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Podstawą świadomość
Aby być konsumentem etycznym, który wspiera Sprawiedliwy Handel, potrzebne jest pewna wiedza (stąd 
równoważne określenie “konsumpcja świadoma”), aby umieć dokonywać wyborów etycznych w praktyce. 
Nasz przewodnik ma pomóc zdobywać tę wiedzę i przekazywać ją wszystkim, którzy nie są obojętni na los 
społeczności ludzkiej (też przyszłych pokoleń) oraz przyrody. Dokonując pozornie niewielkich zmian w stylu 
konsumpcji, możemy znacznie ograniczyć swój negatywny wpływ na otoczenie i całą planetę.

Nasz przewodnik nie wyczerpuje zagadnienia etycznej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu. Oby był zachę-
tą do dalszych poszukiwań – do pogłębiania wiedzy oraz kształtowania postaw etycznych oraz etycznego 
stylu życia swojego, swojej rodziny i całej społeczności lokalnej. 

Zagadnienia pokrewne
Bankowość etyczna (ang. ethical banking), zwana też bankowością społeczną, alternatywną, obywatelską 
lub zrównoważoną, jest wyrazem troski o wpływ, jaki inwestycje i kredyty mają na społeczeństwo i środo-
wisko naturalne. Bankowość etyczna jest częścią większego ruchu społecznego, zwanego też po angielsku 
banktivism. Wzywa on do większej odpowiedzialności społecznej i ekologicznej w sektorze finansowym. Obej-
muje inwestycje etyczne, inwestycje odpowiedzialne społecznie oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. 
Bankivism jest również związany z takimi ruchami, jak Sprawiedliwy Handel czy konsumpcjonizm etyczny. 

Inwestycje odpowiedzialne społecznie (ang. Socially Responsible Investment albo Sustainable Re-
sponsible Investment – SRI), zwane też zrównoważonymi, społecznie świadomymi, zielonym lub etycz-
nymi, to strategia inwestycyjna, która w takim samym stopniu troszczy się o maksymalizację zysku, jak 
o dobro publiczne. Inwestorzy społecznie odpowiedzialni wspierają działania gospodarcze, które promują 
ochronę środowiska, ochronę praw konsumenta, prawa człowieka itp. Niektórzy inwestorzy unikają współ-
pracy z firmami zaangażowanymi w branżę alkoholową, tytoniową, pornograficzną czy zbrojeniową, nie 
współpracują też z firmami handlującymi bronią, zajmującymi się hazardem czy prowadzeniem elektrowni 
jądrowych. W inwestowaniu społecznie odpowiedzialnym zwraca się szczególną uwagę na stosunek do śro-
dowiska naturalnego, sprawiedliwości społecznej i ładu korporacyjnego (czyli na czynniki ESG: environmen-
tal social governance). Kluczową rolę w SRI odgrywa nie tylko posiadanie akcji (bezpośrednio lub za pośred-
nictwem funduszy inwestycyjnych), lecz również rzecznictwo akcjonariuszy oraz inwestowanie społeczne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), znana też jako sumie-
nie korporacyjne, obywatelstwo korporacyjne, ocena społeczna albo odpowiedzialny biznes, jest rodzajem 
autoregulacji modelu działalności gospodarczej. CSR jest narzędziem, za pomocą którego można sprawdzić, 
czy wszystkie działania biznesu są zgodne z duchem prawa, standardami etycznymi i normami międzynaro-
dowymi. Czasami firmy nie tylko postępują zgodnie z powyższymi zasadami, lecz decydują się dodatkowo za-
angażować w działania sprzyjające dobru społecznemu, które przekraczają interes przedsiębiorstwa i wy-
magania prawne. CSR dąży to tego, aby firma wzięła dobrowolnie odpowiedzialność za swoje działania wobec 
społeczeństwa. Działania firmy powinny mieć pozytywny wpływ na środowisko, klientów, pracowników, spo-
łeczności, udziałowców i wszystkich członków sfery publicznej, którzy mogą być uznani za interesariuszy.

Postwzrost (ang. degrowth) - ruch społeczny, postulujący zerwanie z obowiązującym paradygmatem 
wzrostu gospodarczego na rzecz dążenia do poprawy jakości życia w granicach możliwości środowiska. 
Zwolennicy postwzrostu, zwani też postwzrostowiczami (ang. degrowthists) negują nadrzędną wartość 
dóbr materialnych, a także proponują alternatywne modele ekonomii – barter, spółdzielczość, współdziel-
ność i wymianę społecznościową.
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