Ce este
Fairtrade?
Fairtrade
înseamnă alegerea
produselor care
schimbă vieți

Alegerea produselor Fairtrade
este o modalitate simplă
și eficientă de a îmbunătăți
viața celor care produc
materii prime, precum cafea,
ciocolată, banane și bumbac.
Prețurile de achiziție mai
favorabile și condițiile de
muncă îmbunătățite reprezintă
o oportunitate pentru o viață
mai bună și un viitor mai stabil
pentru 1,9 milioane de fermieri
și lucrători din America Latină,
Caraibe, Africa, Asia și Oceania.
Buna funcționare a Fairtrade
este supravegheată de
organizația independentă
FLOCERT, care monitorizează
implementarea principiilor
sistemului Fairtrade.

De ce
merită
să alegi
Fairtrade?
Pentru că Fairtrade este o schimbare
în bine care nu se termină cu o plată
echitabilă pentru recolte.

Efectele pozitive
ale funcționării
cooperativelor
de fermieri sunt
resimțite nu doar
de familiile lor
cele mai apropiate,
ci și de comunități
întregi.
Faceți cunoștință
cu Marlene,
o producătoare
de cafea din
Nicaragua.

Marlene del Carmen Gonzales Jarquim,
o producătoare de cafea asociată
în cadrul cooperativei SOPPEXCCA
Fot. Eduardo Martino

„Standardul
nostru de viață
s-a îmbunătățit
semnificativ. Totul
este diferit, mai bun.
Viața fermierilor
este grea, dar viața
mea și a copiilor mei
s-a schimbat foarte
mult de când m-am
alăturat Cooperativei
Fairtrade. Datorită
sprijinului Fairtrade,
viețile noastre
continuă să se
schimbe în bine.”

Prin ce se
distinge
Fairtrade?
Salariile echitabile,
veniturile care permit un trai
decent, acțiunile împotriva
schimbărilor climatice și
respectul pentru drepturile
omului sunt semnele
distinctive ale Fairtrade.

Marca FAIRTRADE
de pe produs
înseamnă că:
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Fermierii au primit prețuri mai favorabile
pentru recoltele lor.

Cu toate acestea,

numai Fairtrade este deținut în
proporție de 50% de fermieri și
lucrători, care au o influență reală
asupra deciziilor despre ce și cum
vrem să realizăm împreună.

În plus, cooperativele care asociază fermieri
au primit un bonus Fairtrade, pe care îl
pot cheltui pentru dezvoltarea activității
sau implementarea unor proiecte sociale
la alegere.
Lucrătorii au dreptul la salarii decente, să facă
parte din sindicate și să lucreze în condiții
de siguranță.
Fermierii și lucrătorii, indiferent de sex,
au posibilitatea de a se exprima deschis.

Ce va urma?

Fot. Maciej Zygmunt

viitorul
este fair

Alătură-te!
Fii la curent cu informațiile despre Fairtrade.
Urmărește-ne pe rețelele sociale.

Fairtrade este
angajat în crearea
unui viitor mai
bun pentru micii
agricultori și
familiile acestora

Fermierii

u prețuri de
achiziție echitabile
și fonduri pentru
modernizare din
prime Fairtrade

Comunități
educație,
sănătate
și investiții
din prime
Fairtrade

Sprijiniți
Fairtrade:

Alegeți

produse
cu eticheta
FAIRTRADE

facebook.com/FairtradeInRomania

Fairtrade Polska este o organizație non-guvernamentală,
non-profit. Cooperăm cu Fairtrade International.
Ne ocupăm de popularizarea sistemului Fairtrade.

Spuneți

familiei și
prietenilor despre
Fairtrade

Implicați-vă
în campaniile
noastre

Desfășurăm activități de informare, promovare,
educaționale și de reprezentare și sprijinim activitățile
comerciale echitabile.

Ajutăm companiile
interesate să includă
produsele FAIRTRADE
în oferta lor. Le sprijinim
în procesul de certificare
și licențiere Fairtrade
și promovăm produsele
marcate cu marca
FAIRTRADE.

bityl.pl/hxLF7

Fairtrade Polska
ul. Sławkowska 12, 31-014 Cracovia, Polonia
info@fairtrade.org.ro
www.fairtrade.org.pl/about-us

