Kaffe odlat utan gifter,
skördat med värdighet.
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KAFFET
K’inal betyder jord. I Chiapas högland är jorden en viktig del av ursprungsfolkens identitet och kultur. De försörjer sig framförallt på kaffeodling som är
deras viktigaste inkomstkälla.
I vanliga fall är det de stora kaffebolagen som får dina pengar när du köper
kaffe eftersom lokala uppköpare pressar ner priserna så att bönderna knappt
överlever. Pengarna hamnar i den långa kedjan av mellanhänder som
exploaterar böndernas arbete. Bönderna har därför bildat kaffekooperativ
för att tillsammans kämpa för att få bättre betalt för sitt hårda arbete och
kunna sälja kaffet utan mellanhänder.

tiska kommuner med bland annat sjukhus och skolor. I skolorna får
barnen prata sitt eget språk och lära sig sin egen historia och kultur som
ursprungsfolk. Zapatisterna utbildar egna sjukvårdare och låter alla bybor
få tillgång till hälsovård. För att vara oberoende har zapatisterna valt att
inte acceptera några bidrag från staten. Ett sätt för dig att stödja zapatisternas kamp för rättvis värld är att köpa deras kaffe.

Detta kaffe importeras utan ekonomisk vinning av solidaritetsföreningen
K’inal. För att bevara sin jord odlar de zapatistiska bönderna utan bekämpningsmedel och andra gifter. Mycket kaffe odlas idag utan miljöhänsyn
eftersom man tänker kortsiktigt och på den ekonomiska vinningen.
Kaffebönorna är av högsta kvalitet av sorten Arabica.

SOLIDARITETSFÖRENINGEN K’INAL
Solidaritetsföreningen K’inal är en ideell förening som importerar kaffe från
Zapatiströrelsen i södra Mexiko. Vi började vårt arbete 2001 med att impor-

ZAPATISTERNA

tera kaffe från Mut Vitz, det första zapatistiska

Ursprungsfolken i södra Mexiko har sedan kolonialismens början varit
utsatta för våld och förtryck av de styrande. Den 1 januari 1994 genomförde
en grupp ursprungsfolk i Chiapas som kallar sig EZLN (Zapatistarmén för
nationell befrielse) uppror mot den mexikanska regeringen och utropade
Ya basta! Nu är det nog! Namnet zapatisterna har de tagit från Emiliano
Zapata, som i den mexikanska revolutionen 1910-1917 kämpade för de
mexikanska bönderna.

kooperativet. Vi är en del i ett europeiskt nätverk

Efter upproret 1994 har zapatisterna kämpat för sina rättigheter som bönder
och ursprungsfolk med andra medel. De har skapat självständiga demokra-

som genom solidarisk handel stödjer zapatisterna i
deras kamp för rättvisa. Vårt engagemang i K´inal i
Sverige grundar sig på vår tro om en jämlik, fri och
solidarisk värld. Den internationella solidariteten är
viktig för att kunna utbyta ideer och erfarenheter
och skapa en global samhörighet.
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