
1Strategie Fairtrade Česko a Slovensko 2016—2020

Strategie Fairtrade 
Česko a Slovensko 
2016—2020



2Strategie Fairtrade Česko a Slovensko 2016—2020

Věříme, že mezinárodní obchod je zásadní pro tvorbu bohatství, 
zlepšování životní úrovně a boj proti chudobě v tzv. rozvojových zemích. 
Může hrát roli nejlepšího sluhy, ale taky nejhoršího pána. To je důvod, 
proč fair trade1 vytváří alternativu a pracuje uvnitř trhu tak, aby jej 
ovlivňoval a měnil jeho současná pravidla. Díky našemu narůstajícímu 
vlivu hrajeme důležitou a jedinečnou roli pro vytváření nového standardu 
obchodování, ale i pro informování veřejnosti o závažných souvislostech 
obchodu a rozvoje tak, abychom společně dosáhli inkluzivního růstu 
proklamovaného v rámci Cílů udržitelného rozvoje OSN (UN Sustainable 
Development Goals2). Nejdůležitější ale je, že bojujeme za práva 
producentů a pracovníků v tzv. rozvojových zemích, kteří by měli být 
v samém srdci těchto globálních rozvojových cílů.

Od začátků Fairtrade se tento systém rozvinul tak, že nyní reprezentuje 
již 1,65 milionu drobných producentů a pracovníků. Tito lidé jsou nyní 
navíc spoluvlastníky celého systému Fairtrade a dávají tak sami podobu 
jeho globální strategii a rozvojovým programům napříč třemi kontinenty. 
Pomohli jsme dostat udržitelnost a etiku do agendy mezinárodního 
obchodu, poukázali jsme na význam odbytových organizací drobných 
zemědělců a na potřeby pracovníků na farmách a v továrnách. Dokázali 
jsme, že ekologicky i sociálně odpovědné dodavatelské řetězce mohou 
napomoci těm, kdo stojí na jejich začátku, a v neposlední řadě jsme 

desítkám milionů spotřebitelů na celém světě přiblížili problémy tzv. 
rozvojových zemí a pojem etický obchod. 

Stále jsme ale daleko od dosažení našeho ambiciózního cíle — světa, kde 
je obchod nástrojem příležitosti pro všechny. Naši partneři, producenti 
i obchodníci napříč Fairtrade nás upozorňují na neustálé vážné výzvy, 
kterým každý den čelí — zvýšení mezd a zlepšení pracovních podmínek, 
důstojné živobytí, adaptace na klimatické změny, přístup ke zdrojům, či 
nedostatek podpory vlády, problémy nalézání nových trhů, nedostatečné 
zatraktivnění zemědělství pro mladé a jiné.

Naše strategie 2016—2020 reaguje na tyto výzvy a klade si za cíl učinit 
z Fairtrade ještě efektivnější model etického obchodování. Máme na 
mysli systém obchodu, který poskytuje důstojný příjem a pracovní 
podmínky drobným zemědělcům i pracovníkům a chrání životní prostředí 
v tzv. rozvojových zemích.

Dopad je tím hlavním, na co se soustřeďujeme při výběru nástrojů, 
kterými můžeme pomoci dosahovat našich cílů. Důsledně analyzujeme 
dopady našeho úsilí na životy lidí napříč celým dodavatelským řetězcem, 
stavíme na tom, co funguje a přizpůsobujeme to, co nefunguje. 
K dosažení našich cílů využíváme všeho, co podle nás pozitivně ovlivňuje 

1 Fair trade je obecně způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z tzv. rozvojových zemí 

odpovídající odměnu za jejich práci. Fairtrade je systém standardů, který definuje mezinárodní 

organizace Fairtrade International. Nezávislá společnost FLOCERT uděluje produktům certifikaci na 

základě těchto standardů. Certifikované výrobky mají na obale ochrannou známku FAIRTRADE®.

2 www.globalgoals.org

úvod
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změnu v obchodních praktikách firem i obchodních politikách států či 
mezinárodních organizací. 

Budeme ale pracovat hlavně tam, kde máme skutečnou moc zavedené 
globální struktury a historicky nastavená pravidla změnit. Budeme 
upřednostňovat investice do nejdůležitějších a nejhodnotnějších 
řetězců, a vytvářet opatření s nejdlouhodobějším efektem. Budeme 
využívat synergií a partnerství s podobně zaměřenými organizacemi 
a systémy. Spojíme naše hodnoty a principy s kontextuálním přístupem 
k jednotlivým produktům a trhům, abychom dosáhli nejlepšího možného 
výsledku pro farmáře, pracovníky v továrnách a dolech, i dělníky na 
plantážích. 

Budeme také pokračovat v tom, co již Fairtrade započal v předchozí 
strategii — přinášet známku FAIRTRADE blíže ke spotřebitelům po celém 
světě. Obchod můžeme změnit jedině tím, že budeme pracovat společně 
jako globální hnutí. A životy lidí po celém světě můžeme zase změnit 
jedině změnou obchodu a jeho pravidel.

Svět, ve kterém žijeme

Výzvy, kterým dnešní svět čelí, jsou navzájem provázané. Nemůžeme 
bojovat proti chudobě a pominout přitom nerovnost ve světě či důsledky 
klimatických změn. Snaha o odstranění dětské a nucené práce začíná 
u důstojného živobytí napříč dodavatelským řetězcem; pro zmírnění 
populačního růstu a jakýkoliv pokrok je třeba pracovat na rovnoprávnosti 
mužů a žen. 

Agenda udržitelného rozvoje OSN 2030 chápe tuto komplexitu 
a stanovuje si ambiciózní cíl vymýcení chudoby „ve všech jejích formách 
všude na světě“. Během příštích 15 let tak budou jednotlivé vlády po 
celém světě naplňovat 17 Globálních cílů udržitelného rozvoje, které by 
měly přispět k vytvoření lepšího světa pro všechny. 

Před 25 lety ignorovala většina obchodníků problém chudoby 
v komoditně orientovaných zemích jako záležitost vlád a světové politiky. 
Dnes je ekologická a sociální udržitelnost klíčovou aktivitou v mnoha 
společnostech, které si uvědomují důležitost bezpečného, etického 
a dlouhodobě udržitelného dodavatelského řetězce. 

I když bylo v posledních letech učiněno mnoho zlepšení, stále 
přetrvává řada problémů. Drobní pěstitelé, kteří jsou naprosto klíčoví 
pro potravinovou bezpečnost milionů lidí po celém světě, nemohou 
často nasytit ani svoje rodiny. Navzdory katastrofě v továrně Rana Plaza 
a následnému zvýšenému zájmu o podmínky zaměstnanců v továrnách 
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tzv. rozvojových zemí, miliony dělníků stále pracují za nepostačující mzdu 
v životu nebezpečných podmínkách. 

Klimatické změny vyúsťují každoročně ve ztrátu 12 milionů hektarů 
produktivní půdy. Mladí lidé odcházejí z vesnic, přestávají se věnovat 
zemědělství a tím zvyšují přelidněnost a nezaměstnanost ve městech. 
Slumy v okolích velkých měst, které jsou zdrojem kriminality a epidemií, 
se neustále rozšiřují. Ženy se podílí na 60 — 80 % celosvětové produkce 
potravin; přesto se procento žen žijících pod hranicí chudoby od 
70. let zvýšilo o 50 %. Okolo 168 milionů chlapců a dívek po celém 
světě je nuceno nelegálně pracovat v otrockých podmínkách namísto 
vlastního vzdělávání a rozvoje osobnosti. Těžba drobnými horníky, 
navzdory tomu, že produkuje jedny z nejcennějších kovů, zůstává jednou 
z nejnebezpečnějších a nejhůře placených prací na světě.

 Fairtrade a Globální cíle udržitelného rozvoje

Ze 17 Globálních cílů definovaných OSN se Fairtrade soustředí na osm  
z nich, ve kterých může dosáhnout významné změny.

cíl 2: 

cíl 5:

cíl 8: 

cíl 10: 

cíl 12: 

cíl 13: 

cíl 16: 

cíl 17: 

Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, 
prosazovat udržitelné zemědělství

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení žen a dívek

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, 
zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Snížit nerovnost mezi zeměmi navzájem i uvnitř zemí

Zajistit udržitelnou výrobu a spotřebu

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání 
jejích dopadů

Podporovat vytvoření mírové a inkluzivní společnosti, zajistit všem 
přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní 
instituce na všech úrovních

Posílit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky 
pro jeho uplatňování 

Fairtrade report o Globálních cílech udržitelného rozvoje najdete
zde: www.fairtrade.net/global-goals
Plné znění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) najdete na webu 
Informačního centra OSN v Praze 

Skoncujme s chudobou ve všech jejích 
formách VŠUDE NA SVĚTĚ
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Svět, jaký chceme

Naše strategie reaguje na naléhavost výzev, kterým dnes svět čelí, 
a snaží se přispět ke  změnám, které jsou podle nás předpokladem 
dosažení ambiciózních Cílů udržitelného rozvoje OSN. Chceme přispět 
ke změnám, které mohou vést k úplně jinému světu v roce 2020, ke světu, 
ve kterém:

Jsou přínosy z mezinárodního obchodování spravedlivěji 
rozděleny. Chceme, aby těžká práce byla v globálních dodavatelských 
řetězcích více oceněna. Naší ambicí je, aby drobní farmáři a dělníci na 
plantážích a v dolech dosahovali takových příjmů, které by jim zaručily 
ekologicky i sociálně udržitelné a důstojné živobytí. 

Jsou respektována lidská práva na všech úrovních dodavatelského 
řetězce, od největších nadnárodních korporací po ty nejmenší 
firmy. Naším cílem je posílení role drobných zemědělců a pracovníků 
jako nositelů změny. Chceme zajistit, aby všichni měli právo rozhodovat 
o vlastním osudu, chceme chránit zranitelné a získat šanci i pro ty 
znevýhodněné. Chceme, aby měli farmáři možnost vypořádat se 
s devastujícími následky klimatických změn. Chceme jasné závazky 
a pokroky v boji proti nelegální dětské práci, podporování genderové 
rovnoprávnosti a ohled na budoucí generace. 

Je obchod nástrojem rozvoje. Chceme, aby se obchod stal nástrojem 
pro dosahování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Aby se tak stalo, firmy 
se musí ztotožnit s principy dobrých obchodních vztahů se svými 

dodavateli, s principy rovnosti, inkluze a transparentnosti — tak, aby 
byla respektována lidská práva, dlouhodobá environmentální a sociální 
udržitelnost. Firmy se musí zavázat platit cenu, která pokrývá náklady 
na udržitelnou produkci umožňující důstojné živobytí. Chceme, aby 
soukromý sektor přispěl do venkovských oblastí a zemědělské produkce 
v tzv. rozvojových zemích investicemi zaměřenými na dlouhodobé 
sociální, environmentální a ekonomické výhody pro všechny.

Spotřebitelé přistupují uvědoměle ke své spotřebitelské volbě. 
Snažíme se, aby byl fair trade osobní záležitostí, tak aby spotřebitelé 
po celém světě aktivně podporovali hodnoty fair trade ve všech svých 
rozhodnutích a volbách, a aktivně tlačili firmy a vlády k zodpovědnosti 
v případě, že tyto selžou při ochraně producentů a při jejich důstojném 
ohodnocení.

Vlády a politici aktivně posilují prostředí potřebné pro obchod 
zaručující důstojné živobytí. Politici musí mít prostředky a kuráž 
na vymezení mantinelů pro volný trh, na nápravu jeho selhávání 
a odstraňování obchodních pravidel, která brání mezinárodnímu rozvoji. 
V globálních dodavatelských řetězcích je dost peněz pro každého, aby si 
zajistil příjem umožňující důstojný a plnohodnotný život. Ale je zapotřebí 
politického rozhodnutí, aby se tak stalo. 
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Naší vizí je společnost, ve které má každý člověk možnost žít a pracovat 
za důstojných podmínek, a to především svým zapojením do takové 
ekonomiky, která je založena na etických principech a partnerství a která 
staví člověka na první místo.

Naše vizeNaše strategie

Podporujeme globální cíle Fairtrade 
International ve vztahu k zemědělcům 
a pracovníkům tzv. rozvojových zemí:

prosadit 
nastavení 
obchodu, 

které podpoří 
znevýhodněné 

skupiny 
dodavatelů 

a zaměstnanců

posílit postavení 
organizací 
drobných 
zemědělců 

a pracovníků 
na plantážích, 

v dolech 
a v továrnách

vytvořit 
podmínky 

pro důstojné 
a udržitelné 

živobytí 

Tato národní Strategie Fairtrade Česko a Slovensko navazuje na globální 
strategii Fairtrade International na roky 2016—2020 Changing trade, 
Changing lives, přičemž respektuje lokální kontext a vývoj etického 
obchodování v Česku a na Slovensku. Naše strategie je tvořena čtyřmi 
hlavními cíli, které vychází z TEORIE ZMĚNY celého systému Fairtrade 
(viz rámeček na str. 9) . Tyto cíle jsou definovány tak, aby směřovaly 
k požadovaným změnám, znásobovaly naše dosažené výsledky, 
a umožňovaly nám měnit životy lidí zapojených v mezinárodním 
obchodě. Jsme si vědomi toho, že fair trade nemůže dosáhnout 
změn sám, ale musí spolupracovat s vládami, s firmami, s občanskou 
společností a s farmáři a pracovníky na plantážích a v továrnách, aby 
se tato vize budoucího světa stala realitou. Naše organizace se v rámci 
svých aktivit v Česku a na Slovensku bude bezprostředně zaměřovat 
na cíle 1, 2 a 3. Cíl 4 bude naplňovat prostřednictvím svého aktivního 
zapojení a podpory globálního systému Fairtrade International. Z této 
dlouhodobé strategie vychází prováděcí strategie Fairtrade ČS na 
každé dva roky, která obsahuje měřitelné indikátory, které se pravidelně 
vyhodnocují v rámci systému interního monitoringu a auditu organizace.
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Naše poslání

Naším posláním je propojení drobných zemědělců a pracovníků v tzv. 
rozvojových zemích se spotřebiteli v Česku a na Slovensku, podpora 
etických obchodních praktik a posílení pozice znevýhodněných 
producentů v boji proti chudobě prostřednictvím:

 ▶ jejich aktivního zapojení do globálního systému obchodu fair trade 

 ▶ rozvoje trhu s fairtradovými výrobky v Česku a na Slovensku 

 ▶ informování veřejnosti a budování důvěry ve fair trade

Jsme národním zástupcem Fairtrade International pro Česko 
a Slovensko. Jsme platformou organizací občanské společnosti 
zabývajících se etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou 
spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv. V Česku a na 
Slovensku máme roli garanta vysoké kvality a důvěryhodnosti ochranné 
známky FAIRTRADE.

Kdo jsme
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Naše hodnoty

Inkluze — Uvědomujeme si, že fair trade stojí na podpoře 
a spolurozhodování co nejširšího sociálního hnutí mezinárodního rozvoje 
jak v podobě členských organizací tak našich partnerů.

Respekt — Během dosahování našich sdílených cílů vítáme 
a respektujeme rozdílné názory vycházející z diversity naší členské 
základny a od našich partnerů.

Nezávislost — Důvěryhodnost systému Fairtrade jako garanta pravidel 
v mezinárodním obchodě vychází zejména z důvěry spotřebitelů, že 
celý systém sice respektuje potřeby a možnosti firem v dodavatelských 
řetězcích, nicméně rozhodování a kontrola je nezávislá na individuálních 
obchodních zájmech dotčených obchodníků.

Nediskriminace — Usilujeme o to, aby byla pravidla aplikována 
konsistentně vůči všem aktérům ve Fairtrade.

Odpovědnost — I při dodržování principu nezávislosti se cítíme 
odpovědní především vůči našim členským organizacím, donorům 
a licenčním partnerům, kteří fairtradové produkty uvádějí na český 
a slovenský trh.

 
 

Transparentnost — Všude tam, kde se nejedná o citlivé obchodní 
informace kontrolovaných obchodníků, umožňujeme přístup k informacím 
o všech finančních, procesních i rozhodovacích náležitostech organizace 
našim členům, licenčním partnerům i širší veřejnosti.

Důstojnost — Pro fair trade je zásadní, aby prvotním zájmem 
mezinárodního obchodu byl člověk a jeho důstojnost.

Spravedlnost — Požadujeme, aby všichni aktéři zapojení do fair trade 
usilovali o zavádění praxe dobrých obchodních vztahů vůči fairtradovým 
producentům a pracovníkům.

Jako hlavní nástroj a garance dodržování těchto principů volí demokraticky 
naši členové každé dva roky správní radu organizace, která může být 
složena jak ze zástupců členů a pozorovatelů, tak z externistů. 



FAIRTRADE 
TEORIE 
ZMĚNY

standardy a certifikace 

dodavatelských řetězců 

standardy a certifikace organizací 

drobných producentů a společností 

zaměstnávajících zaměstnance 

podpora malým zemědělcům, 

pracovníkům a jejich organizacím 

budování a udržování fairtradových 

trhů spolu s organizacemi 

producentů a pracovníků, 

s obchodníky a se spotřebiteli  

rozvoj sítí a partnerství  

kampaně a ovlivňování běžných 

praktik a pravidel obchodu

zlepšení obchodních podmínek, 

lepší výkupní ceny pro fairtradové  

organizace 

zvýšený objem dostupných investic 

pro drobné zemědělce a pracovníky, 

jejich organizace a komunity 

silnější, lépe organizované, 

demokraticky řízené organizace 

drobných producentů 

lepší pracovní podmínky a svoboda 

sdružování a vyjednávání 

pro pracovníky na plantážích 

a v továrnách 

zvýšení znalostí a zvýšení kapacity 

drobných producentů, pracovníků 

a jejich organizací 

větší sdílení a spolupráce uvnitř 

i mimo systém fair trade s ohledem 

na společné cíle 

zvýšení povědomí a posílení závazku 

k důstojnému a udržitelnému 

mezinárodnímu obchodu mezi 

spotřebiteli, obchodníky a politiky

odolné, životaschopné a inkluzivní 

podnikání drobných producentů 

rozvoj zemědělství, ochrana 

životního prostředí, adaptace na 

klimatické změny 

důstojná odměna a pracovní 

podmínky pro pracovníky, udržované 

správnými obchodními praktikami 

a snadnějším přístupem k investicím 

větší positivní dopad a výhody pro 

drobné producenty, pracovníky na 

plantážích a v továrnách, a jejich 

komunity 

zvyšující se podíl obchodu za 

fairtradových podmínek 

široká koalice subjektů (včetně 

producentů, pracovníků, obchodníků 

a spotřebitelů) pohánějící změny ve 

způsobu a struktuře mezinárodního 

obchodování 

rozšíření hodnot a principů 

fairtradového obchodu do běžných 

obchodních pravidel a zvyklostí 

i politického jednání

lepší příjem, živobytí a ekonomická 

odolnost drobných producentů, 

pracovníků a jejich rodin 

zlepšení genderové rovnováhy 

a mezigenerační udržitelnosti ve 

venkovských komunitách 

zlepšení environmentální 

udržitelnosti a odolnosti ke 

klimatickým změnám 

důstojnost a silnější hlas pro drobné 

producenty a pracovníky na místní, 

národní i globální úrovni 

transparentnost, rovnoměrnější 

distribuce rizik a benefitů 

v dodavatelských řetězcích 

férovost a udržitelnost pevně 

zakořeněná v obchodních 

praktikách, v politice 

a v společenských normách výroby 

a spotřeby 

zvýšené sebevědomí, sebeúcta, 

kontrola a možnost volby 

producentů a pracovníků 

větší vliv a lepší status drobných 

producentů a pracovníků

Naší vizí je společnost, ve které má 

každý člověk možnost žít a pracovat 

za důstojných podmínek, a to 

především svým zapojením do 

takové ekonomiky, která je založena 

na etických principech a partnerství 

a která staví člověka na první místo. 

CÍLE FAIRTRADE 

prosadit nastavení obchodu, které 

podpoří znevýhodněné skupiny 

dodavatelů a zaměstnanců 

posílit postavení organizací 

drobných zemědělců a pracovníků 

na plantážích, v dolech 

a v továrnách 

vytvořit podmínky pro důstojné 

a udržitelné živobytí 

Stoupající vliv 
neovlivnitelných faktorů 

klesající vliv 
systému Fairtrade 
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CÍL 1: ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ DROBNÝCH ZEMĚDĚLCŮ 
A PRACOVNÍKŮ V tzv. rozvojových zemích

Minimální cena Fairtrade se ukázala být efektivním nástrojem k ochraně 
zemědělců a pracovníků před nestabilitou cen na globálních komoditních 
trzích a k dosahování potravinové bezpečnosti.  Fairtradový příplatek 
se osvědčil při financování pozitivních změn v sociální, ekonomické 
a environmentální oblasti života lidí v rozvojových zemích. Nová strategie 
si nyní klade za cíl zvýšit tyto pozitivní dopady na odbytové organizace 
producentů prostřednictvím zajištění vyšších prodejů dostatečných 
pro vyplácení důstojné mzdy i pro jejich pracovníky a navíc zajištění 
důstojného příjmu pro dělníky pracující na plantážích a v dolech.

A. Větší hodnota z prodejů

Víme, že dopad na farmáře a další námezdné pracovníky na farmách je 
silnější, když podíl produkce prodávané za Fairtrade podmínek dosahuje 
alespoň „kritické hodnoty“ (30 — 50 %) z celkového obratu organizace. 
V současné době prodává 40 % producentů více než 50 % své 
produkce jako Fairtrade, nicméně stále příliš mnoho z nich těchto čísel 
nedosahuje. Nové obchodní modely a certifikace Fairtrade pomáhají 
producentům i obchodníkům při budování vzájemných dlouhodobých 
vztahů a získávání větší hodnoty z prodejů. V našem kontextu České 
republiky a Slovenska od roku 2016 do roku 2020 budeme aktivně 
podporovat nové obchodní kapacity v reakci na rozvíjející se poptávku 
našeho etického trhu. Prostřednictvím lepší informovanosti obchodníků 
a zprostředkovávání obchodních příležitostí budou moci stávající 
fairtradoví producenti prodat mnohem větší podíl své produkce za 
Fairtrade podmínek. Našim cílem je stát se hlavním a upřednostňovaným 

partnerem v oblasti sociální certifikace produktů, odpovědnosti firem 
a udržitelnosti v mezinárodním obchodě v Česku a na Slovensku jak 
pro obchodníky a zpracovatele tak i maloobchodníky. Budeme rozvíjet 
vzájemné vztahy a nabídku produktů u firem, které již Fairtrade na náš trh 
dodávají, ale budeme se snažit i o navázání vztahů s novými dodavateli 
ze zahraničí. Budeme aktivně spolupracovat s maloobchodními řetězci 
za účelem většího zařazení produktů se známkou FAIRTRADE do jejich 
sortimentu. V neposlední řadě se zaměříme na sektor hotelů, restaurací 
a kaváren, který má také potenciál rozšířit fairtradové produkty mezi 
českou a slovenskou veřejnost.

B. Zaměření na klíčové komodity

Káva, kakao, čaj a banány jsou pro Fairtrade zásadní. Vyskytují se ve 
všech třech regionech Afriky, Asie a Latinské Ameriky a díky svému 
objemu produkce a dopadů na životy producentů jsou základními 
komoditami trhu s fairtradovými produkty.  Naše dlouhodobá zkušenost 
a znalost těchto komodit nám ukázala, že právě tady máme potenciál 
dosáhnout největších změn. Globální systém Fairtrade má za cíl do roku 
2020 dosáhnout toho, že polovina certifikovaných kávových producentů 
bude do 5 let od počáteční certifikace prodávat 50 % své produkce za 
Fairtrade podmínek, u kakaa pak 40 % a u banánů přes 80 %. Cílem je, 
aby všichni dělníci na Fairtrade certifikovaných banánových plantážích 
dostávali dostatečné mzdy a aby se drobní pěstitelé kávy, kakaa 
a banánů více přiblížili příjmům pro důstojné živobytí. Většího objemu 
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prodané kávy a čaje a tím i fairtradového příplatku na rozvoj komunity 
a podnikání pro pěstitele budeme dosahovat zejména rozšiřováním 
prodeje kávy a čaje v hotelích, restauracích a kavárnách. Pro prodej 
banánů je pro nás zásadní navázaní spolupráce se specializovanými 
prodejnami a maloobchodními řetězci, vyššího prodeje kakaa chceme 
dosáhnout pomocí podpory prodeje cukrovinek a čokolád v běžném 
maloobchodě. Kromě kávy, kakaa a banánů se navíc v Česku a na 
Slovensku zaměříme na řezané květiny, které se k nám z rozvojových 
zemí dovážejí, nicméně nemají zatím žádnou sociální a environmentální 
kontrolu. Budeme tedy usilovat o to, aby se fairtradové květiny do roku 
2020 staly běžnou součástí maloobchodního prodeje.

C. Zpřístupníme certifikaci pro malé a střední české a slovenské 
firmy.

I přes omezené kapacity českého a slovenského potravinářského 
průmyslu chápeme význam zapojení českých a slovenských menších 
a středních zpracovatelů do systému Fairtrade. Věříme, že vyššího 
prodeje fairtradových produktů v Česku a na Slovensku a budování 
povědomí o fair trade nelze dosahovat pouze dovozem již hotových 
produktů ze zahraničí. Budeme tedy aktivně usilovat o to, aby i české 
a slovenské firmy mohly svými aktivitami přispět k naplňování Cílů 
udržitelného rozvoje OSN. Vytvoříme pro ně tedy takové podpůrné 
mechanismy a finanční schémata abychom zmírnili administrativní 
i finanční zátěž, kterou přísná kontrola celého dodavatelského řetězce 
Fairtrade běžně vyžaduje.
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CÍL 2: BUDOVÁNÍ POPTÁVKY V ČESKU A NA 
SLOVENSKU

Před 25 lety byl Fairtrade první, kdo definoval pravidla nového způsobu 
etického obchodování. Známka FAIRTRADE, globálně nejrozšířenější 
a nejdůvěryhodnější etická známka, zůstává nejviditelnějším označením 
naší práce mezi spotřebiteli.

A. Zvýšení zapojení českých a slovenských spotřebitelů do 
podpory fair trade

Propojení producentů na začátku dodavatelského řetězce se spotřebiteli 
na jeho konci, zůstává základním pilířem fair trade. Tato strategie bude 
pokračovat v prohlubování zapojení spotřebitelů na místech, kde je 
fair trade již znám a kde mu spotřebitelé důvěřují, ale i v rozšiřování 
do míst, ve kterých se s ním lidé teprve seznamují. Naším cílem je 
tedy vytvořit pozitivní obraz fair trade mezi spotřebitelskou veřejností 
a zvyšovat ochotu českých a slovenských spotřebitelů vyhledávat 
produkty s certifikací Fairtrade. V letech 2016 — 2020 se zaměříme na to, 
abychom dostali fairtradové produkty  do více obchodů ve více městech 
a vesnicích Česka a Slovenska. Zviditelnění známky FAIRTRADE budeme 
podporovat také zaměřením na specifické produkty, které mohou pomoci 
rozšířit obecné povědomí nových okruhů spotřebitelů — např. kosmetiku. 
V této souvislosti chápeme také význam médií, a proto s nimi budeme 

spolupracovat na různých tématech s cílem zvýšení povědomí o fair trade 
na veřejnosti.

B. Angažovaný postoj českých a slovenských občanů k udržitelné 
spotřebě a globální odpovědnosti

Fair trade je jedinečný v budování povědomí o globálních problémech 
a tzv. rozvojových zemích mezi běžnou veřejností. Současné vzdělávací 
akce na školách, univerzitách i v různých komunitách a kampaně 
za etický obchod jsou toho příkladem. Naše strategie si klade za cíl 
umožnit zapojení do těchto akcí více lidem na více místech. Využijeme 
možností sociálních médií, abychom zvýšili povědomí o výzvách 
dnešního světa, zjednodušili cestu k udržitelnějšímu životnímu stylu 
a podpořili naše aktivní podporovatele. Budeme usilovat o zvýšení počtu 
Fairtradových měst, škol i církevních sborů a spustíme nové kampaně 
zaměřené například na Fairtrade v práci. Vytvoříme systém fairtradových 
ambasadorů, kteří budou propagovat systém fair trade na veřejnosti.
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CÍL 3: SÍŤOVÁNÍ S PARTNERY NA NÁRODNÍ 
I GLOBÁLNÍ ÚROVNI

Abychom dosáhli radikální změny, kterou vyžaduje férový systém 
obchodu, musíme pracovat společně. Naše organizace je součástí širšího 
hnutí za spravedlivější obchod spolu se Světovou organizací Fair Trade  
(World Fair Trade Organisation — WFTO), dalšími národními a lokálními 
platformami podporujícími fair trade, producenty, exportéry a importéry 
podporujícími lepší obchodní vztahy v mezinárodním obchodě. Tato 
strategie nám umožní posílit vazby s širším fairtradovým hnutím, 
s ostatními certifikačními iniciativami, se spřátelenými občanskými 
iniciativami a s těmi soukromými společnostmi, které jsou plně oddané 
změně zavedených pravidel. Budeme podporovat výrobce fairtradových 
produktů, aby se připojili k národním a regionálním platformám, které 
jsou pro ně relevantní, ať už jde o sdružení ekologického zemědělství 
či obchodní komory a odbory. Budeme i nadále hrát aktivní roli spolu 
s ostatními sociálními a environmentálními iniciativami prostřednictvím 
platformy ISEAL.
 
A. Partnerství na mezinárodní úrovni

Vznik mezinárodního fairtradového systému je příběhem spolupráce 
různých organizací ze zemí se spotřebitelským trhem, které společně 
s producenty mění způsob globálního obchodování. V roce 2011 šel 
tento systém ještě dál, když fairtradoví farmáři a pracovníci převzali 
polovinu rozhodovacích práv v rámci valné hromady Fairtrade 
International, která je nejvyšším rozhodovacím orgánem. Naše nová 
strategie nám pomůže dokončit transformaci systému na jednu 
z největších členských globálních organizací občanské společnosti. 

Fairtrade ČS se zapojí do práce Fairtrade International svou účastí 
na valné hromadě a v různých pracovních skupinách. Budeme 
usilovat o získání plného členství ve Fairtrade International jako 
Národní fairtradová organizace (National Fairtrade Organisation). 
Budeme aktivně přispívat do tohoto systému svými znalostmi specifik 
českého a slovenského trhu. Budeme také spolupracovat s ostatními 
národními fairtradovými organizacemi (NFOs) tam, kde je příležitost 
pro přenos know-how a kde máme společné zájmy. Naše organizace 
bude udržovat kontakt i s jinými aktéry v rámci širšího hnutí etického 
obchodu — WFTO a jinými certifikačními systémy. FT ČS bude 
systematicky budovat partnerství na úrovni Střední Evropy a bude 
hledat synergie ve spolupráci s Fairtrade Polsko.

B. Partnerství na národní úrovni

V příštích 5 letech stabilizujeme naši členskou základnu tak, abychom 
byli důvěryhodnou a uznávanou členskou organizací s hlubokými 
kořeny v české a slovenské občanské společnosti. Naším cílem je nárůst 
počtu členských organizací, které budou schopné aktivně podpořit 
činnost FT ČS a pomoci v dosahování cílů organizace. Chceme toho 
dosáhnout navazováním nových smysluplných partnerství v České 
republice a na Slovensku s partnery, jejichž hlavní oblastí působení je 
obhajoba důstojných pracovních podmínek, etika obchodu, globální 
témata, udržitelná spotřeba, ochrana životního prostředí, lidských práv 
a podpora drobných zemědělců.
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C. Fairtrade ČS jako organizace schopná se učit

Fairtrade Teorie změny (viz str. 10),  vypracovaná spolu s farmáři 
a pracovníky, je startovním můstkem pro postupnou změnu naší 
schopnosti porozumět souvislostem, analyzovat dopady naší činnosti 
a přizpůsobovat naše intervence. Naším cílem je zakomponovat získávání 
dat o dopadech naší činnosti do všech plánovacích a rozhodovacích 
procesů organizace. Zároveň poskytneme otevřený přístup k informacím 
o fungování a dopadech systému Fairtrade našim obchodním partnerům. 
Budeme finančně soběstační v rámci našich klíčových aktivit 
prostřednictvím zapojení více licenčních partnerů, kteří zajistí naše 
dlouhodobé, předvídatelné a udržitelné financování a rozvoj celého 
systému v Česku a na Slovensku. Budeme se snažit o systematické 
partnerství s více veřejnými donory a dalšími dárcovskými organizacemi. 
Zavedeme přístup „hodnota za peníze“, kdy budeme posuzovat naše 
aktivity oproti jasnému finančnímu rámci za pomoci interního systému 
monitoringu a auditu pomocí měřitelných indikátorů.

D. Podpora organizací producentů

V rámci naší poslední strategie jsme začali pracovat na inkluzivním 
vlastnictví organizace ze strany naší cílové skupiny — odbytových 
skupin drobných producentů a dělníků na plantážích v tzv. rozvojových 
zemích. Naše nová strategie prohloubí budování sítí a organizací 
našich producentů a posílí jejich kapacity pro řízení, transparentnost 
a odpovědnost vůči vlastním členům, stejně jako pomůže s posilováním 

jejich provozních kapacit. Zaměříme se na rozvoj managementu na 
všech úrovních, od lokálních platforem producentů Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky po regionální a kontinentální sítě a organizace, a podpoříme 
je v rozvoji znalostí a dovedností požadovaných pro dosažení většího 
dopadu, uvnitř i vně fairtradového hnutí. 
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CÍL 4: POSÍLENÍ POSITIVNÍHO DOPADU POMOCÍ 
NOVÝCH SLUŽEB A PROGRAMŮ

Mezi lety 2016-2020 poskytne Fairtrade farmářům a pracovníkům podporu 
na míru, tak aby optimalizovali svoje zdroje pro dosažení měřitelného 
sociálního, ekonomického a environmentálního zlepšení. Podpoříme 
sítě fairtradových producentů Afriky, Asie a Latinské Ameriky, aby ve 
spolupráci s mezinárodními a lokálními partnery, včetně národních 
fairtradových organizací, firem, vládních institucí, neziskových organizací, 
odborů, rozvojových expertů a poradců, a poskytovatelů finančních služeb, 
sami vytvořili a poskytli cílené programy v následujících tematických 
oblastech. 

A. Budování obchodních kapacit odbytových organizací 
producentů

Naše podpora silných, demokratických a environmentálně i sociálně 
odpovědných odbytových organizací producentů vždy ležela v srdci fair 
trade. Budování kapacit vlastních členů bude i nadále hlavním úkolem 
našich asociací producentů napříč třemi kontinenty. Finanční podpora 
a více zaměřený kontextuální přístup umožní našim třem členským 
asociacím producentů z Afriky, Asie a Latinské Ameriky budovat kapacity 
pro vytváření správných obchodních návyků, lepší obchodní jednání 
členů, mezinárodní marketing a dovednosti potřebné pro přilákání 
nových odběratelů a investičního financování u svých členů. 

 
B. Práva pracovníků ve Fairtrade

I nadále pokračujeme v implementaci naší Strategie práv pracovníků3, 
zaměřené na vytváření podmínek, ve kterých by pracovníci na plantážích, 
v dolech a v továrnách měli možnost a dodatečné nástroje pro 
vyjednávání svých mezd a pracovních podmínek. Ve spolupráci s odbory 
a dalšími aktéry budeme propagovat kvalitnější zaměstnanecké vztahy 
na Fairtrade certifikovaných plantážích. Budeme aktivně podporovat 
svobodu sdružování, kolektivní vyjednávání, zvyšování mezd a zlepšování 
pracovních podmínek. I nadále budeme aktivní v boji za důstojné mzdy, 
abychom dosáhli jejich naplnění ve všech našich dodavatelských 
řetězcích. 

C. Rovnoprávnost pohlaví

Zvyšování účasti žen na rozhodovacích procesech má prokazatelně 
pozitivní vliv na životy rodin ve vesnických komunitách. Budeme proto 
systematicky podporovat genderovou rovnoprávnost prostřednictvím 
řady našich aktivit — od tvorby a revize Fairtrade standardů až po 
strategické obchodní spojenectví, informační kampaně a systematickou 
obhajobu práv žen. K roku 2020 zvýšíme aktivní účast a vliv na 
rozhodování u žen ve Fairtrade certifikovaných organizacích drobných 
zemědělců i mezi nájemnou pracovní silou na plantážích. Umožníme 
více ženám a dívkám lepší přístup k výhodám plynoucím z Fairtrade, 
a budeme řešit konkrétní problémy bránící realizaci větší genderové 
rovnoprávnosti ve Fairtrade dodavatelských řetězcích.  

3 www.fairtrade.net/programmes/workers-rights.html
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D. Děti a mládež

Fairtrade se nezavázal pouze bojovat s příčinami nelegální dětské práce 
a bránit zneužívání dětí, ale zavázal se také zvyšovat příležitosti pro 
seberealizaci mladých lidí. Věříme, že nucená a nelegální dětská práce 
v zemědělství a dolech může skončit teprve tehdy, když zemědělci a 
venkovské komunity sami převezmou odpovědnost za zajištění živobytí 
a vzdělání pro svoje děti, a když děti a když mládež bude hrát hlavní 
roli v rozhodování o vlastní budoucnosti. Mezi lety 2016—2020 budeme 
pokračovat ve zdokonalování našich nástrojů, budeme firmám a vládám 
předávat své znalosti o tom, jak se organizace producentů mohou stát 
vedoucím subjektem v boji proti zneužívání dětí ve svých vlastních 
komunitách, a budeme podporovat snahu o zatraktivnění zemědělství 
jako kariérní volby pro mladé. 

E. Odolnost proti klimatickým změnám

Během diskuzí o budoucím směřování fair trade nám naši farmáři stále 
opakovali, že klimatické změny jsou jedním z jejich nejurgentnějších 
problémů. Jako odpověď na jejich požadavky se v rámci naší nové 
strategie budeme snažit zvýšit podporu pro jejich adaptaci na změny 
klimatu ve spolupráci s organizacemi, které se na tuto problematiku 
přímo specializují. Budeme také našim farmářům pomáhat lobovat na 
lokální i mezinárodní úrovni pro získání podpory pro opatření omezující 
negativní dopady změn klimatu na jejich hospodářství.
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