Co to jest
Fairtrade?
Fairtrade
to wybieranie
produktów, które
zmieniają życie

Wybieranie produktów
Fairtrade to prosty i skuteczny
sposób na poprawę życia
osób wytwarzających
surowce, takie jak kawa,
kakao, banany czy bawełna.
Korzystniejsze ceny skupu
i poprawa warunków pracy
to szansa na lepsze życie
i bardziej stabilną przyszłość
dla 1,9 miliona rolników
i pracowników z krajów
Ameryki Łacińskiej, Karaibów,
Afryki, Azji i Oceanii.
Nad prawidłowym działaniem
Fairtrade czuwa niezależna
organizacja FLOCERT, która
monitoruje realizację założeń
systemu Fairtrade.

Dlaczego
warto
wybierać
Fairtrade?
bo Fairtrade to zmiana na
lepsze, która nie kończy się
na uczciwej zapłacie za plony.

Pozytywne skutki
funkcjonowania
spółdzielni rolników
odczuwają nie
tylko ich najbliższe
rodziny, ale i całe
społeczności.
Poznajcie Marlene,
producentkę kawy
z Nikaragui.
Marlene del Carmen Gonzales
Jarquim, producentka kawy
zrzeszona w spółdzielni SOPPEXCCA
Fot. Eduardo Martino

„Nasz standard
życia znacznie się
poprawił. Wszystko
jest inaczej, lepiej.
Los rolników
jest trudny, jednak
życie moje i moich
dzieci bardzo się
zmieniło, odkąd
przyłączyłam się
do spółdzielni
Fairtrade. Dzięki
wsparciu Fairtrade
nasze życie wciąż
zmienia się na
lepsze”.

Co wyróżnia
Fairtrade?
Sprawiedliwa płaca,
dochody umożliwiające
godziwe życie, działania
na rzecz klimatu
i poszanowanie praw
człowieka to znaki
rozpoznawcze Fairtrade.
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50%

Jednak

tylko
Fairtrade
jest w 50% własnością rolników
i pracowników najemnych, którzy
mają realny wpływ na decyzje o tym,
co i jak chcemy wspólnie osiągnąć.

Znak FAIRTRADE
na produkcie
oznacza, że:
Rolnicy otrzymali korzystniejsze ceny za swoje
plony.
Dodatkowo spółdzielnie zrzeszające rolników
otrzymały premię Fairtrade, którą mogą
przeznaczyć na rozwój działalności lub
realizację wybranych przez siebie projektów
społecznych.
Pracownicy mają prawo do godnej płacy,
zrzeszania się w związkach zawodowych i pracy
w bezpiecznych warunkach.
Rolnicy i pracownicy, niezależnie od płci, mają
możliwość otwartego wyrażania swoich opinii.

Co dalej?

Fot. Maciej Zygmunt

przyszłość
jest fair

Fairtrade dąży
do zapewnienia
lepszej
przyszłości
drobnym rolnikom
i ich rodzinom

Rolnicy

uczciwe ceny
skupu i środki
na modernizację
z premii
Fairtrade

Wspieraj
Fairtrade:

Wybieraj

produkty
ze znakiem
FAIRTRADE

Bądź na bieżąco z informacjami o działaniach
Fairtrade Polska:
• zapisz się na nasz e-biuletyn
• śledź nas w mediach społecznościowych

Społeczności

edukacja,
opieka lekarska
i inwestycje
z premii
Fairtrade

www.fairtrade.org.pl/zaangazuj-sie
Fairtrade Polska w mediach społecznościowych:

Fairtrade Polska jest organizacją pozarządową,
nie nastawioną na zysk.
Zajmujemy się popularyzacją systemu Fairtrade.

Opowiedz
o Fairtrade
rodzinie
i znajomym

Angażuj się
w nasze
kampanie

Dołącz do nas

Prowadzimy działania informacyjne, promocyjne,
edukacyjne i rzecznicze oraz wspieramy
zrównoważony biznes.

Pomagamy firmom zainteresowanym włączaniem
produktów ze znakiem FAIRTRADE do swojej oferty.
Wspieramy je w procesie certyfikowania
i licencjonowania Fairtrade oraz promujemy
w kraju i za granicą produkty oznaczone znakiem
FAIRTRADE.

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
www.fairtrade.org.pl/kontakt
Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego
(KRS: 0000473582)

