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Monet suosikki-
karamellit sisäl-
tävät karnauba-
vahaa, E 903.
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Karkkipäivän 
kääntöpuoli

estää pieniä sokeripommeja tarttu-
masta toisiinsa.

Brasilia on karnaubavahan merkit-
tävä viejä. Jos ottaa kaupan hyllystä 
minkä karkkipussin tahansa ja jos 
valmistusaineena on käytetty karnau-
bavahaa, vaha on todennäköisesti läh-
töisin Brasiliasta.

Vahatuotanto alkaa maaseudulla, 
missä vaha irrotetaan palmunlehdistä, 
keitetään kovaksi massaksi ja pilko-
taan paloiksi alkeellisissa olosuhteissa. 
Vahanvälittäjä Johannes Maehlmann 
on ollut mukana bisneksessä suurim-
man osan elämästään. Hän ostaa kar-
naubavahaa ja myy sitä edelleen Eu-
roopan suurimmalle maahantuojalle, 
saksalaiselle Kahl & Co:lle.

Työoloissa hän ei ole nähnyt paljon-
kaan kehitystä.

– Brasilian karnaubavahateollisuu-
dessa käytetään harvoin kypäriä, suo-
jalaseja tai muitakaan nykyaikaisia 
varusteita.

Samaa sanovat monet vientiyritys-
ten ja kauppajärjestöjen työntekijät. 
Myös maanomistajat ja maatalous-
työntekijät surkuttelevat huonoja va-
rusteita.

Kritisoitavaa on paljon. Turvava-
rusteet ovat puutteelliset. Tulipalot ja 
nestemäinen, kuuma vaha aiheutta-
vat palovammariskejä. Painavien leh-

tinippujen ja vahasäkkien nostaminen 
aiheuttaa selkävammoja ja nivelrik-
koa. Palkalla on vaikea tulla toimeen.

Maaseutu unohtui

Fortaleza on Pohjois-Brasilian suurin 
kaupunki ja vahateollisuuden pää-
kaupunki. Monet maaseudulta pal-
muvahaa ostavista tehtaista sijaitsevat 
Fortalezassa.

Teollisuusalueella, kaupungin lai-
dalla sijaitsee yksi neljästä Brasilian 
suurimmasta vientiyrityksestä, Pon-
tes Group. Neljä suurinta yritystä vie 
maasta puolet Brasilian viemästä kar-
naubavahasta.

Pontesin johtaja Lara Pontes kertoo, 
että yrityksen tehtaalla tuotetaan 350 
tonnia karnaubavahaa kuukaudessa.

Pontesin tehdas ei ole huippumo-
derni. Mikään Fortalezassa ei ole. Tiet 
ovat huonossa kunnossa, jalkakäytä-
vät vielä huonommassa. Rakennukset 
halkeilevat, ja useimpia kiinteistöjä 
ympäröivät aidat, muurit ja piikkilan-
gat.

Rikollisuus on räjähtänyt.
Silti kaupungissa työntekijöiden 

olot ovat huomattavasti paremmat 
kuin maaseudulla. Kaupungin teh-
taissa ei näe alkeellisilla tulisijoilla 
sihiseviä vahakattiloita vaan valtavia 
metallisäiliöitä, varastohalleja ja labo-
ratorioita, joissa vahaa testataan epä-
puhtauksien varalta.

Lara Pontes vakuuttaa, että yritys 
kantaa yhteiskuntavastuunsa.

– Pidämme tarkkaan huolta vahan 
laadusta ja hyvistä työoloista. Nou-
datamme monia kansainvälisiä serti-
fikaatteja, muun muassa ISO 9001:tä. 
Lisäksi olemme perustaneet rahaston, 
joka auttaa tehtaan lähistöllä eläviä 
lapsia.

Olipa pussissa salmiakkia tai hedelmää, 
monien karkkien valmistukseen käytetään 
karnaubavahaa. Vahaa kerätään Brasiliassa 
surkeissa, jopa vaarallisissa oloissa.
Teksti Peter Bengtsen  Käännös Käännöstoimisto Lingsoft  
Kuvat Peter Bengtsen ja ScandinavianStockPhoto

H ikipisarat valuvat pitkin 
Pedron otsaa. Hoikka 19- 
vuotias mies kumartuu le-

vittämään palmunlehtiä maahan. Kun 
paahtava auringonpaiste on kuivatta-
nut lehdet, Pedro sitoo lehdet isoiksi, 
noin 15 kiloa painaviksi nipuiksi.

Pedro toistaa samaa koko päivän 
niin kauan kuin on valoisaa, aamuvii-
destä iltaviiteen.

– Palmunlehtien kerääminen on ol-
lut työtäni 14-vuotiaasta saakka.

Täällä koillisbrasilialaisella palmu-
viljelmällä, 50 kilometriä Fortalezas-
ta, karnaubapalmun lehtien keruu-
kausi kestää elokuusta joulukuuhun. 
Vahankeruu työllistää jopa 200 000 
maataloustyöntekijää.

Koillis-Brasilian köyhistä osaval-
tioista viedään tuhansia tonneja va-
haa Yhdysvaltoihin, Eurooppaan ja 
Aasiaan. Siellä vahaa käytetään kos-
metiikassa, kiillotusaineissa ja etenkin 
makeisissa.

Työkalut menneisyydestä

Karnaubavahan alkuperäinen tehtävä 
on suojella palmunlehtiä kuivumisel-
ta. Makeisbisneksessä vahalla on toi-
nen käyttötarkoitus: Karnaubavahaa 
käytetään pintakäsittelyaineena. Aine 
tekee karamellin pinnasta kiiltävän ja ➜
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Yrityksellä ei kuitenkaan ole vas-
tuullisuuskäytäntöjä, jotka koskisivat 
vahan tehtaalle toimittavia maata-
loustyöntekijöitä. Myöskään Brasilian 
suurimmalla vahanviejällä Foncepilla 
ei todennäköisesti ole maaseudun 
työntekijöitä koskevia sertifikaatteja, 
tai jos on, yritys ei niistä kerro.

Kaksi vuotta sitten Foncepilta ker-
rottiin, että yritys ei tee tarkastuskäyn-
tejä maaseudulle. Nyt vastausta ei an-
neta lainkaan.

Helppoja parannuksia

Fortalezassa tuntuu siltä, kuin ku-
kaan ei edes koettaisi ajaa maaseudun 
työntekijöiden oikeuksia. Kaikki vain 
hyväksyvät sen tosiasian, että olot ovat 
alkeelliset.

Vielä muutama vuosi sitten kan-
salaisjärjestö Instituto Sertão puhui 
sinnikkäästi tuotannon ja maatalous-
työntekijöiden turvallisuuden paran-
tamisen puolesta. Oscar d'Alva oli 
tuohon aikaan järjestössä töissä.

– Mikään suurista vientiyrityk-
sistä ei ollut kiinnostunut tekemään 

aloitteita maaseudun työolojen pa-
rantamiseksi. Myöskään palkkatason 
nostaminen ei kiinnostanut yrityksiä, 
d'Alva sanoo.

Parannusaikeissa ei ole kyse mo-
nimutkaisista asioista. Turvallisuutta 
voitaisiin kohentaa antamalla pölyn 
keskellä työskenteleville hengityssuo-
jaimia ja palmunlehtiä leikkaaville ke-
vyitä keppejä.

– Näin tuottavuuskin voisi paran-
tua.

Pieni palkka

Vahateollisuuden pääkaupungista 
100 kilometriä kaakkoon asuu Flavio. 
Flavio on maanomistaja, joka on työs-
kennellyt karnaubapalmujen parissa 
koko ikänsä. Hän otti maan hoitoonsa 
isältään, joka otti sen hoitoonsa omal-
ta isältään.

Flavio kertoo maksavansa maata-
loustyöntekijöilleen 100 realia eli 
reilut 40 euroa viikossa. Se tekee sel-
västi vähemmän kuin Brasilian mini-
mipalkka, joka on 510 realia eli noin 
217 euroa kuukaudessa.

Karnaubavahaa kerätään käsityönä. Ensin 
lehdet leikataan irti palmun latvasta. 
Leikkaamiseen käytetään kaarevaa veistä, 
joka on kiinnitetty 10–12 metrin pituisen 
bambukepin päähän. Putoavat lehdet 
ovat teräviä. Vain jotkut ovat suojanneet 
silmänsä, päänsä ja säärensä.

Pudotetut lehdet kasataan, ja maa-
työläiset – tai aasit, jos työläisillä on 
aaseihin varaa – kiskovat lehdet joskus 
monenkin kilometrin päähän. Kausi-
työntekijät levittävät lehdet kuivu-
maan, sitovat ne yhteen ja niputtavat 
noin 15 kiloa painaviksi nipuiksi.

Seuraavaksi aletaan irrottaa vahaa. Työ 
tehdään yksinkertaisilla, pienten kuorma-
autojen lavoille asennetuilla koneilla.
Koneen käydessä ilmaan lentää hienoa 
vahapölyä. Työntekijät hengittävät pölyä 
keuhkoihinsa, eivätkä läheskään kaikki 
käytä hengityssuojaimia. 

Näin vahaa kerätään:

Brasilian ammattiliittoon kuuluvan 
tutkimuskeskuksen DIEESEn mu-
kaan Flavion maataloustyöntekijälle 
maksama palkka takaa, että pieni per-
he pystyy ostamaan välttämättömän 
ruuan: lihaa, leipää, riisiä ja papuja. 
Ruokaostosten jälkeen vuokraan, 
vaatteisiin, liikenteeseen ja muuhun 
välttämättömään jää alle puolet pal-
kasta.

Monet vahateollisuudessa työsken-
televät vakuuttavat, että he haluavat 
noudattaa kansainvälisiä sertifikaatte-
ja ja hoitaa bisnestä vastuullisesti. Yh-
teiskuntavastuu ei siis ole tuntematon 
asia, mutta sen periaatteet eivät ulotu 
maaseudun työntekijöihin saakka.

Palmunlehtiä keräävä Pedro ansait-
see 1,20 euroa tunnissa. Hän ei valita.

– Olen iloinen työstäni. Maaseudul-
la ei ole muita töitä kuivana aikana. ■
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Jutun kirjoittaja työskentelee tanskalaisessa 
Dan Watchissa. DanWatch on riippuma-
ton media- ja tutkimuskeskus, joka tutkii 
yritysten vaikutusta ihmisiin ja ympäristöön 
ympäri maailmaa.
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Keitetty vaha jäähdytetään kiinteäksi massaksi. Jäähtynyt massa 
pilkotaan paloihin ja myydään tehtaisiin. Tehtaissa vaha jalostetaan. 
Sieltä se viedään muualle maailmaan, myös Suomeen.

Kun vaha on irrotettu lehdistä, alkaa vahan keittäminen. Työntekijät 
eivät käytä suojaimia, vaikka he kaikki kertovat, että kiehuvan vahan 
saa poistettua vartalolta vain yhdellä tavalla: poistamalla myös ihon.
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Valmistajat vastasivat Kuluttajalle:
Alkuperä hämärän peitossa
S uper Salmiakki, Aakkoset, 

Ässä Mix, Läkerol  
– moni suomalaisten suosikkika-
ramelli sisältää palmunlehdistä 
saatavaa karnaubavahaa.

Karnaubavaha on lisäaine, 
jota käytetään makeisissa pinta-
käsittelyaineena. Se merkitään 
ainesosaluetteloon joko omalla 
nimellään tai E-koodilla E903.

Euroopan elintarviketurval-
lisuusviranomainen EFSA on 
määritellyt karnaubavahalle 
enimmäissaantisuosituksen, 
mutta määrä on niin suuri, että 
karamellia syömällä se ei voi 
ylittyä.

Makeisvalmistajien työoloja 
koskevat sertifikaatit ja 
valvonta eivät ulotu tuotannon 
alkupäähän saakka. Valmistajat 
Euroopassa ja vahan välittäjät 
Brasiliassa eivät siksi edes 
tiedä, että maaseudulla vahaa 
keräävien työntekijöiden 
varusteet ovat antiikkiset ja 
palkka riittämätön.

Suomen suurimmalla makeis-
valmistajalla Fazerilla on useita 
yrityksen yhteiskuntavastuuta kos-
kevia periaatteita. Yritys edellyttää 
myös yhteistyökumppaneiltaan 
niiden noudattamista.

Fazer esimerkiksi tarkastaa, että 
ainesosien toimittajat eivät toimi 
epäeettisesti.

– Epäeettisenä pidämme tie-
tenkin pakko työtä ja lapsityövoi-
maa, mutta myös epäinhimillisiä 
työoloja ja välinpitämättömyyttä 
ympäristökysymyksissä, sanoo 
Fazer Leipomoiden ja Makeisten 
viestintäjohtaja Leena Majamäki.

Tavarantoimittajia koskevista 
linjauksista huolimatta Fazerilla ei 
ole tietoa Brasilian karnaubavahan 
kerääjien työoloista. 

Helmikuussa Cloetan kanssa 
fuusioitunut Leaf valvoo monia 
työoloja koskevia sertifikaatteja. 

Siitä, tarkastetaanko työoloja Bra-
silian maaseudulla, liikeviestinnän 
varatoimitusjohtaja Jacob Broberg 
ei halua sanoa mitään.

Myöskään Haribo ei paljasta 
karnaubavahan toimittajia. Tans-
kalaisen kehitysmaiden työoloja 
tutkivan järjestön DanWatchin 
tietojen mukaan Haribo ostaa 
karnaubavahan saksalaisen jakelu-
yrityksen TER HELL & CO:n kautta.

Kaksi Brasilian kolmesta suu-
rimmasta karnaubavahan viejästä, 
Foncepi ja Pontes, myy vahaa TER 
HELL & CO:lle. Foncepi ja Pontes 
ostavat vahan maaseudulta ja 
kertovat, ettei sikäläisiä työoloja 
tarkkailla.

– Emme tarkasta maaseudun 
työntekijöiden oloja. Asiakkaam-
me pyytävät vain tietoja työoloista 
tehtaalla, kertoi Foncepin johtaja 
Ana Carolina Fontelene heti 
Brasiliaan tehdyn kenttämatkan 
jälkeen.

Foncepi on Brasilian vahanviejistä 
selvästi suurin.

Panda, joka on nykyään osa norjalais-
ta Orkla-yritystä, toimii YK:n ja ILO:n 
yleissopimuksiin perustuvan vastuul-
lisen hankintaohjelman mukaisesti. 
Panda esimerkiksi koettaa parantaa 
kaakaoteollisuuden työoloja.

Suomen Pandan toimitusjohtajan 
Kari Harilan mukaan Pandan tuot-
teissa käytetään äärettömän vähän 
karnaubavahaa.

Panda ostaa vahan eurooppalai-
selta tavarantoimittajalta Capolilta.

– Toimittajan on noudatettava 
yrityksemme vastuullista hankinta-
ohjelmaa, ja toimittaja on vastuus-
sa myös raaka-aineen alkuperästä. 
Siksi emme ole käyneet brasilialai-
silla viljelmillä, Harila sanoo.

– Jos havaitsisimme ongelmia 
niillä viljelmillä, jotka tuottavat 
meille raaka-aineita, ryhtyisimme 
toimiin yrityksemme vaatimusten 
mukaisesti.

leaf

haribo
panda

fazer


