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SPRAVEDLIVÃ• OBCHOD
NedÄ›le, 07 Å™Ã-jen 2007

Za kaÅ¾dým produktem, který spotÅ™ebujeme, se skrývá lidský pÅ™íbÄ›h. Napadlo vás nÄ›kdy, jak Å¾ijí zemÄ›dÄ›lci, kteÅ™
kávu Ä•i Ä•aj k va&scaron;í snídani? Víte, Å¾e pÄ›stitelé kakaových bobÅ¯ pravdÄ›podobnÄ› nikdy neochutnají Ä•okoládu? Je p
totiÅ¾ pÅ™íli&scaron; drahá.
Mnoho zemí tzv. globálního jihu je dnes závislých na vývozu jedné suroviny (Ghana na kakau, Srí Lanka na Ä•aji).
Obchodování s tÄ›mito komoditami ale ovládají velké, Ä•asto témÄ›Å™ monopolní, spoleÄ•nosti a obchodování se dÄ›je na
komoditních burzách. Ceny jsou tak pochopitelnÄ› sráÅ¾eny na co nejniÅ¾&scaron;í úroveÅˆ a Ä•ástka, kterou dostává
konkrétní producent, tak Ä•asto nepokrývá ani jeho náklady.
PÅ™íkladem mÅ¯Å¾e být káva: exportní pÅ™íjmy zemí vyváÅ
kávu za poslední desetiletí klesly na polovinu, mnoho zemÄ›dÄ›lcÅ¯ se tak dostalo pod úroveÅˆ chudoby. Ve stejném období
pÅ™itom maloobchodní cena kávy prodaná spotÅ™ebitelÅ¯m vzrostla z 30 na 70 miliard dolarÅ¯. To znamená, Å¾e zatímco v
obchodÄ› platíme více a více, k malým pÄ›stitelÅ¯m se dostává jen velmi malý zlomek této Ä•ástky. ÄŒasto také zapomínáme
na fakt, Å¾e zemÄ›dÄ›lci v rozvojových zemích jsou nuceni k maximalizaci výnosu, coÅ¾ má za následek ne&scaron;etrné
zacházení s pÅ™írodou a bezohledné hnojení. Na&scaron;tÄ›stí mÅ¯Å¾eme jako spotÅ™ebitelé Å¾ivotní pÅ™íbÄ›hy producen
¨
Svým nákupem totiÅ¾ dáváme hlas urÄ•itému ekonomickému a sociálnímu modelu, konkrétnímu zpÅ¯sobu výroby
zboÅ¾í. Jednou z moÅ¾ností, jak pozitivnÄ› zasáhnout do mezinárodního obchodu, je princip Fair Trade, neboli tzv.
"Spravedlivý obchod".
Fair Trade znamená pÅ™íleÅ¾itost. PÅ™íleÅ¾itost pro konkrétní lidi z rozvojových zemí vymanit se
a závislosti na obchodních prostÅ™ednících. PÅ™íleÅ¾itost pro spotÅ™ebitele vyjádÅ™it globální solidaritu a odpovÄ›dnost. P
znovu navázat ztracené spojení mezi tÄ›mi, kdo výrobky vyrábí, a tÄ›mi, kdo je spotÅ™ebovávají. PÅ™íleÅ¾itost uÄ•init z obcho
nástroj rozvojové spolupráce. PÅ™íleÅ¾itost dozvÄ›dÄ›t se více o vzdálených zemích a kulturách...
Fair Trade vychází
z koncepce spravedlivého, poctivého obchodování s nejchud&scaron;ími zemÄ›mi svÄ›ta. Jde v nÄ›m o to, brát výrobce jako
sobÄ› rovné partnery, nikoli jako obÄ›ti vykoÅ™isÅ¥ování. DÅ¯leÅ¾ité je, Å¾e nakupovat Fair trade výrobky neznamená dávat
almuÅ¾nu chudým, ale zkrátka podílet se na férovém obchodÄ› s tÄ›mi, kteÅ™í to potÅ™ebují.
PÅ™i obchodování s partne
Dálném východÄ›, v Africe, ve StÅ™ední a Latinské Americe nabízejí reprezentanti Fair Trade reálné ceny, které odpovídají
skuteÄ•né hodnotÄ› výrobkÅ¯ a platí v hotovosti. Výrobci se na oplátku zavazují k dodrÅ¾ování ekologických a sociálních
standardÅ¯, vyjádÅ™ených napÅ™íklad tÄ›mito pravidly:
- výrobci nesmí provozovat zemÄ›dÄ›lství na pÅ¯dÄ› novÄ› vykáceného de&scaron;tného pralesa;
- nesmí pouÅ¾ívat zdraví a pÅ™írodÄ› &scaron;kodlivé pesticidy podle seznamu vypracovaného SvÄ›tovou zdravotnickou
organizací (WHO) a Organizací pro výÅ¾ivu a zemÄ›dÄ›lství (FAO) OSN;
- na farmÄ› nesmí docházet k nuceným pracím a nesmí být za mzdu najímány dÄ›ti mlad&scaron;í 15 let;
- je stanovena pracovní doba a ohodnoceny pÅ™esÄ•asy;
- výrobci musí pouÅ¾ívat výhradnÄ› pÅ™írodní materiály a tradiÄ•ní výrobní postupy.

PrvopoÄ•átky Fair Trade lze vysledovat po druhé svÄ›tové válce, a to jak v EvropÄ›, tak v USA. V roce 1946 zaÄ•ala
americká organizace Self Help Crafts (dnes Ten Thousand Villages) nakupovat vý&scaron;ivky z Portorika od lidí v tÄ›Å¾ké
situaci. Jen o málo pozdÄ›ji pÅ™i&scaron;la britská organizace Oxfam na moÅ¾nost podporovat Ä•ínské uprchlíky
vykupováním jejich nápaditých zdobných pol&scaron;táÅ™kÅ¯.
Dal&scaron;í podobné aktivity bychom v poÄ•átcích nalezli v
Nizozemí Ä•i NÄ›mecku. První Ä•istÄ› Fair Trade obchÅ¯dek vznikl v roce 1959 v Nizozemí. Na významu nabyl Fair Trade v 70.
letech, kdy se utvoÅ™ila jeho tradiÄ•ní podoba - prodej &scaron;irokého sortimentu Å™emeslného a nÄ›kolika druhÅ¯
potravinového zboÅ¾í ve specializovaných obchÅ¯dcích, na farnostech, na akcích pro veÅ™ejnost. Dovozci byly vesmÄ›s
nevládní, církevní nebo jiné organizace, které mÄ›ly dÅ¯vÄ›ru veÅ™ejnosti a které s producenty udrÅ¾ovaly velmi úzký kontakt,
jeÅ¾ zprostÅ™edkovávaly svým zákazníkÅ¯m.
Fair Trade dnes pÅ™edstavuje celosvÄ›tové hnutí, do nÄ›hoÅ¾ jsou zapojen
organizací. Pauli
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