
Działania FAIRTRADE 
w obliczu ZMIAN KLIMATU
ZMIANY KLIMATU TO RZECZYWISTOŚĆ 
SPOŁECZNOŚCI ROLNICZYCH
Wiejskie społeczności odczuwają je najbardziej, mimo że najmniej przyczyniają 
się do ich powstawania.

Nawet 70% żywności na świecie pochodzi od drobnych rolników. Z powodu 
zmian klimatu niektóre uprawy dają coraz mniejsze plony, ograniczając 
zarobki rolników i zagrażając bezpieczeństwu żywnościowemu. Fairtrade 
dostrzega potrzebę dostosowywania produkcji do zmieniającego się klimatu 
i promowania zrównoważonego rozwoju, tak by rolnicy mogli zachować 
swoje źródło utrzymania.

Wszyscy – organizacje, firmy i konsumenci – powinni stale dążyć do ogra-
niczania emisji CO2 i wspierania projektów minimalizacji negatywnych skutków 
zmian klimatu na społeczności najbardziej na nie narażone. W wielu miejscach  
już podejmuje się działania adaptacyjne. Rolnicy potrzebują jednak wsparcia 
technologicznego i finansowego, by mogli skutecznie podejmować te nowe 
wyzwania.

ODPOWIEDŹ FAIRTRADE
Fairtrade zapewnia takie korzyści, jak cena minimalna i premia Fairtrade. Nasze 
standardy sprzyjają rozwojowi organizacyjnemu i finansowemu, który nie narusza 
równowagi ekologicznej. Wspierając rolników w procesach dostosowywania 
produkcji, wzmacniamy ich niezależność w łańcuchu dostaw. Producenci 
potrzebują także pomocy finansowej, aby skutecznie radzić sobie z rozmaitymi 
skutkami zmian klimatycznych.

Opracowana przez Fairtrade strategia dotycząca zmian klimatu skupia się na 
wspieraniu projektów służących adaptacji i ograniczaniu negatywnych efektów 
zmian, prowadzeniu działań rzeczniczych wspierających rolników w walce 
ze zmianami klimatu oraz promowaniu praktyk służących zrównoważonemu 
rozwojowi.

WSPIERAMY ROLNIKÓW W DOSTOSOWYWANIU 
PRODUKCJI
Fairtrade edukuje producentów w zakresie zmian klimatu i wspiera ich 
w tworzeniu planów dostosowywania produkcji. Poprzez wsparcie eksperckie, 
kursy i wizyty w gospodarstwach pokazowych rolnicy uczą się, jak wdrażać 
działania adaptacyjne w swoich gospodarstwach i społecznościach, a następnie 
przekazują dalej nabytą wiedzę w ramach sieci producentów Fairtrade.

Rolnicy z indonezyjskiej spółdzielni Koperasi 
Baithul Qiradh Baburrayyan przy sadzonkach 
kawowców. Fot. Nathalie Bertrams

„Drobni rolnicy znajdują 
się na samym początku 
łańcucha. To oni 
najbardziej odczuwają 
skutki zmian klimatu i nie 
mogą liczyć na pomoc. 
To niesprawiedliwe”.
Bayardo Betanco, spółdzielnia 
producentów kawy Fairtrade 
PRODECOOP, Nikaragua

„JEDNYM 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
NARZĘDZI DO WALKI 
ZE ZMIANAMI KLIMATU 
JEST WIEDZA. NIE MAJĄC 
INFORMACJI, ROLNICY NIE 
MOGĄ DZIAŁAĆ”.
Raúl Caso Yupanqui, były 
prezes spółdzielni Cooperativo 
Agroindustrial Sonomoro, Peru, 
podczas Szczytu Klimatycznego 
COP 20 w 2014 r.



Dzięki środkom publicznym i prywatnym Fairtrade wdraża liczne projekty 
adaptacyjne, takie jak sadzenie w Ameryce Środkowej odmian kawowców bardziej 
odpornych na rdzę kawową czy stworzenie z kenijskimi rolnikami pokazowych 
pól herbaty, na których rolnicy poznają dobre praktyki w zakresie upraw.

STANDARD KLIMATYCZNY FAIRTRADE
Standard Klimatyczny Fairtrade został stworzony w porozumieniu z ekspertami, 
organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami rolników. Jednym z naszych 
partnerów jest Gold Standard – międzynarodowa organizacja zajmującą się 
certyfikacją projektów klimatycznych i rozwojowych. Chcemy zwiększać udział 
producentów w projektach ograniczających emisję CO2, wzmacniać powiązania 
między rolnikami a nabywcami  uprawnień, zwiększać transparentność handlu 
uprawnieniami do emisji CO2 i budować odporność społeczności rolniczych na 
zmiany klimatu. Dzięki Standardowi Klimatycznemu Fairtrade rolnicy zyskają 
większy dostęp do rynku uprawnień do emisji CO2 i zysków wynikających z ich 
sprzedaży.

Firma biorąca udział w programie oblicza swój ślad węglowy, wprowadza działania 
mające na celu jego zmniejszenie, a następnie rekompensuje pozostałą emisję 
poprzez zakup uprawnień do emisji Fairtrade Carbon Credits. Wprowadzając 
program redukcji emisji i zwiększając zakres odpowiedzialności społecznej, staje 
się tym samym liderem w dziedzinie ochrony klimatu.

GŁOS ROLNIKÓW W DEBACIE NA TEMAT KLIMATU
Dzięki wsparciu Fairtrade International producenci Fairtrade zaangażowali 
się w negocjacje na szczeblu międzynarodowym, biorąc udział w takich    
wydarzeniach, jak szczyty klimatyczne COP. Jest to doskonała okazja do wyrażenia 
stanowiska drobnych rolników na forum międzynarodowym.
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Fairtrade Polska w mediach społecznościowych:

„Dzięki nabywcom 
uprawnień do emisji 
Fairtrade Carbon 
Credits rolnicy mogą 
przeciwdziałać skutkom 
zmian klimatu”.
Victor Biwot, kierownik operacyjny, 
spółdzielnia Sireet Fairtrade Tea, 
Kenia

„Kupując uprawnienia 
do emisji Fairtrade 
Carbon Credits, firmy 
mogą chronić środowisko 
i wspierać tych, którzy 
najbardziej odczuwają 
skutki zmian klimatu”.
Carlos Varga, przedstawiciel 
CLAC – sieci producentów Fairtrade 
z Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Pracownik plantacji kwiatów 
Harvest Limited Athi River 
w Kenii podlewa sadzonki.
Fot. Nathalie Bertrams
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