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K nejčastějším dárkům, které ženy 
dostávají nebo se jimi navzájem 
obdarovávají, patří čokoláda a květiny. 
Když chcete své kamarádce udělat 
radost, vybírejte ale takové, co jsou 
nejen chutné nebo krásné, ale také 
zodpovědné a nestojí za nimi dětská 
práce, neférový plat nebo ničení 
životního prostředí.

FÉROVÉ 
DÁRKY

Všechny produkty 
označené ochran-
nou známkou 
FAIRTRADE byly 
vyrobeny a ob-
chodovány podle 
mezinárodních 
standardů orga-
nizace Fairtrade 
International.
 

Ty pomáhají  
bojovat s chudobou  
a zlepšovat posta-
vení pěstitelů  
i dalších pracujících 
v zemích globálního 
Jihu. Těmito stan-
dardy se musí řídit 
pěstitelé, výrobci
i obchodníci.

čem vlastně mohou být dárky jako 
květiny nebo čokoláda problematic-
ké? Krása květin z Afriky je vykoupe-
na špatnými pracovními podmínkami 

těch, kdo se o ně starají, dostávají nedosta-
tečnou odměnu za práci, ale také se při jejich 
nešetrném pěstování zbytečně plýtvá pitnou 
vodou. To samé platí o pěstitelích kakaových 
bobů, z nichž se vyrábí oblíbená čokoláda.

V dnešní době už není nijak složité poznat 
kvalitní výrobek, za nímž se neskrývají žádné 
nekalé způsoby. Stačí si ověřit, zda má vy-
brané zboží certifikaci Fairtrade. Ta oficiálně 
garantuje, že výrobek splňuje určité sociální, 
ekonomické a ekologické standardy, tedy že 
například výkupní cena odpovídá nákladům 
udržitelné produkce a důstojného živobytí, že 
výrobce nevyužil nucenou a dětskou práci, že 
dbá na dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit, 
kontroluje využívání pesticidů a další zemědělské che-
mie a šetrně přistupuje k využívání přírodních zdrojů.

I přes leteckou dopravu jsou fairtradové květiny 
ekologičtější než ty evropské. Příznivé africké 
podnebí umožňuje celoroční pěstování bez nutnosti 
vyhřívaných skleníků, a tak mají tyto květiny sedmkrát 
nižší uhlíkovou stopu než ty evropské.

pro radost

Fairtrade dává pěstitelům 

šanci uživit se vlastní prací 

za spravedlivých podmínek.

Myšlenku Fairtrade 
podpořil i cestovatel  
a spisovatel  
Ladislav Zibura.

Více informací najdete na www.fairtrade.cz
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