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felice
„Obsadziłem kakaowcami 2 hektary ziemi. 
Chcę więcej zarabiać, żeby móc posłać 
czworo dzieci do szkoły. Potrzeba nam 
ciężarówki, żeby zwozić ziarno z farm do 
skupu. Teraz znosimy je pieszo, dźwigając 
worki na głowach”.

33-letni Felice uprawia kakao na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej. Należy do spółdzielni Kapa-
tchiva, zrzeszającej 587 rolników z 5 wiosek. 
Działanie i rozwój spółdzielni jest możliwy w 
dużej mierze dzięki premii Fairtrade.

harniti
„Chciałabym sprzedawać więcej kawy, 
żeby moje dzieci mogły pójść na studia”.

Harniti należy do spółdzielni producentów 
kawy Kopton Gayo Megah Berseri w Indone-
zji, która uzyskała certyfikat Fairtrade w 2012 
roku. Podczas szkoleń finansowanych z pre-
mii  Fairtrade rolnicy uczą się, jak podnosić 
wydajność i jakość swoich zbiorów. Premia 
Fairtrade jest również przeznaczana na zakup 
sprzętu rolniczego, obuwia ochronnego oraz 
sadzonek kawowców.

Rose
„Fairtrade szkoli rolników, jak chronić śro-
dowisko i podnosić wydajność upraw. Kie-
dyś z jednego kawowca zbierałam około 
500 ziaren. Dzięki szkoleniom zbieram 
teraz 1000–1500 ziaren. Przy wsparciu 
Fairtrade możemy zajść bardzo daleko”.

Rose uprawia kawę i działa w zarządzie spół-
dzielni rolniczej Gikanda w Kenii. Dzięki szko-
leniom organizowanym przez Fairtrade spół-
dzielnia z roku na rok sprzedaje więcej kawy, 
przynosząc większe zyski rolnikom.

José
„Mobilna pomoc lekarska jest dostępna 
dla tych, którzy nie mogą samodzielnie 
dotrzeć do przychodni. To bardzo ważne 
dla mieszkańców naszej okolicy”.

José należy do spółdzielni producentów 
bananów Fairtrade Banelino w Republice 
Dominikany od 1996 roku. Banelino przezna-
cza część premii Fairtrade na pokrycie kosz-
tów opieki medycznej ponad 10 tysięcy 
mieszkańców z 20 okolicznych gmin.

Miliony producentów żywności na świecie zarabiają zbyt mało, aby wyży-
wić swoje rodziny. Możesz pomóc to zmienić! Fairtrade to korzystniejsze 
ceny skupu, lepsze warunki pracy i większa stabilizacja dla rolników i pra-
cowników najemnych. 

Fairtrade – lepszy świat dzięki Twoim zakupom!

twoje działania mogą

poprawić los rolników
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Wejdź na fairtradechallenge.org 
i zarejestruj wydarzenie.

Zaproś przyjaciół, sąsiadów, znajomych albo 
klientów. Napijcie się wspólnie kawy, herbaty 
lub spróbujcie innych produktów Fairtrade.

Opublikujcie zdjęcie ze spotkania 
z hashtagiem #stand4fairness

Miłej zabawy!

na żywo

Puść wodze fantazji i utwórz symbol 
„4” – możesz użyć do tego rąk, nóg, 
przedmiotów czy – oczywiście – 
produktów Fairtrade.

Zrób zdjęcie i opublikuj je w mediach 
społecznościowych z hashtagiem 
#stand4fairness 

Rzuć wyzwanie znajomym – kto z Was 
okaże się bardziej pomysłowy?

Proste, prawda?

W Internecie
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porozmawiajmy

o fairtradeSposobów jest wiele – możesz zorganizować przerwę na kawę 
w pracy, spotkanie edukacyjne w szkole lub piknik Fairtrade w parku. 
Umów się na spotkanie z przyjaciółmi, rodziną lub klientami, poczę-
stuj ich produktami Fairtrade i opowiedz im o tym, jak Fairtrade 
zmienia życie rolników.

Fairtrade to lepsze ceny i warunki pracy dla producentów i pracowników najem-
nych. Gwarantowana cena minimalna Fairtrade nie tylko chroni rolników przed 
nagłymi spadkami cen na rynku, ale jednocześnie ułatwia im przewidywanie 
dochodów i planowanie wydatków. Oprócz tego spółdzielnie otrzymują dodat-
kową premię Fairtrade, którą przeznaczają na rozwój gospodarstw, szkolenia 
rolnicze, budowę szkół, zapewnienie dostępu do opieki medycznej, ochronę 
środowiska itp.

Fairtrade wzmacnia pozycję rolników i pracowników 
najemnych, dzięki czemu mogą zarobić więcej, wyrwać 
się z biedy i zapewnić lepsze życie sobie, swoim rodzi-
nom i lokalnym społecznościom.

System Fairtrade należy w połowie do rol-
ników i pracowników najemnych , dzięki 
czemu ich głos jest zawsze słyszalny.

Niestety miliony rolników wciąż tkwią w pułapce 
rynku nastawionego wyłącznie na pomnażanie 
zysków, nawet za cenę ludzkiego nieszczęścia. 
Dlatego tak ważne jest, aby coraz więcej osób 
takich jak ty wybierało produkty Fairtrade.

Fairtrade obejmuje 1,6 miliona rolników i pracow-
ników najemnych z ponad 70 krajów świata.

W 2016 roku konsumenci na całym 
świecie wydali równowartość około 
30 miliardów złotych na produkty 
Fairtrade.

Na świecie jest już 2000 Miast Przyjaznych 
dla Sprawiedliwego Handlu i innych 
społeczności, które aktywnie działają na 
rzecz marginalizowanych rolników z krajów 
rozwijających się. 

Jak się zaangażować?
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Jest wiele sposobów na zaangażowanie się w World Fairtrade Challenge. Możesz zorgani-
zować spotkanie w pracy lub w sąsiedztwie, spotkać się z przyjaciółmi i rodziną, albo oso-
bami, których jeszcze nie znasz. Cokolwiek wybierzesz, wyślesz w świat jasny komunikat: 
Stoję po stronie sprawiedliwości!

W ramach kampanii
World Fairtrade Challenge to doskonała okazja, aby zor-
ganizować wydarzenie w mieście, w szkole, we wspólnocie 
czy miejscu pracy biorącym udział w kampanii Społeczno-
ści Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Degustacja, 
wieczorek filmowy, dyskusja – pomysłów na to, by zade-
monstrować poparcie dla marginalizowanych rolników i 
pracowników najemnych jest wiele. Pamiętaj o lokalnych 
mediach, które na pewno będą zainteresowane tematem!

w tańcu
Zorganizuj zabawę taneczną dla przyjaciół, rodziny 
czy sąsiadów. Zaopatrzcie bufet w produkty  Fairtrade. 
Zróbcie zdjęcia i opublikujcie je na portalach 
społecznościowych z hashtagiem #stand4fairness.

W internecie
Zachęć ludzi, którzy przyjdą na zorganizowane spotkanie, do 
publikowania w mediach społecznościowych zdjęć z hashtagiem 
#stand4fairness. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie 4.

W pracy

Sprawiedliwy Handel może 
być przedmiotem kazania albo 
pretekstem do rozmowy w grupie 
współwyznawców.

We wspólnocie

W dniach 11-13 maja 2018 daj znać światu, że zależy Ci na sprawiedliwym traktowaniu rolni-
ków i pracowników z najbiedniejszych regionów świata. Poniżej przedstawiamy kilka pomy-
słów na to, jak możesz zaangażować siebie, rodzinę, znajomych i współpracowników w World 
Fairtrade Challenge. 

Uwaga: Na naszym kanale znajdziesz wiele filmów, które idealnie sprawdzą się jako wprowa-
dzenie do rozmowy na temat Sprawiedliwego Handlu. Wejdź na www.youtube.com/ 
fairtradepolska i przejrzyj zawartość playlisty World Fairtrade Challenge 2018.

Stand 4 fairness 

pomysły i inspiracje cd.

Zaproś rodzinę i znajomych na spotkanie pod 
hasłem #stand4fairness. Możesz przyrządzić 
obiad albo zaserwować kawę, herbatę i przekąski 
Fairtrade. Będzie to doskonała okazja, by 
porozmawiać o Sprawiedliwym Handlu. 

w domu

Na ulicy
Rozmawiaj o Fairtrade w miejscach, gdzie przewija się 
dużo ludzi, jak dworce czy galerie handlowe. Rozdając 
ulotki czy przekąski zrobione z produktów Fairtrade, 
masz szansę opowiedzieć o tym, jak Fairtrade wspiera 
rolników z globalnego Południa. To doskonała okazja, 
aby zachęcić ludzi do opublikowania zdjęć z hashta-
giem #stand4fairness w mediach społecznościowych.

Zorganizuj lekcję lub wykład na temat wpływu Sprawiedliwego 
Handlu na najuboższych rolników i pracowników najemnych. 
Pamiętaj o przekąskach Fairtrade!

W szkole  
i na uczelni

garść pomysłów

i szczypta inspiracji

Zorganizuj spotkanie na temat 
Sprawiedliwego Handlu. Przerwa na kawę 
lub herbatę czy degustacja przekąsek 
Fairtrade to doskonała okazja, aby 
porozmawiać z koleżankami i kolegami 
z pracy o tym, jak Fairtrade zmienia życie 
rolników i pracowników najemnych.



Wejdź na www.fairtradechallenge.org, aby:
• zarejestrować swoje wydarzenie
• znaleźć wydarzenie odbywające się w pobliżu
• dowiedzieć się więcej na temat Fairtrade
• pobrać przydatne materiały

Podejmij wyzwanie. weź udział 
w World Fairtrade Challenge 2018

materiały i dodatkowe informacje


