
Konsumpcja etyczna (też świadoma, odpowiedzialna, zrów-
noważona) to spojrzenie na środki, którymi dysponujemy, 
z perspektywy skutków naszych decyzji. Nasze pieniądze 
kształtują świat i w dużej mierze od nas zależy, kto je otrzy-
ma i jak je wykorzysta. Finansując działanie konkretnych 
firm, opowiadamy się za lub przeciw określonemu stylowi 
działalności gospodarczej. Kupując żywność ekologiczną, 
wspieramy nie tylko ochronę środowiska naturalnego, ale 
też chronimy zdrowie swoje i innych, zwłaszcza ludzi pra-
cujących przy jej wytwarzaniu. Kupując produkty Sprawie-
dliwego Handlu, wyrażamy poparcie nie tylko dla ochrony 
środowiska, ale też dla poszanowania godności i praw czło-
wieka oraz praw pracowniczych, a także dla zrównoważo-
nego rozwoju w krajach ubogiego Południa.

Wybierając tanie produkty, prędzej czy później 
zapłacimy ich prawdziwą cenę, na przykład 
w postaci ukrytych kosztów związanych z de-
gradacją środowiska naturalnego czy proble-
mami zdrowotnymi. 
Przedmioty, które taniej jest wyrzucić niż naprawić, tworzą 
ogromne wysypiska, za utrzymanie których trzeba płacić. 
Szkodliwe substancje chemiczne zanieczyszczają ziemię, 
wody gruntowe i powierzchniowe oraz powietrze - trze-
ba ponosić koszty oczyszczania ścieków i emisji gazowych, 
tracimy grunty uprawne, tereny leśne i rekreacyjne, spa-
da wydajność rybołówstwa oraz... wzrastają koszty ochro-
ny zdrowia, często zresztą nieskutecznej wobec mnogości 
wytwarzanych i uwalnianych do środowiska substancji che-
micznych, jakich nie zna natura.

Inni ludzie też płacą za nasze oszczędności. Niska cena su-
rowców, produktów rolnych i przemysłowych z Afryki, Azji 
czy Ameryki Łacińskiej często oznacza, że ich wytwór-
cy otrzymują głodowe wynagrodzenia za swą ciężką pracę. 
Niesprawiedliwe warunki handlu międzynarodowego nale-
żą dziś do głównych przyczyn nędzy i głodu w krajach ubo-
giego Południa.

Cierpią też zwierzęta - ich przemysłowa hodowla pozwala 
uzyskać niską cenę mięsa i futer, lecz za cenę nieludzkiego 
traktowania zwierząt, traktowanych jak surowiec, a nie żywe 
istoty, które mają zdolność odczuwania. Na zwierzętach te-
stuje się też kosmetyki i lekarstwa, choć istnieją inne możli-
wości sprawdzenia ich działania.

Prawdziwy koszt naszych tanich zakupów w supermarketach 
możemy też zauważyć, gdy lokalne sklepy znikają z naszych 

ZAKUPY BEZ ODPADÓW

• Używaj toreb wielokrotnego użytku. Jedno
razowe torby i inne przedmioty plastikowe 
mogą przetrwać na wysypiskach dziesiątki, 
a nawet setki lat, albo skoń czyć w oceanach, 
stwarzając zagrożenie dla roślin i  zwierząt. 
W pełni biodegradowalne torby płócienne są 
estetyczne i mogą by użytkowane przez lata.

• Wybieraj produkty w opakowaniach ekolo 
gicznych, zminimalizowanych, a najlepiej bez 
opakowań. Nie bierz dodatkowych to reb i sor
tuj odpady po zużytych produktach.

• Używaj butelek zwrotnych. Jedna butelka jest 
używana średnio 20 razy, co oszczędza zarów-
no środowisko, jak i pieniądze.

• Unikaj przedmiotów jednorazowego użytku, 
jak papierowe czy plastikowe talerze, obrusy, 
kubki, sztućce itp. Ich produkcja i  utylizacja 
szkodzą środowisku.

• Unikaj produktów i opakowań styropiano
wych, zwłaszcza do żywności. Są one kłopo
tliwe w recyklingu i nie rozłożą się przez wiele 
lat. Przy tym są szkodliwe dla zdrowia.

• Unikaj puszek aluminiowych. Produkcja alu-
minium zużywa znaczne ilości energii, a jego 
recykling jest szkodliwy dla środowiska.

• W domu unikaj chemii (np. myj naczynia cie
płą wodą – w 90% przypadków płyny do mycia 
naczyń są całkiem zbędne!), a jeśli już musisz, 
używaj produktów ekologicznych. Chemia 
domowa jest jednym z największych źródeł 
zanieczyszczeń, choć można ją łatwo zastąpić 
produktami nietoksycznymi, a nawet zupełnie 
z niej zrezygnować.

• Każdy zakup wpływa bezpośrednio lub po-
średnio na ludzi i środowisko naturalne. Po-
dejmując odpowiedzialne decyzje, gdzie i co 
kupować oraz gdzie i czego nie kupować, mo-
żemy zmieniać świat na lepsze.

Więcej informacji

Poradnik konsumenta 
www.sprawiedliwyhandel.pl/c/document_
library/get_file?uuid=e88bb45d-d432-4f-
90-a43a-45c2546942d7&groupId=10758

Konsumpcja etyczna
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ulic i osiedli, zatrudnieni w nich ludzie tracą pracę, zaś 
pracownicy supermarketów toczą kolejny głośny pro-
ces w obronie swoich praw i godności.

Nie ma jednej powszechnej definicji na określenie 
produktów “etycznych”. Najczęściej ich wytwarza-
nie nie wiąże się z krzywdą ludzi, zbytecznym cier-
pieniem zwierząt czy niszczeniem środowiska na-
turalnego. W przypadku certyfikacji produktów pod 
kątem etycznym wymagania zwykle są wyższe - ich 
producenci nie tylko nie mogą powodować szkód, 
ale też powinni aktywnie przyczyniać się do polep-
szenia losu ludzi, zwierząt czy do ochrony środowiska.

Etyczne podejście do konsumpcji można podzielić na 
trzy zasadnicze kategorie:
• ograniczenie ilości nabywanych i zużywa nych 

rzeczy, nabywanie rzeczy używanych czy odda-
wanie rzeczy niepotrzebnych innym lub do recy-
klingu - zmniejszamy w ten sposób nie tylko na-
sze wydatki, ale też zużycie surowców, produkcję 
odpadów i negatywny wpływ na środowisko;

• powstrzymanie się od nabywania produktów 
i usług, które produkowane są w warunkach nie-
etycznych (np. przez wyzyskiwanych pracowników, 
często dzieci) lub są szkodliwe dla ludzi i środo-
wiska (np. produkty, których wytwarzanie wiąże 
się z nadmiernym zużyciem surowców czy wyko-
rzystaniem szkodliwych technologii, urządzenia 
energochłonne czy produkty zawierające szkodli-
we substancje, które mogą być źródłem skażenia);

• świadomy wybór produktów, które pochodzą ze 
źródeł etycznych - alternatywą dla wielu produk-
tów ze źródeł wątpliwych czy wręcz nieetycznych 
mogą być produkty Sprawiedliwego Handlu.

Etyczny konsument bierze pod uwagę również pro-
blemy związane z handlem i transportem. Robiąc 
zakupy blisko swego miejsca zamieszkania w skle-
pach lokalnych, pomagamy im utrzymać się na ryn-
ku w trudnej konkurencji z dużymi sieciami han-
dlowymi i supermarketami. Z kolei nabywanie 
produktów, które powstały blisko naszego miejsca 

zamieszkania, zmniejsza szkodliwy wpływ trans-
portu na ludzi i środowisko.
Ważne jest też, w jakim banku czy w jakich akcjach 
lokujemy nasze pieniądze i w jaki sposób są następ-
nie inwestowane: czy wesprzemy w ten sposób han-
del bronią, przemysł pornograficzny, wykup ziemi 
w krajach ubogich ze szkodą dla lokal nych rolników, 
wycinkę lasów tropikalnych lub rozwijanie produk-
cji szkodliwej dla środowiska naturalnego, czy też 
działalność, któ  ra nie budzi takich zastrzeżeń, jak 
rolnictwo ekologiczne, Sprawiedliwy Handel czy 
przedsięwzięcia społeczne. Etyczne inwestowanie 
jest na Zachodzie coraz bardziej popularne. Zaczy-
na się rozwijać także w Polsce.

Konsumpcja zrównoważona
Pojęcie konsumpcji etycznej ściśle wiąże się z po-
jęciem konsumpcji zrównoważonej, która wynika ze 
świadomych, etycznych i odpowiedzialnych postaw 
konsumenckich. 

Można ją zdefiniować jako optymalne, świa dome 
i odpo wiedzialne korzystanie z dostępnych zaso-
bów naturalnych, dóbr i usług na poziomie jedno-
stek, gospo darstw domo wych, wspólnot i społeczno-
ści lokalnych, środowisk biznesowych, samorządów 
tery torialnych, rządów krajowych i struktur mię-
dzynarodowych, zgodne z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. Ma ona na celu zaspokojenie potrzeb 
i podniesienie jakości życia dla wszystkich w wymia-
rze lokalnym i globalnym, przy jednoczesnym prze-
strzeganiu praw człowieka i praw pracowniczych, 
uwzględnianiu możliwości zaspokojenia potrzeb in-
nych ludzi, w tym przyszłych pokoleń, oraz zachowa-
niu i odtworzeniu dla nich kapitału przyrodniczego. 

Postawa zrównoważonej konsumpcji uwzględnia ogra-
niczenie nadmiernej konsumpcji, marnotrawstwa, pro-
dukcji odpadów i zanieczyszczeń oraz wybór towarów 
i usług, które w największym stopniu spełniają określo-
ne kryteria etyczne, społeczne i środowiskowe. *

Sprawiedliwy Handel
Najbardziej oczywiste możliwości w dziedzinie etycz-
nych wyborów konsumenckich i zrównoważonej kon-
sumpcji daje nam Sprawiedliwy Handel (Fair Trade). 
Przeciwstawia się on niesprawiedliwym praktykom 
handlu konwencjonalnego, skupiając się na wspiera-

niu marginalizowanych drobnych producentów (rolni-
ków, rzemieślników) i pracowników najemnych z kra-
jów ubogiego Południa. 

Sprawiedliwy Handel nie jest jednak działalnością 
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charytatywną, ale pomocą rozwojową. Nie polega 
ona na dawaniu jałmużny, wysyłaniu darów, opie-
ce nad potrzebującymi itp. (tego rodzaju pomoc jest 
konieczna dla ludzi, którzy z różnych powodów sami 
sobie nie poradzą; mogą to być dzieci, starcy, osoby 
chore czy kalekie, osoby nagle pozbawione środków 
do życia i schronienia z powodu klęski żywiołowej czy 
wojny itp.). Pomoc rozwojowa polega na stworzeniu 
warunków i daniu szansy ludziom, którzy są zdolni do 
pracy, aby mogli wziąć odpowiedzialność za los swój 
i swoich rodzin oraz rozwój swych społeczności.

Sprawiedliwy Handel jest także skutecznym narzę-
dziem edukacyjnym, umożliwiającym podnoszenie 
świadomości oraz zachęcanie konsumentów, by bra-
li pod uwagę konsekwencji społeczne, ekonomiczne 
i ekologiczne swoich zakupów. Równocześnie oferuje 
im możliwości praktycznej realizacji tych postulatów.

Żyjemy w czasach współzależności eko-
nomicznej o wymiarze globalnym. Decy-
zje, jakie podejmujemy w Europie w cza-
sie codziennych zakupów, oddziałują na 
życie ludzi nawet na drugim końcu świata. 
Niestety, handel konwencjonalny nie jest w stanie 
zapewnić trwałych i zrównoważonych podstaw eg-
zystencji ani możliwości rozwoju dla ludzi w najbied-
niejszych krajach świata. Dwa miliardy ludzi, pomi-
mo bardzo ciężkiej pracy, musi przeżyć za mniej 
niż 2 dolary dziennie. Siły rynkowe mają tendencję 
do coraz głębszej ich marginalizacji i wykluczenia. 
Ubodzy mają bardzo ograniczone możliwości wybo-
ru, co sprawia, że są podatni na wyzysk i podejmują 
pracę nawet za głodowe wynagrodzenie.

Handel konwencjonalny, dążąc do stałego obniżania 
kosztów i cen produktów podstawowych (nieprze-
tworzonych surowców i płodów rolnych), rozpętał 
“wyścig na dno” (race to the bottom). Prowadzi on – 
zwłaszcza w krajach ubogich - do drastycznego ob-
niżania płac, standardów zatrudnienia i BHP, łama-
nia praw człowieka i praw pracowniczych, rozwoju 
niewolnictwa, powoduje nędzę i głód oraz niszcze-
nia środowiska naturalnego. Dla wielkich korporacji 
jest to zarazem najpewniejsza droga do maksymali-
zacji zysków. Natomiast konsumenci, uczestniczący 
poprzez codzienne zakupy w systemie handlu świa-
towego, mogą nieświadomie przyczyniać się do po-
głębiania tego procesu poprzez nabywanie tanich 
produktów, wytwarzanych w niesprawiedliwych, 
a nawet nieludzkich warunkach.

Sprawiedliwy Handel jest jednym z nurtów ekonomii 
społecznej, która uznaje, że człowiek jest ważniej-

szy od zysku. Stanowi on przejrzystą i sprawiedliwą 
alternatywę wobec systemu handlu konwencjonal-
nego. Opiera się na poszanowaniu godności ludzkiej, 
praw człowieka i praw pracowniczych, na relacjach 
partnerskich, promocji sprawiedliwości ekonomi-
cznej i budowaniu solidarności światowej. Łączy 
nas bezpośrednio z ludźmi w krajach Południa, któ-
rzy produkują konsumowane przez nas dobra. Daje 
nam możliwości pozytywnego oddziaływania na ich 
życie, kiedy decyzje konsumenckie podejmujemy 
w oparciu o wartości etyczne.

Organizacje Sprawiedliwego Handlu współpracują 
przede wszystkim ze spółdzielniami drobnych pro-
ducentów, którzy są ich współwłaścicielami oraz 
uczestniczą na demokratycznych zasadach w proce-
sie podejmowania decyzji i w zarządzaniu, a także ze 
stowarzyszeniami, które przynoszą istotne korzyści 
drobnym producentom i pracownikom najemnym.

Do standardów, które obowiązują organizacje pro-
ducentów Sprawiedliwego Handlu, należą:
• godziwe wynagrodzenia dla pracowników najemnych;
• bezpieczne i zdrowe warunki pracy;
• przestrzeganie równości kobiet oraz wzmacnia-

nie ich pozycji ekonomicznej;
• zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji oraz wykorzy-

stywania pracy dzieci i niewolników;
• przestrzeganie prawa pracowników do swobod-

nego tworzenia związków zawodowych lub wstę-
powania do nich oraz do negocjacji zbiorowych;

• inwestowanie premii społecznej Sprawiedliwe-
go Handlu w projekty rozwojowe dla społeczno-
ści lokalnej, jak budowa i prowadzenie ośrodków 
zdrowia, szkół, zaopatrzenie w wodę pitną, pro-
gramy opieki nad dziećmi, szkolenia itp.

• wykorzystywanie przyjaznych dla środowiska 
metod uprawy i produkcji, które umożliwiają za-
chowanie dobrej jakości ziemi, wody i powietrza, 
ochronę zdrowia pracowników rolnych, a w kon-
sekwencji i konsumentów. Większość produ-
centów Sprawiedliwego Handlu przestrzega też 
standardów produkcji ekologicznej, co potwier-
dzają odpowiednie certyfikaty.

Organizacje importerskie Sprawiedliwego Handlu 
powinny zapewnić:
• sprawiedliwe w kontekście lokalnym ceny za pro-

dukty oraz wynagrodzenia dla pracowników;
• zakupy bezpośrednio od organizacji drobnych 

producentów z krajów Południa, z pominięciem 
pośredników;

• umowy długoterminowe oraz przedpłaty dla grup 
producenckich, które tworzą podstawy dla zrów-
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noważonych źródeł utrzymania, bezpieczeństwa 
ekonomicznego oraz umożliwiają rozwijanie ich 
działalności gospodarczej;

• wypłacanie grupom producenckim premii Spra-
wiedliwego Handlu na projekty rozwojowe dla ich 
społeczności lokalnych;

• pomoc techniczną w formie szkoleń, umożliwie-
nia dostępu do informacji rynkowych itp.

Ważnym elementem misji organizacji Sprawiedli-
wego Handlu jest działanie na rzecz podnoszenia 
świadomości konsumentów.

Ruch Sprawiedliwego Handlu nie jest jednorodny. 
Tworzą go organizacje o różnych charakterze, różne 
jest też ich pochodzenie. Poszczególne organizacje 
mogą też zrzeszać się w organizacjach sieciowych, 
takich jak Fairtrade International, Światowa Orga-
nizacja Sprawiedliwego Handlu (WFTO), Europej-
ska Sieć Sklepów Świata (NEWS!), która niedawno 
dołączyła do WFTO, czy Europejskie Stowarzysze-
nie Sprawiedliwego Handlu (EFTA). Z kolei te czte-
ry największe sieci Sprawiedliwego Handlu założyły 
nieformalną platformę współpracy FINE.

W języku angielski występuje także dwojaka pisow-
nia: Fair Trade oraz Fairtrade. 
• Fair Trade pisane oddzielnie odnosi się do idei 

Sprawiedliwego Handlu, całego ruchu oraz pro-
duktów, certyfikowanych w ramach różnych sys-
temów certyfikacji. 

• Fairtrade pisane łącznie odnosi się do systemu 
certyfikacji, prowadzonego przez organizację Fa-
irtrade International, oraz do używanego przez 
nią znaku certyfikacyjnego.

Dużym osiągnięciem ruchu Sprawiedliwego Handlu 
jest ustalenie powszechnie uznawanej definicji mię-
dzynarodowej, cytowanej m.in. w dokumentach Unii 
Europejskiej:

Sprawiedliwy Handel jest to partner-
stwo w handlu, opierające się na dialo-
gu, przejrzystości i szacunku, w którym 
dąży się do większej równości w han-
dlu międzynarodowym. Przyczynia się 
do zrównoważonego rozwoju poprzez 
oferowanie lepszych warunków han-
dlowych dla marginalizowanych produ-
centów i pracowników, szczególnie na 
Południu. Organizacje Sprawiedliwego 
Handlu (wspierane przez konsumen-
tów) aktywnie angażują się we wspiera-

nie producentów, podnoszenie świado-
mości i kampanie na rzecz zmian zasad 
i  pra ktyk konwencjonalnego handlu 
mię dzy naro dowego.

FINE, 2001

Definicja ta ukazuje wartości, na jakich opiera się 
Sprawiedliwy Handel. Te wartości odróżniają go 
od handlu konwencjonalnego, w którym naczelną 
wartością jest maksymalny zysk. Produkty Spra-
wiedliwego Handlu są wytwarzane i sprzedawa-
ne z uwzględnieniem tych zasad, co jest – w miarę 
możliwości - weryfikowane przez wiarygodne, nie-
zależne systemy certyfikacji. 

Sprawiedliwy Handel wspierany jest nie tylko przez 
konsumentów, ale też przez międzynarodowy ruch 
miast, szkół, uczelni, parafii, organizacji pozarzą-
dowych, zakładów pracy itp., przyjaznych dla Spra-
wiedliwego Handlu. Społeczności lokalne, które je 
tworzą, uzyskują ten honorowy tytuł po spełnieniu 
określonych kryteriów, wśród których najważniej-
sze jest promowanie na swoim terenie idei i produk-
tów Sprawiedliwego Handlu. Międzynarodowa kam-
pania Miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu 
(Fair Trade Towns) jest obecnie największą kampanią 
międzynarodową Sprawiedliwego Handlu na świecie.

Sprawiedliwy Handel znajduje coraz szersze poparcie na wszystkich kontynentach. 
Zdjęcia: fotobueno.pl
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