Gdzie leży
problem?

Kto korzysta na

Fairtrade?

Sprawiedliwy
Handel
to w praktyce:

Niewolnictwo, praca dzieci

Przy produkcji towarów, które kupujemy
na co dzień: kakao, bawełna, banany,
ludzie często pracują w warunkach
niewolniczych. W wielu krajach są to
kilku-, kilkunastoletnie dzieci.

Uczciwa cena

pozwalająca drobnym rolnikom pokryć
koszty produkcji, utrzymać swoje rodziny
i posłać dzieci do szkoły.

Niskie płace

Partnerskie praktyki handlowe

Wynagrodzenie drobnych rolników oraz
pracowników plantacji nie pozwala im
zwykle na utrzymanie swoich rodzin
i posłanie dzieci do szkoły, co zmusza do
pozostania w zaklętym kręgu ubóstwa.

umożliwiające korzystanie
z krótkich terminów płatności
i przedpłat na zakup materiałów.

Odpowiednie warunki socjalne

Uzależnienie od pomocy

takie jak bezpieczeństwo i higiena
pracy, wolność zrzeszania się,
brak pracy niewolniczej, równe płace
dla kobiet i mężczyzn.

Dla wielu krajów jedną z barier wyjścia
z biedy jest stałe dostarczanie
zewnętrznej pomocy, która uzależnia
i zabija lokalną przedsiębiorczość.

Słabość rolnictwa w krajach
Południa

Jest ono niszczone przez import taniej
subsydiowanej żywności z krajów
Północy. Jednocześnie import produktów
z Południa utrudniony jest przez szereg
barier formalnych.

Utrudniony dostęp do rynków zbytu
Plantacje bananów, kawy czy trzciny
cukrowej są często niemal całkowicie
kontrolowane przez międzynarodowe
korporacje.

Brak troski o środowisko naturalne
W sytuacji biedy, jak i przy masowej
produkcji, kwestie ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju schodzą na
dalszy plan.

Demokratyczne i transparentne

podejmowanie decyzji w organizacji
producenckiej.

Drobni producenci i ich rodziny,

dla których ruch Sprawiedliwego Handlu
jest często jedyną szansą na rozwój
i utrzymanie swojej rodziny z pracy
własnych rąk.

Konsumenci,

ponieważ otrzymują produkt bardzo
dobrej jakości, często ekologiczny,
a jednocześnie mogą wspierać ludzi,
którzy pracowali na to, aby ów produkt
właśnie taki był.

Dążenie do zwiększania

niezależności producentów i stwarzanie
bodźców do rozwoju.

Zwiększanie wiedzy i świadomości
konsumentów,
poprzez edukację i zachęcanie do
świadomych wyborów konsumenckich.
Na zdjęciu: Bhadur Singh, Agrocel, Indie
(fot. Didier Gentilhomme, © Fairtrade International)

Jak rozpoznać
produkty
Fairtrade?
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
i fairtrade.org.pl.

Wytwórcy produktów
oznaczonych certyfikatem
Fairtrade otrzymują conajmniej
minimalną cenę gwarantowaną
oraz premię
Fairtrade. Premia ta
wynosi ok. 10% ceny
minimalnej. Jej celem
jest rozwój lokalnych
społeczności np.
przez: budowę szkół
czy przychodni, ujęć
czystej wody lub
niewielkich zakładów
przetwórczych.
Zdjęcie na okładce: Lucy Simiyu, Harvest Limited Athi River,
Kenia (fot. Nathalie Bertrams, copyrights Fairtrade International)

Gdzie szukać?
Produkty Sprawiedliwego Handlu
są dostępne w dziesiątkach sklepów
internetowych, ekologicznych i
ze zdrową żywnością, ale też w
delikatesach i hipermarketach.
Na stronie Fundacji
„Koalicja Sprawiedliwego Handlu”
znajdziesz kontakty do dystrybutorów
wyspecjalizowanych w produktach
Sprawiedliwego Handlu w Polsce.
www.fairtrade.org.pl

Sprawiedliwy
Handel

Zaangażuj się!
Jeśli chcesz być fair i popierasz ideę
Sprawiedliwego Handlu, zaangażuj się:
• robiąc zakupy, pytaj o produkty
z certyfikatem Fairtrade
• śledź informacje o Sprawiedliwym
Handlu (listę serwisów znajdziesz
w dziale Kontakt na fairtrade.org.pl)
• zaangażuj się w kampanię
Społeczności Przyjazne dla
Sprawiedliwego Handlu
(spolecznosci.fairtrade.org.pl)
• zamów nasze materiały
informacyjne i przekaż znajomym,
bo wiedza to jedna z tych rzeczy,
które mnożą się poprzez dzielenie.

Jak działa?
Dlaczego jest potrzebny?
Jak się zaangażować?
Fundacja
„Koalicja
Sprawiedliwego
Handlu”

www.fairtrade.org.pl

