Jak działa fairtrade?

Co to jest fairtrade?

Międzynarodowy znak certyfikacyjny FAIRTRADE jest jedną
z wiodących marek etycznych.
Są nim oznaczane produkty
wyprodukowane z poszanowaniem standardów społecznych
i ekologicznych. Systemem certyfikacji i oznaczania produktów Fairtrade zarządza Fairtrade
International, a kontrolą w zakresie spełniania kryteriów zajmuje się niezależna organizacja FLOCERT
z siedzibą w Bonn.

Fairtrade oznacza handel prowadzony na sprawiedliwych warunkach, objęty niezależnym systemem kontroli, w którym drobni producenci są równoprawnymi
partnerami.
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.

Wydrukowano na papierze recyklingowym z certyfikatem FSC.

Znakiem oznaczane są produkty z tzw. globalnego
Południa, czyli z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów,
Azji i Oceanii, przy których produkcji spełnione zostały kryteria zapewniające producentom (drobnym
rolnikom i pracownikom) bezpieczne warunki pracy,
równe traktowanie i godziwą zapłatę.

Co oznacza
znak Fairtrade?

Producenci ryżu jaśminowego (spółdzielnia OJRPG)

BĄdź fair, kupuj fair
Czytelny system kontroli łańcucha dostaw sprawia,
że producenci otrzymują za swoją pracę godziwą zapłatę. Możliwość pracy i ułatwiony dostęp do rynków
zbytu oraz rozwój lokalnej infrastruktury zachęcają
drobnych producentów do pozostawania w rodzinnych stronach zamiast szukania niepewnego losu
w slumsach i na emigracji.
Doświadczenie uczy, że najlepszym sposobem na
poprawę sytuacji finansowej producentów rolnych
i pracowników najemnych jest zwiększanie sprzedaży
na zasadach Fairtrade. Jednak przeciętnemu producentowi Fairtrade udaje się sprzedać w ten sposób
tylko około połowy produkcji. Od nas zależy, czy
sprzeda więcej. Bądźmy fair, kupujmy fair!

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” –
Fairtrade Polska
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
fairtrade.org.pl
twitter.com/FairtradePolska
facebook.com/FairtradePolska
instagram.com/FairtradePolska

www.fairtrade.org.pl

Uczciwa cena dla drobnych rolników

Drobni rolnicy otrzymują za swoje produkty co najmniej cenę minimalną Fairtrade. Cena minimalna
chroni ich w sytuacji, gdy ceny na konwencjonalnym
rynku światowym spadają do poziomu, który czyni
produkcję całkowicie nieopłacalną. Jeżeli natomiast
cena na światowym rynku jest wyższa, obowiązuje
ona również w systemie Fairtrade.

Współdecydowanie w systemie Fairtrade
Fairtrade International jest organizacją pozarządową. Jej członkami są sieci drobnych producentów z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Azji
i Oceanii oraz organizacje Fairtrade z krajów rozwiniętych, takie jak Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego
Handlu” - Fairtrade Polska. Połowę głosów w zarządzie Fairtrade International mają przedstawiciele organizacji producenkich z krajów globalnego
Południa. Co za tym idzie, decyzje o rozwoju systemu Fairtrade, np. formułowanie nowych standardów
albo określanie wysokości cen minimalnych, podejmowane są wspólnie przez przedstawicieli sieci producentów oraz krajowych organizacji Fairtrade.

Premia Fairtrade

Zrównoważona produkcja

Oprócz ceny skupu organizacje zrzeszające rolników
lub pracowników plantacji za sprzedane produkty
otrzymują dodatkowo tak zwaną Premię Fairtrade,
której wysokość określają standardy Fairtrade. Służy
ona rozwojowi organizacji producenckich oraz finansowaniu projektów służących całej społeczności, takich jak budowa dróg, szkół, kształcenie dorosłych
lub przestawienie upraw na metody ekologiczne.

Kryteria środowiskowe zawarte w Standardach
Fairtrade powstały po to, aby zapewnić uprawę
metodami minimalizującymi zużycie zasobów oraz
z poszanowaniem środowiska naturalnego. Jednak
gdyby kryteria Fairtrade wymagały spełniania norm
rolnictwa ekologicznego, wielu drobnych producentów zostałoby wykluczonych z systemu, ponieważ
natychmiastowe wdrożenie ekologicznych metod
upraw może być zbyt drogie. W ramach Fairtrade
rolnicy są aktywnie zachęcani do stopniowego przestawiania się na rozwiązania ekologiczne.

Szkoła zbudowana z Premii Fairtrade (spółdzielnia ECOOKIM)

Długoterminowe relacje handlowe
Fairtrade umożliwia drobnym producentom dostęp
do rynków światowych i lepszą orientację w panującej na nich sytuacji. Celem tego systemu jest sprzedaż produktów Fairtrade w możliwie najbardziej
bezpośredni sposób, w najlepszym przypadku – bez
pośredników.

Standardy fairtrade
Standardy Fairtrade dla poszczególnych typów
produktów zostały precyzyjnie określone i dotyczą
zarówno spółdzielni drobnych rolników, plantacji, jak
i pośredników handlowych. Zawierają one kryteria
wspierające społeczny, gospodarczy i ekologiczny
rozwój organizacji producenckich. Niezależna
instytucja certyfikująca FLOCERT sprawdza regularnie
na miejscu, czy kryteria są spełniane. Tylko pod tym
warunkiem przyznawany jest znak FAIRTRADE.

Plantacja ekologicznej herbaty (spółdzielnia Burnside Tea Estate)

Bez wyzyskiwania dzieci
W systemie Fairtrade istnieje rozróżnienie między pracą dzieci, które pomagają swoim rodzicom
w pracach przydomowych, a wyzyskiwaniem dzieci
w pracy. Fairtrade zabrania pracy dzieci, która szkodzi ich zdrowiu lub rozwojowi albo uniemożliwia
edukację szkolną.

