Przyszłość jest fair

Fairtrade – banany
Od ponad 30 lat Fairtrade działa na rzecz sprawiedliwości społecznej
poprzez handel. Rozumiemy wyzwania dotyczące łańcuchów
dostaw i wspólnie ze starannie dobieranymi partnerami szukamy
innowacyjnych rozwiązań. Fairtrade pozostaje najbardziej
rozpoznawalnym i budzącym największe zaufanie certyfikatem
produktowym – zdecydowana większość konsumentek i konsumentów
wskazuje, że odbiera pozytywnie markę ze znakiem FAIRTRADE na
produktach.

Fairtrade w liczbach

Standardy Fairtrade to rygorystyczne wymagania, do których
spełnienia potrzebne jest całościowe podejście do zrównoważonego
rozwoju, obejmujące cele społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.
Standardy te opracowano w drodze rzetelnych konsultacji ze
wszystkimi interesariuszami, w tym producentami, organizacjami
społeczeństwa obywatelskiego i partnerami komercyjnymi, a ich
przestrzeganie podlega niezależnym audytom przeprowadzanym
w całym łańcuchu dostaw.
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Dlaczego banany Fairtrade?
Fairtrade to korzyści dla wszystkich dzięki produktom, które przyczyniają się do
polepszenia jakości życia. Budujemy relacje oparte na wzajemnych korzyściach,
prowadzące do zrównoważonych praktyk w łańcuchach dostaw.
Fairtrade zapewnia lepszą przyszłość rolnikom i rolniczkom uprawiającym
banany, a Twojej firmie bardziej sprawiedliwe, zrównoważone łańcuchy dostaw.
Fairtrade to jedyny program certyfikacji o tak szerokim zasięgu, obejmujący
cenę minimalną – to kluczowe zabezpieczenie dla producentów i sposób na
budowanie ich odporności w obliczu rosnących kosztów i utrzymujących
się niskich cen rynkowych. Co roku gromadzimy dokładne dane o kosztach
zrównoważonej produkcji ponoszonych przez producentów. Otrzymują oni także
dodatkową premię Fairtrade, którą inwestują w wybrane przez siebie projekty, by
ulepszyć swoją działalność, społeczność lokalną i podnieść poziom życia.

Dochody i płace
umożliwiające
godne życie
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rolnych

193 mln euro
to wartość premii Fairtrade

wygenerowana ze sprzedaży
bananów od 2015 r.

Dochody i płace umożliwiające życie na przyzwoitym poziomie
Fairtrade zapoczątkował działania na rzecz płac wystarczających
na godziwe życie i odpowiednich warunków pracy dla wszystkich.
Minimalna płaca Fairtrade (Fairtrade Base Wage), wprowadzona
w lipcu 2021 r., to istotny krok w kierunku płacy umożliwiającej
życie na przyzwoitym poziomie dla tysięcy pracowników
i pracownic plantacji bananów. Plantacje są także zobowiązane
negocjować plan stopniowego dojścia do takiej płacy . Poza tym
współpracujemy z firmami przy obliczaniu i niwelowaniu różnic
między aktualnymi wynagrodzeniami w ich łańcuchach dostaw
a minimalną płacą przez płacenie dobrowolnego wyrównania
(Living Wage Differential) – wszystkie płatności są weryfikowane
przez jednostkę certyfikującą FLOCERT. Oferujemy także
programy dopasowane do potrzeb danej firmy, mające na celu
rozwiązanie kluczowych problemów, takich jak zróżnicowane
wynagrodzenia kobiet i mężczyzn czy niska wydajność.
Na małych farmach Fairtrade dąży do zapewnienia dochodów
wystarczających na godziwe życie przez podniesienie wydajności
i tworzenie efektywnych organizacji producentów, a także dalsze
rzecznictwo na rzecz zrównoważonych cen w całym sektorze
bananów.

Partnerstwo wspierające adaptację
do zmian klimatu i szanse dla kobiet
Organizacja Fairtrade International,
we współpracy z drobnymi rolnikami
i rolniczkami uprawiającymi banany w Peru
i Dominikanie, rozpoczęła projekt o wartości
1 miliona euro, z czego 500 tys. euro zapewnia
Francuska Agencja Rozwoju, a 300 tys. euro
Carrefour. Projekt ma na celu wypracowanie
nowych sposobów podejścia do zmian
klimatycznych, poprawę zarządzania
zasobami naturalnymi, zwiększenie
żyzności gleb, zróżnicowanie upraw, a także
promowanie udziału kobiet i młodych ludzi
w produkcji bananów. Wsparcie w ramach
projektu otrzyma
11 kooperatyw producentów
bananów Fairtrade w Peru
i Dominikanie, docierając
przez trzy lata do 10 tys.
beneficjentów – 1059
rolników i rolniczek oraz
ich rodzin i społeczności.

Zrównoważona uprawa bananów
Standardy Fairtrade wspierają producentów bananów
w zrównoważonej uprawie i adaptowaniu się do zmian
klimatycznych, a indywidualne programy umożliwiają dalsze
doskonalenie upraw. Np. program poprawy wydajności produkcji
zapewnia wsparcie drobnym producentom bananów z siedmiu
krajów w przywracaniu wyjałowionych gleb do dobrej kondycji,
zwiększaniu ich żyzności oraz wydajności upraw. Ten program,
wdrażany od 2015 r. przez sieć producentów Fairtrade w Ameryce
Łacińskiej i na Karaibach (CLAC), przyniósł bezpośrednie korzyści
42 organizacjom producenckim i 330 producentom. Plony
wzrosły średnio o 36% na hektar, a koszty produkcji zostały
obniżone, co przyniosło wyższe dochody rolnikom.
Wzmocnienie pozycji rolników i pracowników rolnych
Fairtrade działa na rzecz wzmacniania organizacji producenckich,
wspierając je w świadczeniu lepszych usług swoim członkom
i społecznościom. Na plantacjach wspieramy pracowników
i pracownice, by znali swoje prawa, i propagujemy dialog między
nimi a pracodawcami. Rolnicy i pracownicy sami najlepiej rozumieją
swoje priorytety, dlatego wymagamy, by decyzje o przeznaczaniu
premii Fairtrade były podejmowane demokratycznie. Przez lata
wykorzystanie premii Fairtrade przybierało wiele różnych form,
od niskooprocentowanych kredytów, przez dotowanie opieki
medycznej, po stypendia, wypłaty gotówki i inne.

Biznes, który jest fair
Fairtrade oferuje firmom i markom wiele różnych sposobów realizowania ich celów.
Współpraca z nami to okazja do zmiany łańcucha dostaw na bardziej zrównoważony i fair.
Dowiedz się więcej na www.fairtrade.org.pl/dla-firm/wsparcie-dla-firm/
lub skontaktuj się z nami.
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