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DanWatch er ved at udarbejde en journalistisk rapport om CSR og offentlige indkøb af kaffe, og vi har i den 

forbindelse tidligere sendt jer en survey angående jeres indkøb af råkaffe. 

Nu har Danwatch afsluttet undersøgelsen af arbejdsforholdene for kaffeplukkere i Brasilien, og vi har 

fundet en række alvorlige brud på den brasilianske lovgivning, arbejdstagerrettighederne og 

menneskerettighederne relateret til BKI’s varekæde.  

Danwatch har blandt andet afdækket, at mellemhandlere i BKI’s varekæde har købt kaffe fra plantager, 

hvor det brasilianske beskæftigelsesministerium har befriet arbejdere fra hvad der i den brasilianske 

straffelovs paragraf 149 karakteriseres som slavelignende forhold.  

Danwatch vil derfor bede BKI svare på nedenstående spørgsmål og returnere jeres svar senest mandag den 

2. november 2015. 

Både svar såvel som ikke-svar på spørgsmålene vil indgå i artiklerne. 

 

Offentlige indkøb - slavelignende forhold i varekæden  

BKI har over for Danwatch bekræftet, at BKI køber eller har købt kaffe til kommuner, Regioner og/eller 

andre offentlige institutioner fra disse mellemhandlere /kooperativer: Cooperativa Regional de 

Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé), Tristão Companhia de Comércio Exterio (Tristão) og Outspan 

Brasil Importação e Exportação Ltda (Outspan). 

 

1. Offentlige indkøb 

Oplys venligst hvilke år, BKI har købt kaffe til kommuner, Regioner og/eller andre offentlige institutioner fra 

disse mellemhandlere /kooperativer ved at afkrydse boksene: 

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 

□2013 □2014 □2015)  

Tristão Companhia de Comércio Exterio (Tristão) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)  

Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda (Outspan) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 

□2015)  

BKI’s svar: BKI kan bekræfte, at BKI har købt kaffe fra følgende mellemhandlere /kooperativer: Cooperativa 

Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé), Tristão Companhia de Comércio Exterio (Tristão) og 

Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda (Outspan). BKI ønsker dog af forretningsmæssige grunde ikke 

oplyst I nogen rapport, I hvilke år BKI har købt kaffe herfra. Det relevante i sagen her må være at afdække, 

om BKI har købt kaffe fra de nævnte 4 blacklistede kaffeplantager.  

2. Generelle kaffeindkøb 

Oplys venligst hvilke år, BKI har købt kaffe fra disse mellemhandlere /kooperativer i andre sammenhænge 

ved at afkrydse boksene: 

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 

□2013 □2014 □2015)  
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Tristão Companhia de Comércio Exterio (Tristão) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)  

Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda (Outspan) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 

□2015)  

BKI’s svar: BKI kan bekræfte, at BKI har købt kaffe fra følgende mellemhandlere /kooperativer: Cooperativa 

Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé), Tristão Companhia de Comércio Exterio (Tristão) og 

Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda (Outspan). BKI ønsker dog af forretningsmæssige grunde ikke 

oplyst I nogen rapport, I hvilke år BKI har købt kaffe herfra. Det relevante i sagen her må være at afdække, 

om BKI har købt kaffe fra de nævnte 4 blacklistede kaffeplantager.  

3. Slavelignende forhold 

A) 

Det brasilianske beskæftigelsesministerium befrier hvert år kaffearbejdere fra kaffeplantager, hvor 

inspektørerne finder forhold, der i den brasilianske straffelov karakteriseres som slavelignende.  

Følger BKI med i resultaterne af disse inspektioner? □ Ja □ Nej   

 

BKI’s svar: BKI kræver af vores brasilianske leverandører, at de følger med i disse inspektioner. 

 

Hvilke konsekvenser får det for leverandører i BKI’s varekæde, hvis inspektører fra det brasilianske 

beskæftigelsesministerium finder slavelignende forhold på kaffeplantager i BKI’s varekæde?  

 

Hvis information om slavelignende forhold I BKI’s leverandørkæde kommer BKI til kendskab, vil 

leverandøren blive kontaktet og bedt om omgående at rette op på forholdene. Retter leverandøren ikke op 

på forholdene (brud på BKI’s Supplier Code of Conduct), vil samarbejdet bliver afbrudt omgående.   

________________________________________________________________________________ 

 

B) Har BKI underskrevet The National Pact for the eradication of slave labor in Brazil? Vil BKI nu underskrive 

The National Pact for the eradication of slave labor in Brazil? 

 

Nej, BKI har ikke underskrevet The National Pact for the eradicaton of slave labor in Brazil. BKI kræver af 

vores brasilianske leverandører, at de underskriver The National Pact for the eradicaton of slave labor in 

Brazil. 

 

4. slavelignende forhold i BKI’s varekæde 

 

A)  

I 2014 blev plantageejeren Eduardo Barbosa de Mello sortlistet af det brasilianske 

beskæftigelsesministerium, fordi inspektører fra det brasilianske beskæftigelsesministerium havde fundet 

forhold på Eduardo Barbosa de Mellos kaffeplantage som i den brasilianske straffelov paragraf 149 

karakteriseres som slavelignende. Eduardo Barbosa de Mello er medlem af kaffekooperativet Cocatrel, som 

sælger kaffe til Tristão og Cooxupé. På trods af sortlistningen har Cocatrel ikke ønsket at stoppe med at 

sælge kaffe fra Eduardo Barbosa de Mello. 

 

Tristão bekræfter, at de køber kaffe fra Cocatrel, men har henvendt sig til Cocatrel, som oplyser, at Tristão 

hverken har købt eller videresolt kaffe fra Eduardo Barbosa de Mellos plantage.  

 

Cooxupé bekræfter også at have købt kaffe fra Cocatrel. Danwatch har spurgt Cooxupé, om de kan 

garantere, at kaffe fra  Eduardo Barbosa de Mellos plantage ikke er endt i kaffe videresolgt af Cooxupé. Det 
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har Cooxupé ikke svaret på, men oplyser i stedet, at de ikke har nogen mekanismer til at finde ud af, hvem 

de enkelte medlemmer af Cocatrel, som de køber kaffe fra, er.  

 

Kan BKI garantere, at kaffe fra Eduardo Barbosa de Mellos plantage, hvor de brasilianske myndigheder har 

befriet arbejderne fra slavelignende forhold ikke er endt i den kaffe, som BKI har købt og videresolgt til sine 

kunder? □ Ja □ Nej. 

 

Kommentarer: 

BKI har bedt alle leverandører til BKI, om at undersøge om der er leveret kaffe til BKI fra Eduardo Barbosa de 

Mellos plantage. Alle vores leverandører som leverer kaffe fra Brasilien har bekræftet, at der ikke er leveret 

kaffe fra Eduardo Barbosa de Mellos plantage til BKI. Sporbarhedskravet til fødevarer, som er opfyldt her, 

understøtter validiteten i denne information.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

BKI har købt kaffe til kommuner, Regioner og/eller andre offentlige institutioner fra Cooxupé.  

 

Kan BKI garantere, at kaffe fra Eduardo Barbosa de Mellos plantage, hvor de brasilianske myndigheder har 

befriet arbejderne fra slavelignende forhold ikke er endt i den kaffe, som BKI har solgt til kommuner, 

Regioner og andre offentlige institutioner? □ Ja □ Nej. 

 

Kommentarer: 

 

BKI har bedt alle leverandører til BKI, om at undersøge om der er leveret kaffe til BKI fra Eduardo Barbosa de 

Mellos plantage. Alle vores leverandører som leverer kaffe fra Brasilien har bekræftet, at der ikke er leveret 

kaffe fra Eduardo Barbosa de Mellos plantage til BKI. Sporbarhedskravet til fødevarer, som er opfyldt her, 

understøtter validiteten i denne information.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

B)  

I 2013 blev plantageejeren Neuza Cirilo Perão sortlistet af det brasilianske beskæftigelsesministerium, fordi 

inspektører i 2009 havde fundet forhold på Neuza Cirilo Perãos kaffeplantage som i den brasilianske 

straffelov paragraf 149 karakteriseres som slavelignende. Danwatch har adgang til dokumenter fra en 

retssag, som viser, at Neuza Cirilo Perão har solgt kaffe til Outspan. BKI har bekræftet, at BKI sælger kaffe 

fra Outspan til kommuner, Regioner og andre offentlige institutioner. 

 

Outspan bekræfter at have købt kaffe fra Neuza Cirilo Perão indtil 2012, hvilket betyder, at Outspan 

fortsatte med at købe kaffe fra Neuza Cirilo Perãos kaffeplantage efter, inspektører havde befriet 

arbejderne fra slavelignende forhold på plantagen i 2009.  

 

Det betyder endvidere, at kaffe produceret under slavelignende forhold kan være endt i kaffe købt og 

videresolgt af BKI. 

 

Kan BKI garantere, at kaffe fra Neuza Cirilo Perãos plantage, hvor de brasilianske myndigheder har befriet 

arbejderne fra slavelignende forhold ikke er endt i den kaffe, som BKI har købt og videresolgt til sine 

kunder? □ Ja □ Nej. 

 

Kommentarer: 
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BKI har bedt alle leverandører til BKI, om at undersøge om der er leveret kaffe til BKI fra Neuza Cirilo Perãos 

plantage. Alle vores leverandører som leverer kaffe fra Brasilien har bekræftet, at der ikke er leveret kaffe 

fra Neuza Cirilo Perãos plantage til BKI. Sporbarhedskravet til fødevarer, som er opfyldt her, understøtter 

validiteten i denne information.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Kan BKI garantere, at kaffe fra Neuza Cirilo Perãos plantage, hvor de brasilianske myndigheder har befriet 

arbejdere fra slavelignende forhold ikke er endt i den kaffe, som BKI har solgt til kommuner, Regioner 

og/eller andre offentlige institutioner? □ Ja □ Nej. 

 

Kommentarer: 

 

BKI har bedt alle leverandører til BKI, om at undersøge om der er leveret kaffe til BKI fra Neuza Cirilo Perãos 

plantage. Alle vores leverandører som leverer kaffe fra Brasilien har bekræftet, at der ikke er leveret kaffe 

fra Neuza Cirilo Perãos plantage til BKI. Sporbarhedskravet til fødevarer, som er opfyldt her, understøtter 

validiteten i denne information.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

C) 

I 2013 blev plantageejeren Paulo Roberto Bastos Viana sortlistet af det brasilianske 

beskæftigelsesministerium, fordi inspektører i 2010 havde fundet forhold på Paulo Roberto Bastos Vianas 

kaffeplantage som i den brasilianske straffelov paragraf 149 karakteriseres som slavelignende. Danwatch 

har adgang til dokumenter fra en retssag, som viser, at Paulo Roberto Bastos Viana leverede kaffe til Tristão 

omtrent en måned efter inspektørerne befriede arbejderne fra hans plantage i 2010.  

 

Det betyder, at kaffe produceret under slavelignende forhold kan være endt i kaffe købt og videresolgt af  

BKI. 

 

Kan BKI garantere, at kaffe fra Paulo Roberto Bastos Vianas plantage, hvor de brasilianske myndigheder har 

befriet arbejderne fra slavelignende forhold ikke er endt i den kaffe, som BKI har købt og videresolgt til sine 

kunder? □ Ja □ Nej. 

 

Kommentarer: 

 

BKI har bedt alle leverandører til BKI, om at undersøge om der er leveret kaffe til BKI fra Paulo Roberto 

Bastos Vianas plantage. Alle vores leverandører som leverer kaffe fra Brasilien har bekræftet, at der ikke er 

leveret kaffe fra Paulo Roberto Bastos Vianas plantage til BKI. Sporbarhedskravet til fødevarer, som er 

opfyldt her, understøtter validiteten i denne information.  

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Kan BKI garantere, at kaffe fra Paulo Roberto Bastos Vianas plantage, hvor de brasilianske myndigheder har 

befriet arbejdere fra slavelignende forhold ikke er endt i den kaffe, som BKI har solgt til kommuner, 

Regioner og/eller andre offentlige institutioner? □ Ja □ Nej. 

 

Kommentarer: 

 

BKI har bedt alle leverandører til BKI, om at undersøge om der er leveret kaffe til BKI fra Paulo Roberto 

Bastos Vianas plantage. Alle vores leverandører som leverer kaffe fra Brasilien har bekræftet, at der ikke er 

leveret kaffe fra Paulo Roberto Bastos Vianas plantage til BKI. Sporbarhedskravet til fødevarer, som er 

opfyldt her, understøtter validiteten i denne information.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

D) I juni 2013 blev plantageejeren Joaquim Reis da Silva sortlistet af det brasilianske 

beskæftigelsesministerium, fordi inspektører i 2010 havde fundet forhold på Joaquim Reis da Silvas 

kaffeplantage som i den brasilianske straffelov paragraf 149 karakteriseres som slavelignende. Da 

arbejderne blev befriet, havde de ikke kontrakter, de havde ikke det påkrævede beskyttelsesudstyr, og de 

var indkvarteret under kummerlige forhold: Arbejderne havde ingen senge, men måtte sove på kaffesække 

på gulvet. Cooxupé bekræfter, at Joaquim Reis da Silva har været medlem af Cooxupé og har solgt kaffe via 

Cooxupé, men oplyser, at Cooxupé har stoppet samarbejdet med Joaquim Reis da Silva og ikke har købt 

kaffe fra ham siden 2010.  

 

Selvom Cooxupé holdt op med at købe kaffe fra Joaquim Reis da Silva efter inspektørerne befriede 

arbejderne på hans plantage fra slavelignende forhold i 2010, var han trods forholdene på hans plantage 

medlem af Cooxupé og solgte kaffe via Cooxupé indtil 2010.  

 

BKI har bekræftet, at BKI køber kaffe fra Cooxupé.  

 

Kan BKI garantere, at kaffe fra Joaquim Reis da Silvas plantage, hvor de brasilianske myndigheder har 

befriet arbejderne fra slavelignende forhold ikke er endt i den kaffe, som BKI  har købt og videresolgt til sine 

kunder? □ Ja □ Nej. 

 

Kommentarer: 

 

BKI har bedt alle leverandører til BKI, om at undersøge om der er leveret kaffe til BKI fra Joaquim Reis da 

Silvas plantage. Alle vores leverandører som leverer kaffe fra Brasilien har bekræftet, at der ikke er leveret 

kaffe fra Joaquim Reis da Silvas plantage til BKI. Sporbarhedskravet til fødevarer, som er opfyldt her, 

understøtter validiteten i denne information.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Kan BKI garantere, at kaffe fra Joaquim Reis da Silvas plantage, hvor de brasilianske myndigheder har 

befriet arbejdere fra slavelignende forhold ikke er endt i den kaffe, som BKI har solgt til kommuner, 

Regioner og/eller andre offentlige institutioner? □ Ja □ Nej. 
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Kommentarer: 

 

BKI har bedt alle leverandører til BKI, om at undersøge om der er leveret kaffe til BKI fra Joaquim Reis da 

Silvas plantage. Alle vores leverandører som leverer kaffe fra Brasilien har bekræftet, at der ikke er leveret 

kaffe fra Joaquim Reis da Silvas plantage til BKI. Sporbarhedskravet til fødevarer, som er opfyldt her, 

understøtter validiteten i denne information.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

BKI oplyser, at BKI foretager kontrolbesøg på kaffeplantagerne i BKI’s varekæde.  

Er disse kontrolbesøg effektive nok, når der er flere eksempler på, at de brasilianske myndigheder har 

fundet slavelignende forhold på kaffeplantager, som har leveret kaffe til mellemhandlere, som BKI køber 

kaffe fra? □X Ja □ Nej. 

 

Kommentarer: 

 

BKI stiller krav om overholdelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder over for vore 

kaffeleverandører via vores BKI Supplier Code of Conduct.  Vores kaffeleverandører har underskrevet BKI 

Supplier Code of Conduct. Dette arbejde suppleres med at leverandøren udfylder en Supplier Self 

Assessment, som skal afdække hvordan leverandøren arbejder med implementeringen/overholdelsen af 

BKI’s Supplier Code of Conduct.  BKI’s kontrolbesøg på kaffeplantagerne skal ses som et supplement til dette 

arbejde. Taget i betragtning, hvor mange kaffeplantager, BKI modtager kaffe fra via vores leverandører, så 

vil det ikke kunne lade sig gøre at besøge alle kaffefarme. Der kan være tale om, at kaffen over tid kan 

komme fra mere end 1 million kaffefarme. 

________________________________________________________________________________ 

 

Hvad vil BKI gøre for at sikre, at kaffe produceret under forhold, der i den brasilianske straffelov 

karakteriseres som slavelignende, ikke i fremtiden ender i kaffe solgt af BKI?  

 

BKI vil fortsætte med at stille ovennævnte krav via BKI’s Supplier Code of Conduct plus supplere med 

Supplier Self Assessments og kontrolbesøg. Vi anser denne indsats for at være tilstrækkelig, idet vi jo netop 

ikke har modtaget kaffe fra de 4 blacklistede farme.  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Hvad vil BKI gøre for i fremtiden at sikre, at BKI ikke sælger kaffe til kommuner, Regioner og/eller andre 

offentlige institutioner, der er produceret under slavelignende forhold? 

 

BKI har ikke kendskab til, at BKI skulle have leveret kaffe til Regioner eller offentlige institutioner, der er 

produceret under slavelignende forhold.  

BKI vil derfor fortsætte med at stille ovennævnte krav via BKI’s Supplier Code of Conduct plus supplere med 

Supplier Self Assessments og kontrolbesøg. Vi anser denne indsats for at være tilstrækkelig, idet vi jo netop 

ikke har modtaget kaffe fra de 4 blacklistede farme.  

________________________________________________________________________________ 
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Hvad vil BKI nu gøre i forhold til de mellemhandlere, som BKI køber kaffe fra, og som har haft problemer 

med slavelignende forhold i deres varekæde? 

 

BKI har ikke kendskab til, at BKI skulle have leveret kaffe til Regioner eller offentlige institutioner, der er 

produceret under slavelignende forhold.  

BKI vil derfor fortsætte med at stille ovennævnte krav via BKI’s Supplier Code of Conduct plus supplere med 

Supplier Self Assessments og kontrolbesøg. Vi anser denne indsats for at være tilstrækkelig, idet vi jo netop 

ikke har modtaget kaffe fra de 4 blacklistede farme.  

________________________________________________________________________________ 

 

5. Akut toksiske pesticider 

 

A) 

Et andet alvorligt problem for arbejderne på de brasilianske kaffeplantager er, at kaffen i Brasilien sprøjtes 

med farligte pesticider, som ikke er tilladte i EU, bl.a. fordi de er klassificeret som akut toksiske. Flere af 

pesticiderne er ifølge EU’s klassificeringer så akut toksiske, at man kan dø af at få dem på huden, andre kan 

skade arveanlæggene og give kræft. Danwatch undersøgelse viser, at arbejderne på de brasilianske 

kaffeplantager ofte påfører pesticiderne enten helt uden beskyttelsesudstyr eller med mangelfuldt 

beskyttelsesudstyr, og symptomer på pesticidforgiftning er udbredte. 

 

Kan BKI’ garantere, at arbejderne på de plantager, BKI køber kaffe fra alle bliver udstyret med det 

påkrævede beskyttelsesudstyr, når de påfører pesticider? □ Ja □ Nej. 

BKI stiller via BKI’s Supplier Code of Conduct krav til, at plantagearbejderne skal sikres et sikkert og sundt 

arbejdsmiljø. 

________________________________________________________________________ 

Hvad vil BKI gøre for at sikre, at arbejderne i BKI’s varekæde udstyres med det lovpligtige 

beskyttelsesudstyr, når de påfører pesticider?  

BKI stiller via Supplier Code of Conduct krav til, at plantagearbejderne skal sikres et sikkert og sundt 

arbejdsmiljø.  

________________________________________________________________________________ 

 

Hvad vil BKI ellers gøre for at sikre, at arbejderne i BKI’s varekæde ikke udsættes for helbredsskadelige 

stoffer under deres arbejde? 

BKI stiller via Supplier Code of Conduct krav til, at plantagearbejderne skal sikres et sikkert og sundt 

arbejdsmiljø. 

_______________________________________________________________________________ 

B) 

Danwatch’ undersøgelse viser desuden, at op mod 40-50 procent af kaffearbejderne arbejder uden officielle 

kontrakter og arbejdsdokumenter, som ellers skulle sikre arbejderne retten til sociale ydelser, som f.eks. 
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sygepenge, feriepenge, pension og understøttelse, hvis de bliver fyret.  

Kan BKI garantere, at arbejderne på de plantager, BKI køber kaffe fra alle har officielle kontrakter? □ Ja □ 

Nej. 

BKI’s svar: BKI kræver via BKI’s Supplier Code of Conduct, at alle som er involveret i BKI’s leverandørkæde 

arbejder under forhold, som lever op til ILO’s konventioner og menneskerettighedskonventionen. 

________________________________________________________________________________ 

 

Hvad vil BKI gøre for at sikre, at arbejderne i BKI’s varekæde modtager de lovpligtige kontrakter? 

BKI’s svar: BKI kræver via BKI’s Supplier Code of Conduct, at alle som er involveret i BKI’s leverandørkæde 

arbejder under forhold, som lever op til ILO’s konventioner og menneskerettighedskonventionen. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Danwatchs undersøgelse viser også, at problemer som manglende overholdelse af minimumslønnen, 10-

timer lange arbejdsdage, arbejdsulykker, manglende beskyttelsesudstyr og kummerlige 

indkvarteringsforhold er hyppige på de brasilianske kaffeplantager.  

Hvad vil BKI gøre for at sikre, at arbejderne i BKI’s varekæde bliver behandlet på en måde, der overholder 

brasiliansk lovgivning, menneskerettighederne og internationale konventioner om arbejdstagerrettigheder? 

BKI vil fortsætte med at stille ovennævnte krav via Supplier Code of Conduct plus supplere med Supplier Self 

Assessments og kontrolbesøg. 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Kontraktlige forpligtelser 

 

I kontrakten med Regionerne forpligter BKI sig til:  

”Leverandøren skal i forbindelse med gennemførelsen af Kontrakten respektere og overholde nationale og 
internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det 
vil sige: 

· FN’s deklaration om menneskerettigheder 

· ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder 

· Rio-deklarationen om miljø og udvikling 

· FN’s konvention mod korruption 

Dette indebærer bl.a., at hverken Leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører må benytte sig af 
konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. Kunden forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor ved 
Kundens eventuelle begrundede mistanke om overtrædelse heraf.” 

I lyset af Danwatchs undersøgelse, mener BKI så, at BKI lever op til disse kontraktlige forpligtelser?  
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BKI’s svar: Ja. 

________________________________________________________________________________ 

 

Hvad vil BKI nu gøre for at sikre, at BKI i fremtiden lever op til disse kontraktlige forpligtelser? 

BKI vil fortsætte med at stille krav via Supplier Code of Conduct plus supplere med Supplier Self Assessments 

og kontrolbesøg. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Andre kaffeleverandører 

Oplys venligst også, om BKI køber eller tidligere har købt kaffe fra Volcafe □Ja X□ Nej (Hvis ja, afkryds da 

venligst hvilke år, I har købt kaffe fra eksportøren/kooperativet) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 

□2014 □2015)  

Oplys venligst også, om BKI køber eller tidligere har købt kaffe til kommuner, Regioner og/eller andre 

offentlige institutioner fra:  

Volcafe □Ja X□ Nej (Hvis ja, aNryds da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra eksportøren/kooperativet til 

kommuner, Regioner og/eller andre offentlige institutioner) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 

□2014 □2015)? 

 

Oplys venligst også, om BKI køber eller tidligere har købt kaffe fra Louis Dreyfus □Ja X□ Nej (Hvis ja, aNryds 

da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra eksportøren/kooperativet) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 

□2013 □2014 □2015)  

Oplys venligst også, om BKI køber eller tidligere har købt kaffe til kommuner, Regioner og/eller andre 

offentlige institutioner fra:  

Louis Dreyfus □Ja X□ Nej (Hvis ja, aNryds da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra 

eksportøren/kooperativet til kommuner, Regioner og/eller andre offentlige institutioner) □ 2008 □2009 

□2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)? 

 

Oplys venligst også, om BKI køber eller tidligere har købt kaffe fra Cooperativa Regional Dos Cafeicultores 

do Vale do Rio Verde Ltda (Cocarive) □Ja X□ Nej (Hvis ja, aNryds da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra 

eksportøren/kooperativet) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)  

Oplys venligst også, om BKI køber eller tidligere har købt kaffe til kommuner, Regioner og/eller andre 

offentlige institutioner fra: 

 

Cooperativa Regional Dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde Ltda (Cocarive) □Ja X□ Nej (Hvis ja, aNryds 

da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra eksportøren/kooperativet til kommuner, Regioner og/eller andre 

offentlige institutioner) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)? 
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Oplys venligst også, om BKI køber eller tidligere har købt kaffe fra Exportadora de Café Carmo de Minas 

Ltda. (Carmo Coffees) □Ja X□ Nej (Hvis ja, aNryds da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra 

eksportøren/kooperativet) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)  

Oplys venligst også, om BKI køber eller tidligere har købt kaffe til kommuner, Regioner og/eller andre 

offentlige institutioner fra: 

 

Exportadora de Café Carmo de Minas Ltda. (Carmo Coffees) □Ja X□ Nej (Hvis ja, aNryds da venligst hvilke 

år, I har købt kaffe fra eksportøren/kooperativet til kommuner, Regioner og/eller andre offentlige 

institutioner) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)? 

 

Oplys venligst også, om BKI køber eller tidligere har købt kaffe fra Cecafex Comércio e Exportação de Café 

Ltda (Cecafex) □Ja X□ Nej (Hvis ja, aNryds da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra 

eksportøren/kooperativet) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)  

Oplys venligst også, om BKI køber eller tidligere har købt kaffe til kommuner, Regioner og/eller andre 

offentlige institutioner fra: 

 

Cecafex Comércio e Exportação de Café Ltda (Cecafex) □Ja X□ Nej (Hvis ja, aNryds da venligst hvilke år, I 

har købt kaffe fra eksportøren/kooperativet til kommuner, Regioner og/eller andre offentlige institutioner) 

□ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)? 

 

 

Med venlig hilsen,  

Julie Hjerl Hansen 

Journalist, Danwatch 

 

 


