
  

Wsparcie nauczycieli dla kampanii 
„Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego 

Handlu” - podstawy wiedzy o 
Sprawiedliwym Handlu



globalna Północ ↔ globalne Południe





  

Globalny Banan



  

Oznaczenia, certyfikaty...



  



  

Komu potrzebny jest Sprawiedliwy Handel?

Beneficjentami Sprawiedliwego Handlu są producenci 
i pracownicy z ubogich krajów Południa, czyli

 Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji.



  

Jakie produkty obejmuje Sprawiedliwy Handel?

Certyfikat Fairtrade obejmuje takie produkty jak: kawa, herbata, 
cukier trzcinowy, kakao, owoce tropikalne, przyprawy, orzechy, 
ryż, róże, wino, bawełna, drewno, złoto, piłki sportowe. 



  

Jakie produkty obejmuje Sprawiedliwy Handel?

W ramach systemu Fair Trade można kupić także rękodzieło i 
tekstylia. 



  

Zasady Sprawiedliwego Handlu

• Uczciwa cena
• Sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki 

socjalne

• Dążenie do niezależności 

• Zmniejszanie liczby pośredników 

• Świadomość konsumentów

• Ochrona środowiska



  

Historia ruchu

• Działalność misjonarzy 
 lata 50 i 60-te

• Powstanie wyspecjalizowanych sklepów, 
organizacji i firm

• Import produktów spożywczych
• Certyfikacja 
 początek lat 90-tych

• Powstanie międzynarodowych struktur



  



  

Jak działa Fairtrade?
• Fairtrade International ustala standardy Fairtrade, 

których przestrzegają:

Producenci Pośrednicy Przetwórcy



  

Jak działa Fairtrade?
• Fairtrade International ustala standardy Fairtrade, 

których przestrzegają:

Producenci
Demokratycznie zarządzane organizacje

Brak dyskryminacji

Zakaz pracy przymusowej i pracy dzieci

Godziwe płace 

Dobre warunki pracy

Wolność zrzeszania się

Standardy środowiskowe



  

Jak działa Fairtrade?
• Fairtrade International ustala standardy Fairtrade, 

których przestrzegają:

Pośrednicy
Cena Minimalna Fairtrade

Premia Fairtrade

Terminowe płatności

Długoterminowe kontrakty

Przedpłaty lub kredyty



  

Jak działa Fairtrade?
• Fairtrade International ustala standardy Fairtrade, 

których przestrzegają:

Przetwórcy Jeżeli wszystkie surowce pochodzące z 
Południa pozyskano od producentów bądź 
pośredników spełniających standardy, 
można umieścić znak Fairtrade na 
opakowaniu.

Znak przyznawany jest poszczególnym 
produktom, nie świadczy o całej 
działalności firmy.



  



  

Komu płacimy za kawę?



  



  



  



  



  



  



  

szkoly.fairtrade.org.pl



  

fairtrade.org.pl



  

fairtrade.org.pl/materialy.php



  

fairtrade.org.pl/materialy-show-1.php



  

sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/dla-nauczycieli



  

ekonsument.pl/news-tags-
sprawiedliwy_handel.php



  

teg.edu.pl



  

globalnepoludnie.pl



  

globalna.edu.pl



www.pah.org.pl/nasze-dzialania/53/wyszukiwarka_materialow



  

fairtradovamesta.cz/english



  

humanitas.si



  

mondo.org.ee

 



  

vartotojai.lt/en/fairtrade_game



  

facebook.com/Fair-Trade-á-Íslandi



  

fairtradeusa.org



  

fairtradecampaigns.org



  

www.fairtrade.org.pl
fairtrade@fairtrade.org.pl



  

Zapraszam do kontaktu!
Magdalena Noszczyk

magda@ekonsument.pl
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