Ako funguje

Fairtrade

ČO JE FAIRTRADE
Vďaka fairtradovému príplatku sme mohli rozšíriť našu
kanceláriu, tiež sme kúpili 36
motoriek na zjednodušenie
presunu našich agroinžinierov za pestovateľmi, zakúpili
sme desiatku traktorov, aby
sme zjednodušili zber kakaa.
Rozdali sme aj balíčky so školskými pomôckami 200 deťom
pestovateľov a poskytli školské pôžičky 80 rodičom.“

Fairtrade je certifikácia tovaru. Ľuďom
z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky
poskytuje možnosť uživiť sa vlastnou
prácou pri dôstojných podmienkach.
Pestovatelia a zamestnanci dostávajú
v rámci systému Fairtrade za svoje
kakao, kávu alebo ďalšie plodiny dobrú
výkupnú cenu a navyše fairtradový
príplatok. Medzi základné princípy
Fairtrade patria:

Diarassouba Adam
z družstva ECAKOG

Fairtradové suroviny pestujú malí pestovatelia v krajinách globálneho Juhu.
Ide predovšetkým o kávu, kakao, banány, čaj, trstinový cukor, ryžu, korenie
alebo tiež bavlnu a rezané kvety.

•
•
•
•
•
•
•

spravodlivá výkupná cena,
fairtradový príplatok,
možnosť predfinancovania,
demokratické rozhodovanie,
dodržiavanie ľudských a pracovných práv,
zákaz nútenej a detskej práce,
šetrnosť k životnému prostrediu.

Pestovanie kávy
Pre 25 miliónov pestovateľov a pestovateliek
je pestovanie kávy hlavný spôsob obživy.
O kávovníky sa starajú na svojich rodinných
pozemkoch a spoločne pokrývajú títo drobní
pestovatelia 80 % svetovej produkcie kávy.
Dobrá káva si totiž vyžaduje osobnú starostlivosť a ručný zber zrelých plodov.

•

Cena kávy na svetovom trhu stále kolíše, pestovatelia dopredu nevedia, koľko
za svoju úrodu dostanú.

•

Pestovatelia nemajú prostriedky a znalosti potrebné na zvyšovanie produkcie
a kvality svojej kávy.

Hlavné problémy:

Ako pomáhá Fairtrade:

•

Pestovateľom pomáha spájanie sa do družstiev. Ta sa potom môžu dať certifikovať
podľa pravidiel Fairtrade. Členovia fairtradového družstva môžu využívať odbornú
podporu na boj s klimatickými zmenami, poradenstvo k pestovaniu, lacné úvery a hlavne
za svoju kávu dostávajú spravodlivú cenu.
Spoločne tiež rozhodujú, ako využijú fairtradový príplatok určený pre rozvoj komunity.

Výkupcovia využívajú izolovanosť
a slabé vyjednávacie pozície drobných pestovateľov, ktorí nie sú členmi
družstiev. Pestovatelia nemajú prístup
k informáciám o trhu a cenách a svoju
kávu nemôžu ľahko predať inde.

•

Zmeny klímy prinášajú extrémne výkyvy
počasia. Veľké horúčavy a nepravidelné
dažde zvyšujú výskyt rôznych škodcov
a tiež ochorenia zvaného kávová hrdza.

•

V dodávateľskom reťazci kávy dominujú
nadnárodné obchodné a pražiarske
spoločnosti. Iba päť medzinárodných
koncernov ovláda 45 % trhu s kávou.

„Miestni výkupcovia nám za
kávu dávali veľmi nízke výkupné ceny. Tie nám nestačili na
dôstojný život. Rozhodli sme
sa obchodovať svoju kávu cez
fairtradové družstvo, pretože
tam máme lepšie výkupné ceny
a fairtradový príplatok.“
Eimar Velazquez
Mazariegos z mexického družstva ISMAM

„Banány triedia do škatúľ
hlavne ženy. Je nás na to príliš
málo a musíme zvládnuť veľké
množstvo škatúľ. Na tri kamióny, čo je okolo 3 000 škatúľ
za deň, je nás len šesť. Je to veľmi náročná práca,“ vysvetľuje
Andrea Hernandez Rodriguez
z Kostariky a dodáva: „Som slobodná matka, je to dosť ťažké.
Ráno odchádzam z domu
o pol šiestej a mnohokrát
sa vraciam o pol siedmej večer.
A to už moje ročné dieťa spí.“

Hlavné problémy:
•

Banánový priemysel sa vyznačuje
katastrofálnymi pracovnými podmienkami. Pracovný čas bežne presahuje 12 hodín, nadčasy nebývajú
preplácané a mzda len málokedy
prevýši minimálnu mzdu.

•

Zamestnanci nemôžu kolektívne
vyjednávať lepšie pracovné podmienky, zakladanie odborov je násilne
potlačované.

•

Ceny banánov extrémne stláčajú
supermarkety. Tlačia na veľké banánové firmy, tie ďalej na majiteľov
plantáží a tí na samotných
zamestnancov.

•

Pri pestovanie banánov sa využíva
veľké množstvo pesticídov, ktoré
kontaminujú pôdu aj vodné zdroje.
Ľudia tak často nemajú prístup
k pitnej vode, majú kožné a očné
problémy, trpia psychickými
ochoreniami a rakovinou.

Pestovanie
banánov
Banány patria medzi najobľúbenejšie
a najpredávanejšie ovocie na svete. Ľudia ich na plantážach zberajú ešte zelené
a ony potom po naložení do chladiaceho
kontajnera putujú kamiónom a loďou
do dozrievarní. I keď sa dovážajú z ďalekých krajín, v supermarkete sú často
lacnejšie ako miestne jablká. Nízka cena
je možná len na úkor zneužívania ľudí
a prírody v krajinách produkcie.

Ako pomáhá Fairtrade:
Fairtrade prináša zlepšenie pracovných
podmienok na plantážach. Nie sú tu využívané zakázané chemikálie a zamestnanci využívajú ochranné pomôcky. S ľuďmi
vedenie zaobchádza dôstojne, môžu zakladať odborové organizácie a hájiť svoje
práva. Za každú predanú škatuľu banánov
dostanú navyše 1 USD fairtradového
príplatku, spoločne potom rozhodujú,
ako s týmito prostriedkami naložia.

Pestovanie kakaa
Pestovanie kakaa je v krajinách globálneho Juhu hlavným zdrojom príjmov pre
vyše 5,5 milióna pestovateľov. V hlavných
pestovateľských oblastiach západnej Afriky
pestujú 90 % kakaa drobní pestovatelia
na plantážach menších ako 5 ha.

•

Zvyšovanie produkcie kakaa ako
exportnej komodity západoafrických
krajín so sebou v posledných desaťročiach nesie aj drastické ničenie životného
prostredia. Pobrežie slonoviny takto
od roku 1960 prišlo o 80 % svojich
dažďových lesov.

Hlavné problémy:

•

Stále viac mladých ľudí nevidí v pestovaní
kakaa budúcnosť a s vidinou lepšieho živobytia odchádza do miest. Tam väčšinou
končia v beznádeji mestských slumov.

•

Vplyv nadnárodných kakaových firiem a
tamojších vlád sa stále zvyšuje, a to ďalej
oslabuje vyjednávaciu pozíciu drobných
pestovateľov.

•

•

•

Rodiny drobných pestovateľov kakaa
nemajú za svoju produkciu dostatočne
zaplatené a žijú v chudobe. V Pobreží slonoviny (Côte d‘Ivoire) si pracovník na plantáži zarobí menej ako 1 USD denne.
Najmä v západnej Afrike je rozšírená
detská práca, len v Pobreží slonoviny
a Ghane, odkiaľ pochádza vyše 60 %
svetovej produkcie kakaa, je to asi
2,1 milióna detí.
Pestovatelia žijú často v odľahlých
vidieckych oblastiach bez fungujúcich
škôl, zdravotnej starostlivosti a prístupu
k pitnej vode.

Ako pomáhá Fairtrade:
Vďaka Fairtrade sa môžu pestovatelia združovať vo fungujúcich družstvách, môžu využívať
poradenstvo pre efektívnejšie pestovanie
a spoločne rozhodovať o nakladaní s fairtradovým príplatkom. Tieto bonusové prostriedky využívajú často na budovanie škôl a studní
s pitnou vodou.

„Za kakao nedostávame dobre zaplatené, tie ceny nie sú
v poriadku. Nič tu nie je, chýbajú nám nemocnice, dobré
cesty, bývanie. Nemôžeme si
dovoliť ani slušné jedlo.“
Kouaio Eboue,
robotník na kakaovej
plantáži

Certifikácia
a kontrola

globálny
systém

Fairtrade International je medzinárodná
nezisková organizácia, ktorá predovšetkým stanovuje štandardy pre certifikáciu
Fairtrade a dohliada na využívanie známky FAIRTRADE. Venuje sa aj rozvoju trhu
a zvyšovaniu povedomia o Fairtrade.
Svoju činnosť financuje predovšetkým
z licenčných poplatkov od obchodníkov,
ktorí používajú známku FAIRTRADE®
na svojich produktoch.

Fairtrade je globálny certifikačný systém, do ktorého je
zapojených vyše 1,6 milióna
pestovateľov a zamestnancov
z vyše 1 600 organizácií a družstiev v 75 krajinách sveta. O zásadných otázkach fungovania
systému Fairtrade rozhodujú
aj zástupcovia pestovateľských
družstiev a organizácií, ktorí
disponujú 50 % hlasov na Valnom zhromaždení.

Zhodu so štandardmi Fairtrade International kontroluje nezávislá certifikačná
spoločnosť FLO-CERT. Táto audítorská spoločnosť vykonáva kontroly dodržiavania
štandardov a realizuje pravidelné audity
v spolupráci s inšpektormi a audítormi
na celom svete. Tie si platia samotné družstvá, obchodníci či spracovatelia. Certifikovaný musí byť každý článok obchodného
reťazca, od pestovateľského družstva cez
dovozcu až po spracovateľa, ktorý výrobok
zabalí. Spotrebiteľ tak má istotu, že produkt so známkou FAIRTRADE naozaj spĺňa
požadované fairtradové štandardy.

Certifikovaná Fair & Bio pražiareň
v Kostelci nad Labem, ČR

Hlavné výhody Fairtrade
Garantovaná minimálna
výkupná cena

Fairtradový príplatok

Certifikácia Fairtrade znamená pre pestovateľov, že za svoje plodiny dostanú takú
výkupnú cenu, ktorá pokryje ich výrobné
náklady a zároveň im umožní dôstojný
život. Fairtrade ponúka garantovanú
minimálnu výkupnú cenu, ktorá funguje
ako záchranná sieť. Cena je stanovená pre
každý produkt, napríklad pri pranej káve
arabika je 1,40 dolára za libru (t. j. 0,454 kg),
pri kakau 2,40 dolára za kilo. Ak je cena na
svetovom trhu vyššia, dostáva pestovateľ
od certifikovaného obchodníka túto vyššiu
trhovú cenu.

K výkupnej cene vypláca certifikovaný
odberateľ navyše fairtradový príplatok.
Ten je pri arabike 0,20 dolára za libru kávy
alebo 0,24 dolára za kilo kakaa. Tieto bonusové peniaze dostáva fairtradové družstvo.
Jeho členovia potom demokraticky rozhodujú o použití týchto dodatočných finančných
prostriedkov – investuje sa väčšinou do zvyšovania produktivity pestovania a do komunitných sociálnych alebo vzdelávacích projektov. Z fairtradového príplatku sú stavané
cesty, studne, školy, financované štipendiá
alebo zaisťovaná lekárska starostlivosť. V roku
2017 takto pestovatelia a pestovateľky rozhodovali o 4,5 miliardy Kč, ktoré slúžia na rozvoj
pestovateľských komunít!

„Fairtrade nám ponúka množstvo sociálnych výhod a lepšiu
výkupnú cenu. Žiadna iná
certifikácia neponúka sociálny
príplatok, ktorý môžeme využívať. Vďaka nemu sa situácia
v družstve a medzi našimi pestovateľmi oproti predchádzajúcim rokom o dosť zlepšila.“
Juan Walfred Martinez
z družstva Peňa Roja
z Guatemaly

Označenie výrobkov
Fairtradové výrobky nesú certifikačnú známku
FAIRTRADE® alebo pochádzajú od členov Svetovej fairtradovej organizácie (WFTO).

Certifikačná známka
FAIRTRADE®

Členstvo výrobcu vo WFTO

Známka FAIRTRADE® označuje tovar,
ktorý bol vyrobený v súlade so štandardmi
Fairtrade International (www.fairtrade.net).
Známka má niekoľko variantov. Pri klasickej
známke s čiernym pozadím všetky suroviny, ktoré sú dostupné ako fairtradové,
pochádzajú od certifikovaných výrobcov.
Existujú aj špeciálne známky s bielym
pozadím, ktoré sú určené pre jednotlivé
prísady zložených produktov, napríklad len
pre kakao nachádzajúce sa v čokoláde.

Svetová fairtradová organizácia (World Fair
Trade Organization) združuje pestovateľov
a obchodníkov, ktorí sa venujú stopercentne len férovému obchodu. Týchto vyše
300 členských organizácií dodržiava desať
základných princípov, napríklad transparentnosť, platba férovej ceny, zákaz nútenej
a detskej práce. Členstvo je možné overiť
na www.wfto.com. Patria sem napríklad
GEPA, El Puente, EZA alebo Traidcraft.

Čo môžeme urobiť my?
•
•
•

nakupovať fairtradové výrobky
venovať sa globálnym témam vo vzdelávaní
informovať o fair trade vo svojom okolí

www.fairtrade-cesko.cz/zapojte-se

KTO SME?
Fairtrade Česko a Slovensko je
nevládna nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá podporou
myšlienky fair trade a zároveň
je oficiálnym zástupcom
Fairtrade International pre
Česko a Slovensko. Komunikujeme s certifikovanými výrobcami, podieľame sa na propagácii Fairtrade a podporujeme
aktívnych ľudí v osvete
a vzdelávaní o globálnych
súvislostiach vo svete.

Kontakt:
Fairtrade Česko a Slovensko
Botičská 1936/4
128 00 Praha 2
Tel.: +420 734 336 592
Mail: info@fairtrade-cesko.cz
Web: www.fairtrade-slovensko.sk
Autori fotografií:
Stanislav Komínek a Dominik Schallauer

