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Documentaire: Fair Trade niet altijd even fair

Op een ananasboerderij met Fair Trade keurmerk in Costa Rica morren de arbeiders. De Amerikaanse eigenaar discrimineert vakbondsleden. Deze zouden slechts het minimumloon krijgen, en geen weekendklussen tegen een hoger uurloon. Volgens een vakbondsman misbruikt de eigenaar het Fair Trade label om zijn marktaandeel te vergroten. Het keurmerk werd al eens ingetrokken maar hij heeft het inmiddels weer terug.

The Business of Good Conscience kijkt kritisch naar Fair Trade, de organisatie die zegt producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs te geven voor hun producten. En inderdaad betaalt Fair Trade boeren meer voor bijvoorbeeld koffiebonen. Maar het is niet genoeg om van te leven, zeggen Nicaraguaanse koffieboeren.

Fair Trade kan daar weinig aan doen. De markt is internationaal en concurrerend. Westerse consumenten willen meer betalen, maar er zijn grenzen. De documentaire laat zien dat koffiebouwers nóg meer kunnen beuren dan bij Fair Trade, als ze de tussenhandel passeren en een vertouwensband opbouwen met kleine branders overzee. Fair Trade is zelf een tussenhandel, en kiest ervoor zaken te doen met grote afnemers. Alleen dan kun je patronen in de internationale handel veranderen, stelt Hartwig Kirner, manager van Fair Trade Oostenrijk. Die grote afnemers delen niet altijd de idealen van Fair Trade. Ze zijn vooral geïnteresseerd in de groeimarkt van 'ethische' producten. Fair Trade moet zich daardoor vaak als commerciële partij opstellen, met alle problemen van dien. (29:09)

http://www.youtube.com/watch?v=vyvaa-o4n_I		BEELD 11:27


Archief: De tijden veranderen, Bob

Maar lieftst 48 jaar terug trad Bob Dylan op in Toronto. Deze zwartwit-registratie is wat verbleekt maar verder goed van kwaliteit, zeker vergeleken met andere concerten van Zijne Bobheid op YouTube. In de entourage van een kroeg let niemand op de muzikant. Met oa The Times They Are a-Changin'. (27:18)

http://www.youtube.com/watch?v=zReZdpc_3yo		BEELD 2:07


Reclame: Drie varkentjes maken nieuws

Briljante commercial van The Guardian brengt het sprookje van de grote boze wolf en de drie varkentjes tot leven in het huidige medialandschap. Na hun geruchtmakende arrestatie voor moord op de wolf krijgt het verhaal van de varkens context in een stortvloed van reacties en nieuwe onthullingen. (02:01)

http://www.youtube.com/watch?v=WW_dBQPAeDY		BEELD 1:30


Humor: Dit is geen lift, hier wóón ik

De practical jokes van de Franse malloot Rémy Gaillard zijn vaak melig maar soms geniaal. De liftdeuren glijden open en de wachtende vrouw kijkt verbluft in een mini-huiskamer waar een man naar voetbal zit te kijken. Het wordt nog gekker als de vrouw besluit dan de andere lift maar te nemen. (2:01)

http://www.youtube.com/watch?v=b1jEZXL6sYI		BEELD 0:16
http://www.youtube.com/watch?v=4FeaZRJhSmg

