
Na decyzje, które podejmujemy w czasie zakupów, najwięk-
szy wpływ ma cena, rzadziej marka czy jakość produktu. 
Nie bez znaczenia są promocje (i towarzyszące im emocje), 
wygląd opakowania czy nawet umiejscowienie towaru na 
półce. Natomiast zakupy raczej nie kojarzą nam się z wybo-
rami etycznymi.

Tymczasem wydawane przez nas pieniądze mogą wpływać 
na los ludzi, zwierząt i przyrody. Mogą przyczynić się do 
rozwoju gospodarki lokalnej, rodzinnych gospodarstw rol-
nych, działalności charytatywnej czy pomocy rozwojowej, 
ale mogą też finansować łamanie praw człowieka, handel 
bronią, rozwijanie szkodliwych i niebezpiecznych technolo-
gii, okrutne traktowanie zwierząt czy rabunkową eksploata-
cję i niszczenie środowiska naturalnego, czego długofalowe 
konsekwencje odczuwają ludzie i cała planeta. 

Jako konsumenci mamy jednak prawo wyboru. 
Świadome korzystanie z tego prawa wiąże się 
z odpowiedzialnością za skutki naszych decyzji. 
Ważne jest nie tylko, co kupujemy, ale też komu płacimy. Pro-
dukt, który na pozór nie budzi zastrzeżeń, może przynosić zy-
ski firmie, która postępuje nieetycznie, czego popierać nie 
chcemy. Jednakże zakup produktu jest także wsparciem fi-
nansowym dla polityki danej firmy. Nie jest obojętne, czy zain-
westuje nasze pieniądze w działalność, która oprócz zysku ma 
na względzie dobro społeczeństwa i środowiska naturalnego, 
czy też będzie je ignorować, aby maksymalizować swój zysk.

Część naszych pieniędzy przekazujemy państwu w formie 
podatków. Wpływ na sposób ich wykorzystania mamy ogra-
niczony - decyzję podejmujemy tylko pośrednio, uczestnicząc 
raz na kilka lat w wyborach. Większość pieniędzy wydajemy 
jednak sami, codziennie kupując towary i usługi. Najłatwiej 
więc wpływać na rzeczywistość poprzez zakupy.

ROZDZIAŁ 2. WPROWADZENIE

ZANIM COKOLWIEK KUPISZ…

• Zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz 
danego produktu, czy może kierujesz się 
tylko chwilową zachcianką, reklamą albo 
promocją.

• Przeczytaj etykietę produktu, zapoznaj 
się z jego składem i sprawdź kraj po-
chodzenia.

• Szukaj produktów z certyfikatem ekolo-
gicznym i/lub Sprawiedliwego Handlu. 
Pytaj w sklepach o takie produkty, jeśli 
nie ma ich na półkach.

Ekozakupy
www.regrec.eu/ekoklub/index.
php/ekozakupy

Kupuj odpowiedzialnie
www.ekonsument.pl

Kampania „Kupuj 
odpowiedzialnie”
www.zielonasiec.pl/programy/
kampania-kupuj-odpowiedzialnie

Wszyscy jesteśmy konsumentami

Wolontariusze Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu organizują akcje promujące etyczną konsumpcję i Sprawiedliwy Handel. 
Starają się docierać wszędzie, gdzie zostaną zaproszeni.  
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