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Sprawiedliwy Handel to międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy sytuacji mieszkańców 

krajów globalnego Południa poprzez tworzenie godnych warunków pracy i budowanie uczciwych 

relacji handlowych z bogatszą częścią świata. Fair Trade to droga do stabilnego i zrównoważonego 

rozwoju.

Dlaczego Sprawiedliwy Handel jest ważny i potrzebny?

Problem pracy niewolniczej i pracy dzieci – wytwarzanie towarów, które kupujemy na co dzień, 

często odbywa się w warunkach niewolniczych, w wielu krajach do pracy zmusza się kilku-, 

kilkunastoletnie dzieci.

Problem uzależnienia od pomocy – dla wielu ubogich krajów przeszkodą utrudniającą wyjście 

z biedy jest stałe dostarczanie pomocy żywnościowej z krajów rozwiniętych, co zabija lokalną 

przedsiębiorczość.

Problem dostępu do rynków zbytu – w wielu krajach plantacje bananów czy trzciny cukrowej są 

niemal całkowicie kontrolowane przez międzynarodowe korporacje lub długi łańcuch pośredników.

Sprawiedliwy Handel obejmuje produkty pochodzące z krajów tzw. globalnego Południa (Afryka, 

Ameryka Łacińska i Azja). Są to przede wszystkim produkty spożywcze, ale również na przykład 

bawełna i rękodzieło.

Jak rozpoznać produkty Sprawiedliwego Handlu?

Istnieje kilka systemów certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu, z których 

najpopularniejszym jest Fairtrade. Certyfikacja obejmuje kawę, herbatę, kakao, ryż, 

owoce, orzechy, cukier trzcinowy, bawełnę, drewno, złoto, piłki sportowe i wiele 

innych produktów. Więcej informacji szukaj na info.fairtrade.net oraz na  

fairtrade.org.pl.

Czy Sprawiedliwy Handel działa?

Skuteczność Fairtrade potwierdzają liczne niezależne badania naukowe skupiające się na 

społecznościach producentów. Pokazują one jego pozytywny wpływ na ekonomiczny i społeczny 

rozwój, wzrost jakości życia ludzi oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i konkurencyjności. Tylko 

w latach 2012-2013 producenci otrzymali 95,2 mln euro w postaci premii Fairtrade, która została 

przeznaczona m.in. na unowocześnianie metod produkcji, budowę szkół, przychodni itp.

Sprawiedliwy Handel nie jest działalnością charytatywną, pomocą humanitarną ani pomocą doraźną.

Sprawiedliwy Handel nie jest firmą, marką, organizacją, produktem ani formą marketingu.

Czym jest Sprawiedliwy Handel?

Sprawiedliwy Handel

Podobnie jak w przypadku produkcji żywności ekologicznej, etyczną produkcję kontrolują niezależne 

wyspecjalizowane organizacje, prowadzące regularne audyty na plantacjach i w spółdzielniach 

produkcyjnych. W przypadku systemu Fairtrade taką kontrolę przeprowadza organizacja FLO-CERT 

(www.flocert.net).

Kto kontroluje przestrzeganie zasad Sprawiedliwego Handlu?

Jakie produkty są oferowane w ramach Sprawiedliwego Handlu?

Uczciwa cena umożliwiająca drobnym rolnikom pokrycie kosztów produkcji, utrzymanie rodzin  

i posłanie dzieci do szkoły, a w przypadku systemu Fairtrade dochodzi również premia Fairtrade.

Partnerskie praktyki handlowe pozwalające na korzystanie z krótkich terminów płatności  

i przedpłat na zakup materiałów.

Odpowiednie warunki socjalne, takie jak bezpieczeństwo i higiena pracy, wolność zrzeszania się, 

brak pracy niewolniczej i pracy dzieci, równe płace dla kobiet i mężczyzn.

Demokratyczne i transparentne podejmowanie decyzji w organizacjach producenckich.

Dążenie do zwiększania niezależności producentów i stwarzanie bodźców do rozwoju.

Co Sprawiedliwy Handel daje producentom w ubogich krajach Południa?

Czym Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) NIE JEST?

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”

W Polsce promocją Sprawiedliwego Handlu zajmuje się m.in. założona  

w 2013 r. Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”: fairtrade.org.pl.


