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Czym jest Sprawiedliwy Handel (Fair Trade)?
To niekomercyjna działalność, mająca na celu pomoc w rozwoju dla drobnych wytwórców
Trzeciego Świata, która dla osiągnięcia swych celów posługuje się metodami
wypracowanymi przez biznes.
Zasady Sprawiedliwe Handlu
1. Tworzenie możliwości rozwoju dla producentów w niekorzystnej sytuacji
ekonomicznej
Sprawiedliwy Handel jest strategią zrównoważonego rozwoju i walki z ubóstwem. Jego
celem jest stworzenie możliwości rozwoju dla producentów, którzy znajdują się w
niekorzystnej sytuacji ekonomicznej lub są marginalizowani przez konwencjonalny system
handlu.
2. Przejrzystość i odpowiedzialność
Sprawiedliwy Handel zakłada przejrzyste zarządzanie i stosunki handlowe, aby zapewnić
uczciwość i szacunek we współpracy z partnerami handlowymi.
3. Budowanie potencjału
Sprawiedliwy Handel jest rozwiązaniem, które umożliwia rozwój samodzielności
producentów. Stosunki w ramach Sprawiedliwego Handlu zapewniają ciągłość, która pozwala
producentom rozwijać ich umiejętności zarządzania oraz poszerza ich dostęp do nowych
rynków.
4. Promocja Sprawiedliwego Handlu
Organizacje Sprawiedliwego Handlu podnoszą świadomość Sprawiedliwego Handlu i
perspektyw bardziej sprawiedliwego handlu światowego. Udzielają swoim klientom
informacji o sobie, produktach i warunkach produkcji. Stosują uczciwe strategie reklamy i
marketingu oraz dążą do najwyższych standardów jakości produktów i pakowania.
5. Płacenie sprawiedliwej ceny
Sprawiedliwa cena w kontekście regionalnym lub lokalnym to taka, która została uzgodniona
poprzez dialog i współuczestnictwo. Pokrywa ona nie tylko koszty produkcji, lecz także
pozwala na produkcję, która jest sprawiedliwa społecznie i bezpieczna dla środowiska.
Zapewnia uczciwe wynagrodzenie dla producentów oraz uwzględnia zasadę równej wartości
płacy dla kobiet i mężczyzn. Sprawiedliwi Handlowcy gwarantują producentom płatność w
terminie, a także w miarę możliwości pomagają uzyskać dostęp do środków finansowych
przed zbiorami lub produkcją.
6. Równość płci
Sprawiedliwy Handel oznacza, że praca kobiet jest odpowiednio oceniana i wynagradzana.
Kobiety zawsze otrzymują wynagrodzenie za ich wkład w proces produkcji oraz posiadają
należne im uprawnienia w swoich organizacjach.

7. Warunki pracy
Sprawiedliwy Handel oznacza dla producentów bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.
Udział dzieci (o ile w ogóle ma miejsce) nie wpływa negatywnie na ich dobre samopoczucie,
bezpieczeństwo, wymagania edukacyjne i potrzebę zabawy, a także spełnia wymogi
konwencji ONZ o prawach dziecka i pozostaje w zgodzie z lokalnym prawem i normami.
8. Praca dzieci
Organizacje Sprawiedliwego Handlu przestrzegają postanowień konwencji ONZ o prawach
dziecka, jak również lokalnych praw i norm społecznych, aby zapewnić, że udział dzieci w
procesie produkcji artykułów Sprawiedliwego Handlu (o ile w ogóle ma miejsce) nie wpływa
negatywnie na ich dobre samopoczucie, bezpieczeństwo, wymagania edukacyjne i potrzebę
zabawy. Organizacje, które bezpośrednio współpracują z producentami o charakterze
nieformalnym, ujawniają udział dzieci w procesie produkcji.
9. Środowisko
Sprawiedliwy Handel sprzyja poprawie działań związanych z ochroną środowiska i
stosowaniu metod odpowiedzialnej produkcji.
10. Stosunki handlowe
Organizacje Sprawiedliwego Handlu prowadzą handel z uwzględnieniem dobra
marginalizowanych drobnych producentów w wymiarze społecznym, gospodarczym i
środowiskowym, oraz nie dążą ich kosztem do maksymalizacji własnych dochodów.
Utrzymują stosunki długoterminowe oparte na solidarności, zaufaniu i wzajemnym szacunku,
co przyczynia się do promocji i rozwoju Sprawiedliwego Handlu. Na życzenie jest
dokonywana przedpłata bezprocentowa w wysokości co najmniej 50% wartości dostawy.

