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Gra ekonomiczna z bananem
Wyjaśnij grupie, że w ramach warsztatu wcielą się w role osób związanych z produkcją i handlem bananami. Podziel
uczniów na 5 grup i przydziel im odpowiednie role: pracowników plantacji, właścicieli plantacji, importerów, sprzedawców,
przewoźników. Rozdaj uczniom karty z rolami (w załączniku). Narysuj na tablicy pustego banana (możesz też wyciąć banana
papieru lub przynieść prawdziwego banana) i powiedz, że kosztuje on złotówkę. Zadaniem każdej z grup jest ustalenie, jaką
część dochodu
ze sprzedaży banana powinna uzyskać. Napisz propoycje kwot w tabelce. Jeżeli suma przekracza cenę banana (złotówkę),
skłoń uczestników do dyskusji i wynegocjowania odpowiedniego podziału dochodów. Na koniec przedstaw jak taki podział
naprawdę wygląda w rzeczywistości i zaproś wszystkich do dyskusji na temat sytuacji producentów w krajach Południa.

Zajęcia zakończ prezentacją lub pogadanką nt. sprawiedliwego handlu. Podkreśl rolę konsumentów w walce z
nierównościami na świecie.
Źródło: Emilia Ślimko, Maria Huma, Jak zostać szkołą przyjazną Fair Trade?, wyd. Polska Zielona Sieć 2008
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Załącznik – role zawodowe

Pracownik plantacji
Jesteś pracownikiem ogromnej plantacji bananów, na której pracuje około 250 osób. Codziennie wstajesz około godz. 5
rano i z krótkimi przerwami pracujesz do godz. 20. Nie jesteś zatrudniony na stałe, więc nie przysługuje ci żadne
ubezpieczenie ani świadczenia socjalne. Nie możesz też zapisać się do związków zawodowych, gdyż od razu zostałbyś
zwolniony. Do twoich zadań należy: mycie bananów (cały dzień masz ręce zamoczone w wodzie), nawożenie roślin środkami
chemicznymi, w tym pestycydami (co jest niebezpieczne dla zdrowia), ścinanie dojrzałych owoców (w tym celu musisz
dźwigać maczety i inne niebezpieczne narzędzia).

Właściciel plantacji
Jesteś właścicielem ogromnej plantacji bananów, na której zatrudniasz około 250 pracowników. Koszty prowadzenia
plantacji są wysokie: pestycydy, benzyna do samolotu spryskującego nimi plantację, narzędzia i maszyny, zatrudnienie
prawników w sytuacji zaskarżenia przez pracowników, którym zdarzyły się wypadki podczas pracy. Do tego musisz wciąż
modernizować plantację i ponosić koszty związane z ogromnym ryzykiem nieurodzaju, klęsk żywiołowych, plag szkodników.

Przewoźnik
Jesteś właścicielem firmy transportowej. Posiadasz 5 dużych statków, na których przewozisz banany między Ameryką
Południową a Europą. Przewiezienie jednego załadunku może trwać nawet do pięciu tygodni. Zakup i utrzymanie statków to
ogromna inwestycja, na którą wziąłeś kredyt. Dodatkowo musisz ponosić opłaty zarówno w porcie załadunku, jak i
rozładunku towaru.

Importer
Jesteś importerem bananów z Ameryki Południowej. Twoja firma to ogromne przedsięwzięcie wymagające rozbudowanego
zaplecza administracyjnego i logistycznego. Aby sprowadzać banany do Europy, musisz płacić ubezpieczenie, podatki, cła, co
wiąże się ze sporymi kosztami. Banany przewozisz ciężarówkami z portu do dojrzewalni, gdzie przez około tydzień
dojrzewają w pomieszczeniach ze stałą temperaturą, po czym są sortowane według rozmiaru, pakowane, ważone i
sprzedawane do hurtowni bądź do supermarketów.

Sprzedawca
Posiadasz supermarket, w którym sprzedajesz dojrzałe banany. Potrzebujesz bardzo wielu pracowników do jego obsługi.
Ponosisz wysokie koszty utrzymania sklepu: prąd, transport, torby na zakupy itd. Aby przyciągać do siebie klientów, wciąż
musisz inwestować w reklamę i promocję. Dodatkowo, aby być konkurencyjnym, musisz powiększać asortyment lub
zwiększać ilość sklepów. Ponosisz duże ryzyko związane z psuciem się produktów. Banany musisz sprzedawać szybko, zanim
przejrzeją i zbrązowieją.
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