dlaczego warto
wybierać FAIRTRADE?
po co nam FAIRTRADE?
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WAHANIA
CEN TOWARÓW

WIĘKSZOŚĆ
UTRZYMUJE SIĘ Z
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MIESZKAŃCÓW WSI W KRAJACH
GLOBALNEGO POŁUDNIA MUSI
PRZEŻYĆ ZA MNIEJ NIŻ

ROLNICTWA

MAJĄ BEZPOŚREDNI WPŁYW
NA WYSTĘPOWANIE UBÓSTWA

JEST MOŻLIWE WÓWCZAS,
GDY ROLNICY I PRACOWNICY
OTRZYMUJĄ GODZIWĄ
PŁACĘ ZA SWOJĄ
PRACĘ

1$ /DZIEŃ
JAK DZIAŁA FAIRTRADE?
Celem standardów Fairtrade jest wspieranie rolników
w podnoszeniu wydajności i jakości plonów. Rolnicy
spełniający standardy Fairtrade otrzymują:
sprawiedliwą cenę skupu
umożliwiającą pokrycie
kosztów zrównoważonej
produkcji

środki na
inwestycje
w rozwój lokalnych
społeczności

Mówiąc wprost, Fairtrade
to lepsze warunki
handlowe dla rolników
z krajów Południa.

KORZYŚCI DLA
ROLNIKÓW

KORZYŚCI DLA
KONSUMENTÓW
Pomoc w zwalczaniu ubóstwa

Godziwa zapłata za ciężką pracę

Większość premii Fairtrade jest przeznaczana głównie
na modernizację i poprawę wydajności produkcji,
co ułatwia rolnikom wyrwanie się z kręgu ubóstwa.

Rolnicy mogą liczyć na godziwe ceny skupu plonów.

Zaufanie

Inwestowanie w rozwój

Niezależna weryfikacja standardów Fairtrade skupia
się na społecznych, środowiskowych i gospodarczych
aspektach zrównoważonego rozwoju.

Rolnicy otrzymują premię Fairtrade, która umożliwia
realizację projektów gospodarczych, społecznych
i rozwojowych służących lokalnej społeczności.

Zrównoważony rozwój

Fairtrade sprzyja stosowaniu praktyk rolnych,
które uwzględniają potrzeby lokalnego środowiska
i pomagają w walce ze skutkami zmian klimatu.

Poprawa sytuacji kobiet

Fairtrade promuje przystępowanie kobiet
do organizacji producenckich i posiadanie przez nich
własnych gospodarstw rolnych.

Partnerskie relacje

Certyfikowani rolnicy Fairtrade mają wpływ
na ustalanie cen, premii, a także opracowywanie
standardów i strategii działania organizacji.

1,6

MILIONA ROLNIKÓW
I PRACOWNIKÓW W

70

KRAJACH

komu służy fairtrade?

$

PRZERWANIE
KRĘGU BIEDY

Żywność bez GMO

GMO

Wytyczne i standardy środowiskowe Fairtrade
zabraniają rolnikom używania genetycznie
modyfikowanych roślin.

Jakość

Standardy Fairtrade wymagają inwestowania
w szkolenia i modernizację metod uprawy gleby,
co przekłada się na poprawę jakości produktów.

Prostota

Robiąc codzienne zakupy, po prostu wybieraj
produkty ze znakiem FAIRTRADE.

Wydrukowano na papierze recyklingowym z certyfikatem FSC.

ROLNICY
FAIRTRADE
ZARABIAJĄ
ŚREDNIO O

19%

WIĘCEJ NIŻ POZOSTALI
PRODUCENCI ROLNI*

*porównanie dotyczy producentów tego
samego produktu z jednego regionu

35 000
PRODUKTÓW
ZE ZNAKIEM
FAIRTRADE
DOSTĘPNYCH
NA CAŁYM
ŚWIECIE

więcej
www.fairtrade.org.pl
SprawiedliwyHandel
FairtradePolska
fairtrade@fairtrade.org.pl

