laina. Usein 

lainasta joutuu maksamaan kohtuu-
tonta korkoa. Neethu uskoo, että ra-
hanlainaajat uhkasivat hänen isäänsä 
kahdella vaihtoehdolla: hänen pitäisi 
maksaa laina tai luovuttaa maansa.

Isä ei koskaan kertonut perheel-
leen ongelmistaan, vaan vei huolensa 
mukanaan hautaan.

Itsemurhien aalto

Neethun isä ei ole ainoa saman 
kohtalon kokenut. Kuluneen vuosi-
kymmenen aikana 
yli 1 700 viljelijää 
on tehnyt itsemur-
han vuoristoisessa  
Wayanadin piirikun-
nassa.

Intiassa tuotetaan 
vuosittain 50 000 
tonnia mustapip-
puria. Puolet me-
nee vientiin. Iso osa Suomessakin 
myytävästä mustapippurista tulee  
Wayanadista ja sen naapurialueilta.

Pippurin hinnat romahtivat 

2000-lu  vun ensimmäisellä vuosi-
kymmenellä. Muutaman vuoden 
aikana viljelijöiden pippurikilosta 
saama hinta pieneni viidesosaan ai-
emmasta hinnasta. Samaan aikaan 
kasvitaudit kutistivat pippurisadot.

Viljelijät eivät pystyneet maksa-
maan velkojaan. Jotkut ottivat edel-
listen lainojen maksamiseen pikavip-
pejä, joiden korko saattoi olla jopa 
25 prosenttia. Jos viljelijä ei pystynyt 
maksamaan, pankki tai rahanlainaaja 
lähetti häätöilmoituksen. Häätöilmoi-

tuksen saatuaan mo-
ni hirttäytyi tai tap-
poi itsensä juomalla 
tuholaismyrkkyä.

Ahdinko jatkuu

Nyt itsemurhaluvut 
ovat laskeneet. Paikal-
liset kansalaisjärjestöt 

järjestivät velkaantuneille viljelijöille 
koulutusta ja tukivat taloudellisesti 
itsemurhan tehneiden perheenjäse-
niä. Keralan osavaltion hallitus antoi 
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”Pippurin hinnan 
romahtaminen 
on viljelijöille 

samanlainen isku 
kuin tsunami.”

Neethun isä 
ei kestänyt 
pippurinviljelyn 
tuomaa taak-
kaa, vaan pää-
tyi tekemään 
itsemurhan.
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pienviljelijöiden velkoja anteeksi jopa  
100 000 rupiaan eli noin 1 500 euroon 
asti.

Monen viljelijän toimeentulo on 
kuitenkin edelleen riippuvainen lai-
noista. Paikallisen Wayanad Social 
Service Society eli WSSS-kansalaisjär-
jestön johtajan John Josephin mukaan 
velkaloukku uhkaa yhä monia. Pippu-
rin hinta on edelleen epävakaa. Tuo-
tantokulut kasvavat, ja sadot pienevät.

– Viljelijöiden ongelmat eivät ole 
muuttuneet sitten itsemurha-aallon.

Hollantilaisen Corporate Sustaina-
bility Analysis at Fairfood Interna-
tional -organisaation johtajan Aisha 

Scholin mukaan hintojen heiluminen 
pakottaa pippurin pienviljelijät erit-
täin haavoittuvaiseen asemaan.

Ensinnäkin pelloilla kasvaa pelk-
kää pippuria, joten pippurin hinnan 
romahtaminen on viljelijöille katast-
rofi.

– Se on heille samanlainen isku 
kuin tsunami. He menettävät kaiken. 

Toiseksi maaperä on täynnä lan-
noitteista ja tuholaismyrkyistä pe-
räisin olevia kemikaaleja, joita on 
käytetty vuosikymmeniä. Taudit ja 
epäonnistuneet sadot ovat varsin 
yleisiä. Nekin voivat viedä viljelijöiltä 
kaiken.

Ongelmat koskettavat monia. 90 
prosenttia Wayanadin asukkaista on 
pienviljelijöitä.

Indonesiassa samat ongelmat

Indonesian saaristossa sijaitseva 
Bangkan saari on vuosikymmenten 
ajan ollut maan merkittävin valko-
pippurin tuotantoalue. Myös täällä 
kamppaillaan hinnanvaihtelun tuo-
mien ongelmien kanssa.

Diddihatono asuu vaimonsa, poi-
kansa ja vanhempiensa kanssa puu- ja 
betonirakenteisessa talossa saarella si-
jaitsevassa kylässä. Valkopippurin vil-
jelystä saatavat tulot jaetaan perheen 
kesken – silloin, kun tuloja on.

Normaalisti Diddihatono työsken-
telee veljensä Joserinin kanssa aamu-
päivät kumiplantaasilla ja iltapäivät ➜

Mistä pippurit tulevat?
Muun muassa näistä maista suomalaisten mauste-
merkkien musta- ja valkopippurit ovat lähtöisin.

•  Meira Indonesiasta, Intiasta ja Vietnamista.
•  Santa Maria Indonesiasta, Intiasta, Malesiasta ja 

Vietnamista.
•  X-tra ja Rainbow (S-ryhmä) Indonesiasta, Malesi-

asta ja Vietnamista.
•  Pirkka (Kesko) Vietnamista.
•  Capsi (Prominent Food) Vietnamista vuonna 2011.
•  Mauste-Sallinen  Indonesiasta, Intiasta ja Vietna-

mista.

omilla pelloillaan.
– Viime vuonna pippurisatomme 

epäonnistui, joten olemme eläneet 
pitkään  pelkästään raakakumitulojen 
varassa, Diddihatono kertoo.

Tavallisesti veljekset keräävät päi-
vässä 10 kiloa raakakumia. He saavat 
kilosta 11 000 rupiaa, noin 90 senttiä. 
Päiväansioksi tulee siis 9 euroa, 4,50 
euroa kummallekin.

Kuukaudessa miehet tienaavat 
hieman hallituksen asettamaa vä-
himmäispalkkaa enemmän. Mutta 
silti: Vähimmäispalkalla perheelli-
nen ei elä. Viljelijät tarvitsisivat tup-
lasti enemmän.

Nyt Diddihatonon perheellä on va-
raa yhteen päivittäiseen ateriaan.

Rikkaat jyräävät

Valkopippurin viljely vaatii rahaa. 
Lannoitteet, siemenet, tuholaismyr-
kyt ja paalut, joiden ympärille pippu-
rikasvit kiertyvät, ovat kalliita. Kaikil-
la pienviljelijöillä ei ole niihin varaa. 
Maksuvaikeudet tulevat eteen vii-
meistään silloin, jos sato epäonnistuu 
tai jos sadosta maksetaan ennakoitua 
vähemmän.

Saarella työskentelee kahden ker-
roksen viljelijöitä. Osa on köyhiä 
pienviljelijöitä, osa varakkaita, myös 
sivubisnestä tekeviä viljelijöitä.

Varakkaat viljelijät ostavat usein 
pienviljelijöiden sadot ja myyvät ne 
eteenpäin.

Kansainväliset 
markkinat pai-
navat hinnat niin 
alas, että fyysisen 
työn tekijät hädin 
tuskin elävät 
palkallaan.
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Pienviljelijät kutsuvat heitä po-
moiksi. Nimitys kuvaa viljelijöiden 
välillä vallitsevaa epätasa-arvoista 
suhdetta, jossa pienviljelijöillä ei ole 
juuri sananvaltaa.

Pienviljelijät hyötyvät kyllä ”po-
moistaan”. Nämä toimittavat usein 
pienviljelijöille lannoitteet ja tuholais-
myrkyt. Mutta kulloinkin voimassa 
olevan pippurin hinnan pienviljelijät 
saavat tietää vain sen perusteella, mitä 
sadon ostajat heille kertovat.

Jakartalaisen maatalousasiantunti-
jan Caecilia Widyastutin mukaan se 
on ongelma.

– Viljelijät ovat kauppaa käydessään 
riippuvaisia sadon ostajasta. He eivät 
voi merkittävästi vaikuttaa kaupan 
kulkuun, heidän neuvotteluasemansa 
on heikko eivätkä he ole järjestäyty-
neet millään tavalla.
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Toisaalta satojen ostajatkaan eivät 
ole pippurialan kuninkaallisia. He 
puolestaan ovat riippuvaisia vientiyri-
tyksistä ja joutuvat luottamaan siihen, 
että vientiyritykset kertovat rehelli-
sesti, mikä pippurin maailmanmark-
kinahinta kulloinkin on.

Isot firmat penseitä

Palataan Intiaan. Raju on yksi mo-
nista paikallisista välikäsistä. Hänen 
liikkeessään ei ole juuri muuta kuin 
kuljetusta odottavia mustapippurika-
soja. Suuret kuorma-autot kuljettavat 
pippurin säkeissä pippurin viejille, 
kuten AVT McCormickille.

Raju kertoo, että hän ei koskaan 
neuvottele hinnasta viljelijöiden kans-
sa. Hän tarjoaa viljelijöille markkina-
hinnan ja myy pippurit viejille mark-

kinahinnan mukaan.
– En voi sanella hintoja sen enem-

pää kuin viljelijätkään.
Raju ei ole koskaan kuullut suurten 

kansainvälisten vientiyritysten kyse-
levän viljelijöiden sosiaalisista tai ta-
loudellisista oloista.

– He kysyvät vain tuotteiden 
hintaa ja laatua, hän sanoo.

WSSS-kansalaisjärjestön 
John Joseph toistaa saman 
tarinan.

– Itsemurha-aallon ai-
kaan suuret vientiyrityk-
set vierailivat Wayanadissa 
tavalliseen tapaan, mutta ne 
eivät olleet kiinnostuneita tu-
kemaan uhrien auttamiseen ja 
kuolemien ehkäisemiseen tähtääviä 
ohjelmiamme.

AVT McCormick on maailman 
suurimman maustealan yrityksen 
McCormickin ja intialaisen A. V. 
Thomas Groupin yhteisyritys. Se myy 
mustapippuria myös suomalaiselle 
Santa Marialle.

AVT McCormickin varapääjohta-
jan Sibi Thomasin mukaan yrityksellä 
on eettiset ohjeet toimittajilleen. Yri-
tys myös käyttää erilaisia auditoin-
tijärjestelmiä. McCormick valvoo 
esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä, 
työolosuhteita, työntekijöiden sai-
rausvakuutuksia ja lainsäädännön 
noudattamista. Tosin valvonta koskee 
vain niiden toimittajien oloja, jotka 
jalostavat tuotetta.

Bangkan saarelta Indone-
siasta tuodaan valkopip-
puria myös Suomeen.

Reilun kaupan 
pippuri takaisi 
viljelijöille 
paremman 
hinnan.

Käy Kuluttajan 

nettisivuilla 

katsomassa 

lisää kuvia 

pippurinviljelystä.
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Suomeen pippuria 
samoilta seuduilta
suomen tunnetuimmat pippuria myyvät 
yritykset, Santa Maria ja Meira, ostavat pippu-
ria paikkakunnilta, joilla jutun tekijät vierailivat: 
mustapippuria Intian Keralasta ja valkopippuria 
Bangkan saarelta Indonesiasta.

S-ryhmä on aikaisemmin ostanut valkopippuria 
Bangkasta, mutta tällä hetkellä yrityksen valko-
pippuri tulee muualta.

Meiran ostopäällikölle Tarja Onnelalle viljelijöi-
den ongelmat tulevat yllätyksenä. Meirassa ei olla 
tietoisia siitä, miten pippurin hinnanmuutokset 
vaikuttavat viljelijöihin. Yrityksellä ei myöskään ole 
yhteiskuntavastuustandardeja, esimerkiksi ohjel-
maa, joka takaisi pippurinviljelijöille kohtuullisen 
palkan.

Italialainen yritys Massimo Zanetti Beverage 
Group osti Meiran vuonna 2002.

– Odotamme toimittajiemme toimivan asian-
mukaisesti, mutta tällä hetkellä käytössämme ei 
ole sertifiointijärjestelmiä. Olemme keskustelleet 
asiasta Meirassa, mutta emme ole vielä löytäneet 
ratkaisuja, Onnela sanoo.

– Viljelijöitä on kohdeltava kunnioittavasti, mutta 
vastuu jää toimittajillemme.

Meiran on mahdollista kohdata viljelijöiden 
todellisuus viimeistään vuoden 2012 lopussa, 
jolloin yrityksen on tarkoitus lähettää työntekijänsä 
Indonesiaan.

Santa Maria on Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
suurimpia maustemerkkejä. Heillä vastuullisuus on 
pidemmällä.

– Santa Marialla on ollut hankintoja koskevat 
eettiset periaatteet jo usean vuoden ajan. Viime ke-
väänä otimme lisäksi käyttöön koko Paulig Groupin 
yhteiset, toimittajiamme koskevat toimintaperiaat-
teet, sanoo laatujohtaja Sandra Flodström.

Santa Maria on osa suomalaista Paulig Groupia.
Flodström painottaa, että Intian ja Indonesian 

tilanteet eivät ole hyväksyttäviä.
– Vierailemme toimittajiemme luona säännöl-

lisesti, emmekä ole kuulleet tällaisista ongelmista 
vierailujemme aikana.

Yritys aikoo kehittää eettisiä periaatteitaan ja 
tehdä jatkossakin tiivistä yhteistyötä toimittajiensa 
kanssa. Santa Maria ostaa myös sertifioitua Reilun 
kaupan pippuria, joka takaa viljelijälle tietyn vähim-
mäishinnan.

– Saatavuus on kuitenkin rajallista, eikä Santa 
Marian tarvitsemia määriä ole tarjolla.

– Mustapippurin toimittajat eivät 
jalosta tuotettaan, joten auditointi ei 
koske heitä, Sibi Thomas sanoo.

Myöskään pippurinviljelijöiden sosi-
aaliset ja taloudelliset olot eivät kuulu 
valvontaohjelmaan.

Reilu olisi ratkaisu

Maatalouden ja Reilun kaupan asian-
tuntijalla Suraj Padmanabhanilla on 
kysymys.

Jos hinnat muuttuvat jatkuvasti kan-
sainvälisten markkinoiden kysynnän 
mukaan, miten viljelijät voivat varmis-
taa säännöllisen toimeentulon ja sen, 
että saavat pippurista kohtuullisen hin-
nan?

Hänellä on myös vastaus.
– Ratkaisu ongelmaan voisi olla Rei-

lun kaupan pippuri.
Joitakin Reilun kaupan hankkeita on 

jo olemassa. Fairtrade Alliance Kerala 
(FTA Kerala) perustettiin vuonna 2005. 
Pippurin hinnat olivat pohjalukemissa, 
viljelijät velkaantuneita ja kasvitaudit 
yleisiä. Seuraavana vuonna 3 600 viljeli-
jää hankki Reilun kaupan sertifikaatin.

Vuonna 2010 viljelijät saivat pippu-
rikilosta noin 2 euroa. Reilun kaupan 
vähimmäiskilohinta Keralassa oli noin 
2,50 euroa.

– Nyt pippurin hinnat ovat ylittäneet 
Reilun kaupan hinnan reilusti. Ne voi-
vat kuitenkin milloin tahansa romah-
taa uudelleen, sanoo FTA Keralan joh-
taja Tomy Mathew.

Vaikka Reilun kaupan hankkeita  
onkin jo käynnissä, suurin osa  
Wayanadin viljelijöistä ei tuota reilua 
pippuria. Vientiyritykset haluavat 
ostaa kerralla suurempia määriä kuin 
Reilun kaupan pippuria on tarjolla.

Epävarma tulevaisuus

Wayanadin vuorilla asuva Neethu ei 
halua tulevaisuudessa työskennellä 
louhoksella, kuten hänen äitinsä jou-
tuu tekemään. Hän haluaa opiskella ja 
saada paremman työn.

Samanlaisia suunnitelmia on mo-
nilla pienviljelijöiden lapsilla.

Unelmien toteuttamiseen tarvitaan 
rahaa. Rahan vanhemmat joko lainaa-
vat pankista tai säästävät pippurikasvi-
en viljelystä saamistaan säännöllisistä 
tuloista.

Viljelijät ja heidän lapsensa voivat 
olla varmoja vain yhdestä asiasta: Kos-
kaan ei voi tietää, mitä pippurin hin-
nalle tapahtuu. Hinnat voivat laskea tai 
nousta, vähän tai paljon.

On kuitenkin selvää, että hinnan-
vaihtelut vaikuttavat ensimmäisenä ja 
kaikkein eniten juuri pienviljelijöiden 
elämään. ■
Jutun kirjoittajat ja toinen kuvaaja, Julie  
Canclini, työskentelevät tanskalaisessa  
DanWatchissa. He vierailivat Intiassa ja In-
donesiassa toukokuussa 2011. DanWatch on 
riippumaton media- ja tutkimuskeskus, joka 
tuottaa tutkivaa journalismia yritysten vai-
kutuksista ihmisiin ja ympäristöön ympäri 
maailmaa.

Diddihatono menetti pippurisatonsa. 
Nyt hän kerää raakakumia.

Raju välittää pippuria viljelijöiltä 
vientiyrityksille. Myös välittäjä-
porras kärsii alhaisista hinnoista.
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