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WIĘCEJ INFORMACJI O

FAIRTRADE
strony www
efte.org

Grupa EFTE Warszawa. Świadoma konsumpcja & Fairtrade

polski

sprawiedliwyhandel.pl

Stowarszyszenie “Trzeci Świat i My”, Gdańsk

polski

sprawiedliwy-handel.pl

Wrocław, sklep z zapatystowską kawą

polski

ekonsument.pl

Polska Zielona Śieć

polski

fairtradeaction.net

Fairtrade Action Network

angielski

fairtrade.net

Fairtrade Labelling Organizations

angielski

ifat.org

International Fair Trade Association

angielski

fairtrade.org.uk

Fairtrade Foundation, London

angielski

maketradefair.org

Make Trade Fair Campaign, Oxfam

angielski

wikipedia.org

Wikipedia: Fairtrade

angielski

publikacje
tytuł

autor

opis

język

gdzie?

Fairtrade, szansa dla
wszystkich

Stigliz

były główny ekonomista
Banku Światowego o FT.

polski

u Kasi (EFTE), w
księgarniach

50 reasons to buy
Fairtrade

Litvinoff,
Madeley

książka przejrzyście
prezentująca główne
elementy systemu FT

angielski

u Darii (EFTE), na
amazon.com

Raport FLO za rok 2006

FLO, 2007

najnowsze dane i zmiany
we FLO

polski

efte.org > wiecej

Indroducing Fairtrade

FLO, 2006

Krotkie i zwiezle
wprowadzenie do FT.

angielski

efte.org > wiecej >
artykuly,
fairtrade.net

Why Fairtrade

FLO, 2006

Krotko o tym, dlaczego
Fairtrade

angielski

efte.org > wiecej >
artykuly,
fairtrade.net

Rigged rules and double
standards

Oxfam, 2002

O pokreconym handlu
swiatowym, czyli po co
kampania Make Trade Fair

angielski

efte.org > wiecej >
artykuly,
maketradefair.org
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Zrobieni w kakao

Adam
Leszczyński,
2005

o podróży Leszczyńskiego
do spółdzielni FT w Ghanie,
trochę krytyczny

polski

efte.org > wiecej >
artykuly, Przekroj

Commerce équitable
sort de la confidentialité

Les Echos, 2007

echa z Francji

francuski

efte.org > wiecej >
artykuly, Les Echos

Critiques et espoirs du
commerce équitable

Les
renseignements
généreux, 2006

Bardzo dobrze napisana
krytyka funkcjonowania FT.

francuski

efte.org > wiecej >
artykuly

How sustainabe is your
latte?

The Jus Sember
Global Alliance,
2007

Przegląd standardów i
trendów w FT

angielski

efte.org > wiecej

materiały edukacyjne
tytul

forma

autor

jezyk

gdzie?

Sprawiedliwy
handel w zasiegu
twojej reki

prezentacja
multimedialna

EFTE

polski

efte.org

Scenariusz zajęć
Kupuj
odpowiedzialnie!
Twoje pieniądze
kształtują świat

publikacja

Polska Zielona Sieć

polski

ekonsument.pl

Polska Akcja
Humanitarna

scenariusze zajęć

PAH

polski

www.pah.org.pl > baza
wiedzy

Fairtrade
Education Pack

dokument, dla
nastolatków

Fairtrade Foundation
London

angielski

fairtrade.org.uk

Oxfam Education:
Fair Trade

dokumenty na różne
tematy

Oxfam

angielski

oxfam.co.uk/education

Fairtrade Schools

wiele różnych
zasobów

Fairtrade Foundation
London

angielski

www.fairtrade.org.uk/
schools

Pa Pa Paa

interaktywne gry i
scenariusze lekcji

Comic Relief

angielski

www.papapaa.org

Kidzzone

gry i zabawy

Cafod UK

angielski

kidzzone.cafod.org.uk

Youth

kampanie na rzecz
FT szkoły

SCIAF

angielski

www.sciafyouth.org.uk

lista sklepów i kawiarni w Polsce
efte.org

Grupa EFTE Warszawa. Świadoma konsumpcja & Fairtrade

sprawiedliwyhandel.pl

Stowarzyszenie “Trzeci Świat i My”, Gdańsk

