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Köszöntő
Kedves Olvasó!
Furcsa számomra, mikor különböző szervezetek
éhező vagy haldokló afrikai gyerekek képeit mutogatják, és a nevükben adományokat gyűjtenek.
Alapvetően azt gondolom, hogy ez olyan téma,
amelyről beszélnünk kell. Meg kell ismernünk,
hogy nálunk mennyivel nehezebb körülmények
között is élnek emberek, akik nap mint nap
jóval többet dolgoznak, mint mi, és számukra
még sincs kiút a nincstelenségből. De nem gondolom, hogy a könyöradományok, élelmiszercsomagok oldják meg a problémáikat. Ezek csak
felületi kezelést jelentenek egy mély sebre.
A Fair Trade mozgalom nem segélyt nyújt,
hanem munkát, alternatívát kínál számukra,
ami sokkal hasznosabb. Ráadásul én se érzem
azt, hogy könyöradományt adtam ki tudja kinek, hiszen egy jó minőségű terméket kapok a
pénzemért cserébe.

Tudtad, hogy ha iszol egy capuccinot egy kávézóban 300 forintért, annak az árából mindössze 9 Ft jut annak az embernek, aki
megtermeli? Egy átlag afrikai kávétermelő munkás havi fizetése
átlagban 40-160 dollár, azaz 8000-32000 Ft. Ebből kell eltartania gyermekeit. Gyakoriak a sokgyermekes családok, mivel
fogamzásgátlásra sem telik, s hogy ne haljanak éhen, sokszor a
gyerekeknek is dolgozniuk kell.
A nagy cégek rákényszerítik a földművesekre a tömegtermelést, aminek az a következménye, hogy az egészségesnek vélt
tea és kávé is sok esetben műtrágyázott, agyonpermetezett
környezetben terem.
www.fairvilag.hu

Ismerjétek meg ti is a mozgalmat, és segítsétek, ahogy tőletek telik!

Silye Zoltán

Tudtad-e?

Fair Trade
A
Fair
Trade
(Méltányos
kereskedelem) mozgalom célja, hogy a termelők szövetkezeteket alakítva képesek
legyenek önállóan megjelenni
a nemzetközi piacon. Ezáltal
a kereskedelmi láncból számos szereplő kihullik, így az ő
hasznuk is a termelőt illeti meg.
Továbbá a vásárlói oldalon
vannak olyan szervezetek, akik
vállalják a termékek eladását
és azt, hogy a felvásárlási árat
egy állandó szinten tartják,
így a piaci ingadozások nem
hozzák nehéz helyzetbe a
szövetkezeteket. Mindez azt
jelenti, hogy a termelők olyan
lehetőséghez
jutnak,
ami
révén maguk irányítják a sorsukat, és lehetőségük van a
társadalmi ranglétrán is magasabb szintre lépni. Továbbá a
címkézett termékekért kapnak
prémiumtámogatást,
melyet
iskola-, kórház- vagy útépítésre használhatnak fel.
www.globlight.hu

Íme a tények, hogy mennyivel változik a részesedés a kereskedelemben,
ha a terméket egy Fair Trade termelőszövetkezet exportálja:
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Mit kapnak?

Tehát összefoglalva:
amennyiben
a
Méltányos
kereskedelemből származó terméket választod, a termelők
több mint 100%-os béremeléshez jutnak, ami elegendő
lehet ahhoz, hogy a gyermekeiknek ne kelljen dolgozniuk,
és iskolába járhassanak. A prémiumtámogatások révén erre
lehetőségük is lesz, mert abból
iskolák, kórházak épülnek. Az
embereknek nem kell félniük,
hogy a tőzsdei spekulációk miatt egyik napról a másikra az
érésben lévő termésük elértéktelenedik. Tehát úgy kezelhetjük az afrikai éhínség
kérdését, hogy nem könyöradományokat adunk, hanem
egy olyan lehetőséget, amit kihasználva maguk oldhatják meg
a problémájukat. Ésszerűbb,
mint a segélycsomag, nem?
www.globlight.hu

Mit kapunk?
A Fair Trade azért nem
könyöradomány, mert nem
a boltban kapható terméket
kapjuk meg magasabb áron,
hanem biotermesztésben termett, kézi válogatású, kiváló
minőségű árut veszünk meg
reális áron. A Méltányos
kereskedelemből
származó
kávék és a teák az egyik
legjobb minőségű termékek
jelenleg a piacon. A boltban
kapható hasonló árú szemes
kávék ránézésre is silányabb minőségűek. Amíg a
Fair Trade kávészemek hibátlan, szép, nagy szemű kávébabok, addig a nagy cégek
középkategóriás
zacskóiban
töredezett, apró, furcsa színű
kávébabok
találhatók.
Jó
érzés kibontani egy csomag
méltányos teát is, mert szinte
azonnal megcsapja az ember
orrát a tealevelek egyedi illata, míg egy átlagos bolti
teánál szinte semmit se lehet
érezni.
www.fairvilag.hu

Már Magyarországon is számos Fair Trade
termék kapható, a fővárosban a szaküzletek mellett már hipermarketekben is
árulják őket. A legjellemzőbb termékek,
melyeket ilyen formában lehet kapni, a
kávé, tea, kakaó, csokoládé, banán, rizs.
De az élelmiszerek mellett számos afrikai
kézműves terméket is vásárolhatunk, illetve különleges szappanokat és kozmetikai cikkeket.
Székesfehérváron sajnos egyelőre egyetlen boltban vagy kávézóban sem
kínálnak ilyen termékeket. Az interneten
keresztül rendelhetsz, megvásárolhatod
s megkóstolhatod.
Arra kérünk, próbáld meg rávenni a kedvenc kávézód vezetőjét, hogy áruljanak
Méltányos kereskedelemből származó
termékeket! Ehhez használd az utolsó
oldalt, ami egy letéphető ajánló kártya.
www.fairtradecenter.hu

A Fair Trade mozgalomnak számos ismert képviselője van, például a Coldplay
együttes énekese Chris Martin. Őt választották a Fair Trade nagykövetének.
A jelentősebb támogatók között van Brad Pitt, Shakira, Ronan Keating, Colin
Firth, illetve Bono is.
Az Európa Parlament 2006-ban ajánlásban rögzítette, hogy a Méltányos
kereskedelemnek szerepe van a szegénység csökkentésében.
A magyar politikában Sólyom László köztársasági elnök úr támogatja a
mozgalmat. 2006. szeptembere óta a Köztársasági Elnöki Hivatalban csak
Méltányos kereskedelemből származó termékeket fogyasztanak.
www.ifat.org

Termékek

Arcok

Kedves Üzletvezető!
Örülnék neki, ha legközelebb
már Fair Trade termékek
közül is választhatnék!
Ehhez segítséget nyújtanak
az alábbi linkeken:
www.gajaegyesulet.hu
www.fairvilag.hu
Hazai nagyker:
www.fairtradecenter.hu
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