STANDARD KLIMATYCZNY FAIRTRADE
Standard Klimatyczny Fairtrade pozwala firmom inwestować w narażone na
skutki zmian klimatu społeczności wiejskie. Standard opiera się na wymogach Gold
Standard i metodologii redukcji emisji CO2. Określa kryteria dla projektów ograniczających emisję CO2 w społecznościach wiejskich, umożliwiając rolnikom sprzedaż
uprawnień do emisji.

PRZYŁĄCZ SIĘ
1

Fairtrade zorganizuje kontakt z ekspertem do spraw
uprawnień do emisji CO2, który pomoże obliczyć ślad
węglowy firmy i zaplanować, jak zmniejszyć emisję.

2

Pozostałą emisję firma rekompensuje, kupując
uprawnienia do emisji CO2 w formie Fairtrade Carbon
Credits.

3

Narzędzia komunikacyjne Fairtrade ułatwiają firmie
promowanie przyjętej strategii ochrony klimatu. Znak
Fairtrade Carbon Credits może być wykorzystywany
w komunikacji firmowej.
Więcej informacji: www.fairtradecarboncredits.net

Pomagamy rolnikom stawiać
czoła zmianom klimatu!
Wysoko w górach Peru ponad
regionami słynącymi z upraw
kawy miejscowi rolnicy sadzą
drzewa, żeby zapobiegać erozji
gleby i zmniejszać ryzyko osuwisk.

Melesia García Román, spółdzielnia Norandino, Peru

Fairtrade Polska
Sławkowska 12
31-014 Kraków

KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOŚCI
Standard Klimatyczny Fairtrade to wyjątkowe korzyści dla
producentów i społeczności wiejskich:
• Zaangażowanie w projekty, które
pozwolą im na sprzedaż uprawnień
do emisji CO2

• Gwarantowana cena minimalna
umożliwiająca pokrycie kosztów
prowadzenia projektu

• Ograniczenie własnej emisji

• Premia Fairtrade na projekty
adaptacyjne

+48 603 363 721
fairtrade@fairtrade.org.pl
www.fairtrade.org.pl
Kraków 2020

The Gold Standard Foundation
Avenue Louis Casai 79
CH-1216 Geneva-Cointrin, Switzerland
+41 22 788 7080
info@goldstandard.org
www.goldstandard.org

Zdjęcia: Danielle Villasana, Roger van Zaal,
Aldo Pavan, Sean Hawkey
Projekt: www.fruhling.co.uk

Zdjecie: Neptaly Peña Carhuapoma, spółdzielnia Noradino, Peru

ZMIANY KLIMATU WYZWANIEM

ZOSTAŃ LIDEREM W WALCE
ZE ZMIANAMI KLIMATU

Jedno z największych wyzwań dla obecnego i przyszłych
pokoleń to zmiany klimatu. Należy podejmować działania, które
będą je spowalniać i ograniczać ich negatywne skutki. Razem
możemy sprawić, że przyszłe pokolenia będą nam wdzięczne.

Standard Klimatyczny Fairtrade pozwala firmom i organizacjom
w rzeczywisty sposób zaangażować się w walkę ze zmianami
klimatu, wspierać społeczności zmagające się z ich skutkami
i skutecznie działać dla przyszłych pokoleń.

Problem dotyczy szczególnie wiejskich
społeczności w krajach rozwijających
się, wśród nich producentów Fairtrade,
którzy już dziś odczuwają skutki zmian
klimatu. Skrajne warunki pogodowe,
huragany i susze, wzrost liczby chorób
roślin, takich jak rdza kawowa czy spadek
jakości i ilości plonów to tylko niektóre
z trudności, z którymi się mierzą.

Wspólnym celem Fairtrade International
i Gold Standard, międzynarodowej
organizacji zajmującej się certyfikacją
projektów klimatycznych i rozwojowych,
jest ograniczenie skutków zmian klimatu
oraz ochrona tych, których wspieramy –
producentów Fairtrade. Dołącz do nas,
by zostać liderem w walce ze zmianami
klimatu poprzez zakup uprawnień do
emisji CO2 Fairtrade Carbon Credits.

Korzyści dla Twojej firmy:
• Strategia ochrony klimatu stworzona we
współpracy Fairtrade International i Gold
Standard:
— F
 airtrade to jeden z najbardziej
zaufanych i rozpoznawalnych na
świecie systemów etycznej certyfikacji
— G
 old Standard wytycza najważniejsze
standardy jakości na dobrowolnym
rynku uprawnień do emisji CO2
• Efekty są oceniane i weryfikowane przez
zewnętrzne organizacje.

• Wgląd w to, jak inwestycja firmy
wpływa na życie jednostek i społeczności, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.
• Sprawiedliwe i transparentne ustalenie
cen – wiesz, że zainwestowane przez
firmę środki trafią tam, gdzie są
najbardziej potrzebne.
• Większe bezpieczeństwo łańcucha
dostaw, jeśli firma inwestuje w projekty
ze swojej branży.

Certyfikaty dla trzech rodzajów
projektów

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

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
np. energooszczędne
piece kuchenne i żarówki,
systemy filtrujące wodę
pitną

LEŚNICTWO

np. ponowne zalesianie

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII

np. instalacje na biogaz,
wykorzystanie energii
słonecznej do gotowania,
ogrzewania i oświetlenia

Mulane Jabessa korzysta z pieca kuchennego, Etiopia

ZMIENIAMY ŻYCIE, CHRONIMY KLIMAT
Rolnicy uprawiający kawę w Etiopii
wymieniają piece kuchenne na bardziej
wydajne modele. Sprzyja to ograniczeniu wylesiania oraz oznacza, że
kobiety nie muszą już spędzać wielu dni,
zbierając drewno na opał. Ma to także
korzystny wpływ na ich zdrowie, gdyż
podczas gotowania wydziela się znacznie mniej dymu.

Nowe piece to same korzyści. Teraz
zebranego drewna wystarcza na cały
tydzień. Podczas gotowania już nie
dokucza nam dym.
Mulane Jabessa, Etiopia

Nowe piece pochodzą od lokalnych
wytwórców, co wpływa na zwiększenie
liczby miejsc pracy oraz dochodów.
Premia Fairtrade pochodząca ze sprzedaży uprawnień do emisji Fairtrade
Carbon Credits pozwoli spółdzielniom
inwestować w szkolenia adaptacyjne
dla rolników, których plony zmalały lub
zostały zaatakowane przez szkodniki.

