
W 2013 r. sumieniem świata wstrząsnęły dwa tragiczne wydarze-
nia: katastrofa budynku fabryki Rana Plaza w Bangladeszu, w której 
zginęło 1129 pracowników, a 2500 zostało rannych; a także śmierć 
500 migrantów u wybrzeży Lampedusy. Pomimo różnic, są to 
w istocie skutki tego samego problemu -  ubóstwa, zmuszającego 
ludzi do ryzykowania życia w nadziei na lepszą przyszłość.

Drobni wytwórcy rolni i pracownicy najemni są często wykorzysty-
wani na większości najbardziej pracochłonnych etapów produkcji 
żywności i tekstyliów, zarówno w Europie, jak i za granicą. Brak 
godnych warunków pracy, praca dzieci  oraz metody produkcyjne 
szkodliwe dla środowiska - wszystko to są atrybuty niezrów-
noważonego rozwoju oraz nieetycznych praktyk handlowych, 
które Ruch Sprawiedliwego Handlu stara się wyeliminować.

Wizją Ruchu Sprawiedliwego Handlu jest “świat, w którym 
sprawie dliwość i zrównoważony rozwój znajdują się w centrum 
struktur i praktyk handlowych, tak aby każdy, dzięki swojej pracy, 
mógł prowadzić godne życie i zrealizować swój ludzki potencjał”. 

Zgodnie z definicją zawartą w Karcie Zasad Sprawiedliwego 
Handlu (Charter of Fair Trade Principles), „Sprawiedliwy Han-
del to partnerstwo handlowe, oparte na dialogu, przejrzystości 
i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynaro-
dowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez ofe-
rowanie lepszych warunków handlowych oraz ochronę praw 
marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, 
szczególnie w krajach Południa. Organizacje Sprawiedliwego 
Handlu (wspomagane przez konsumentów) są aktywnie zaanga-
żowane we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości 
i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego 
handlu międzynarodowego”.

Celem Sprawiedliwego Handlu nie jest działalność charytatywna, 
lecz umożliwienie ludziom wyjścia z ubóstwa poprzez handel. 
Sprawiedliwy Handel nie stoi w opozycji do biznesu. Wręcz 

przeciwnie - Ruch Sprawiedliwego Handlu pragnie kontynuować 
swoje wieloletnie zaangażowanie w sektorze prywatnym i nadal 
służyć jako katalizator dla większej sprawiedliwości i równowagi 
w łańcuchu dostaw.

Unia Europejska, a w szczególności posłowie do Parlamentu 
Europejskiego, mogą odegrać kluczową rolę w tworzeniu reguł 
Handlu Międzynarodowego, który będzie realizować cele spo-
łeczne, takie jak prawo do godnego wynagrodzenia i prawo do 
żywności.

W całej Unii Europejskiej, Ruch Sprawiedliwego Handlu posiada 
tysiące sieci wolontariuszy gotowych zaangażować się w działania 
polityczne i otwarcie go popierających. Jest zatem obowiązkiem 
Ruchu Sprawiedliwego Handlu połączenie obywateli europejskich 
z procesem kształtowania polityki na szczeblu UE. Dlatego też, 
w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 
2014 r., zorganizowana została trwającą obecnie kampania Vote 
for Fair Trade (Vote4FT).

Główne oczekiwania Ruchu Sprawiedliwego Handlu zostały ujęte 
w pięciu podstawowych postulatach. W celu umożliwienia oby-
watelom UE podjęcia świadomej decyzji dotyczącej głosowa-
nia, informacje na temat tego, do czego zobowiązał się każdy 
z kandydatów, będą publicznie dostępne na stronie: www.fair-
trade-advocacy.org. 

Ruch Sprawiedliwego Handlu w Europie poszukuje kandydatów, 
którzy chcieliby stać się rzecznikami Sprawiedliwego Handlu 
podczas kadencji 2014-2019 Parlamentu Europejskiego. Nowi 
europosłowie zostaną zaproszeni do przyłączenia się do grupy 
roboczej Parlamentu Europejskiego zajmującej się Sprawiedliwym 
Handlem (the European Parliament Fair Trade Working Group). 
Jest to nieformalna grupa łącząca przedstawicieli różnych partii 
politycznych, którzy deklarują wspieranie inicjatyw na rzecz 
Sprawiedliwego Handlu na poziomie PE. 

Manifest Sprawiedliwego Handlu
Wybory do Parlamentu Europejskiego - Maj 2014

Deklaracja poparcia dla Ruchu Fair Trade

Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) przyłączeniem się do tej 
inicjatywy?
(Można poprzeć wszystkie , lub zaznaczyć, które z poszczególnych 
postulatów chciał(a)by Pan(i) wspierać).

Jeśli zostanę wybrany(a) posłem do Parlamentu Europejskiego 
na kadencję 2014-2019, deklaruję wsparcie dla:

1. Promowania gospodarki i biznesu zorientowanych na ludzi, 
w których jednostki ludzkie stoją na pierwszym miejscu, a aktywno-
ści ekonomiczne wspierają godne warunki życia dla wszystkich.  

2. Działań na rzecz wyeliminowania przemocy ekonomicznej w łań-
cuchach dostaw oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, 
które często prowadzą do naruszania praw człowieka wśród mar-
ginalizowanych producentów i pracowników najemnych z krajów 
rozwijających się.  

3. Systemu zachęt rynkowych, umożliwiających drobnym producen-
tom funkcjonowanie w warunkach Sprawiedliwego Handlu oraz 
rozwoju rynków Sprawiedliwego Handlu w Europie i na Południu, 
w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ po 2015.  

4. “Alternative Trade Mandate”, mającego na celu zapewnienie 
takiej polityki handlowej UE, która będzie narzędziem służącym 
do zwiększenia gospodarczego, społecznego i środowiskowe-
go dobrobytu na całym świecie w warunkach zrównoważonego 
rozwoju. Aby służyć interesowi ogólnemu, polityka handlowa 
powinna podlegać demokratycznej i przejrzystej debacie, nie zaś 
być napędzana przez potężne biznesowe lobby, przepychające 
za zamkniętymi drzwiami ich krótkowzroczne interesy.  

5. Europejskiej strategii na rzecz Sprawiedliwego Handlu, w celu 
promowania najlepszych praktyk i koordynacji działań lokalnych, 
regionalnych, krajowych oraz działań na poziomie UE, podejmo-
wanych na rzecz Sprawiedliwego Handlu.  
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Dokument ten został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada wyłącznie 
Fair Trade Advocacy Office i Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Pod żadnym pozorem nie może być on traktowany 
jako oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
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