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PODEJMIJ WYZWANIE!



Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu odbywa się co roku w drugą sobotę maja. Jest to
święto międzynarodowe, którego celem jest rozpowszechnienie Ruchu Sprawiedliwego Handlu
oraz wartości, za którymi opowiadają się jego działacze, na skalę globalną. 

Każde obchody odbywają się pod innym hasłem. W tym roku hasłem jest #BuildBackFairer. 
Stworzenie stanowiska Build Back Fairer zdeterminowała pandemia COVID-19, która zupełnie
zmieniła naszą rzeczywistość. Najwięksi działacze ruchu Fair Trade stworzyli oświadczenie,
które kierują głównie do rządów, ale również do organizacji pozarządowych, edukatorów czy
konsumentów. Celem Build Back Fairer jest wprowadzenie globalnych zmian w zakresie
ożywienia gospodarczego po pandemii koronawirusa. Rezultaty pandemii zauważymy wszyscy,
ale to drobni producenci i pracownicy z krajów rozwijających się poniosą największe
konsekwencje światowej tragedii.

Build Back Fairer to wspólny mianownik dialogu na temat zmian, jakie rządy powinny
wprowadzić, by światowy handel rzeczywiście stał się sprawiedliwy. W postulatach pojawiają
się także działania, których wprowadzenie jest konieczne, by zatrzymać postępujące zmiany
klimatyczne. Jeśli nie zdamy sobie sprawy ze współzależności działań człowieka i środowiska,
czeka nas globalna klęska.

Każdy może przyłączyć się do obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu! Chcecie
wiedzieć jak? Czytajcie dalej!

THE WORLD FAIR TRADE DAY



Potrzebujemy gospodarki, która oparta jest na współpracy, a nie na konkurencji.

Musimy zmienić politykę handlu. Rządy powinny zachęcać do sprawiedliwego i zrównoważonego

handlu, zniechęcać do tego, który opiera się na najtańszych produktach.

Sprawiedliwy handel na poziomie lokalnym i globalnym.

Powinniśmy przekształcić łańcuchy dostaw, aby każdy z nas mógł dokonać zrównoważonych i

przystępnych wyborów konsumenckich.

Musimy podjąć działania na rzecz przeciwdziałaniu nierównościom między kobietami i

mężczyznami, biednymi i bogatymi, Globalnym Południem i Północą.

Należy wprowadzić model gospodarczy, dzięki któremu nasze działania odbywać się będą z

szacunkiem dla środowiska. Konieczna jest redukacja emisji gazów cieplarnianych i promocja

sprawiedliwości klimatycznej.

Potrzebna jest zmiana z rynku przepełnionego tanią żywnością i szybką modą, na rynek z

większym udziałem Sprawiedliwego Handlu i materiałów organicznych.

Sprawiedliwa, długoterminowa współzależność między krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi

oparta na Sprawiedliwym Handlu.

Polityka powinna być publiczna, mająca na celu szacunek do ludzi i planety.

Demokracja ekonomiczna bez nadużyć i łamania praw człowieka.

Potrzebujemy transformacji praktyk handlowych i zakupowych, które umożliwiają utrzymanie

dochodów drobnym producentom i płace wystarczające na utrzymanie dla pracowników.

Potrzebujemy zmiany z prymatu zysku na prymat misji.

Przejrzystość łańcucha dostaw i informacji o tym, jako o wartości wspólnej.

Musimy zmienić obecny ład: od kultury konsumpcjonizmu do zrównoważonego stylu życia i

nowego ładu na naszej planecie.

Dokument Build Back Fairer przedstawia zmiany, jakie należy podjąć:
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BUILD BACK FAIRER



Wystarczy, że zrobicie sobie zdjęcie z plakatem Build Back Fairer.

Udostępnijcie zdjęcie w swoich mediach społecznościowych.

Do postów dodacie hasztagi: #BuildBackFairer #WorldFairTradeDay2021

#WorldFairTradeDay.

Zaproście do zabawy przyjaciół. Odznaczcie ich w poście.

Link do materiałów znajdziecie na naszej stronie: www.sprawiedliwyhandel.pl

Wydrukujcie plakaty. Rozwieście je tam, gdzie możecie (tablice ogłoszeń, tablice rady

osiedla, szkolne korytarze czy miejsca pracy).

Opowiedzcie o ruchu Fair Trade. 

Możecie też przeprowadzić warsztaty lub opowiedzieć o tym, czym jest Ruch

Sprawiedliwego Handlu i odpowiedzialna konsumpcja. 

Możecie przeprowadzić warsztaty bądź prelekcję online.

Uwiecznijcie to na zdjęciach i opublikujcie w mediach społecznościowych. 

Pamiętajcie o hasztagach: #BuildBackFairer #WorldFairTradeDay2021

#WorldFairTradeDay.

Do obchodów można przyłączyć się na kilka sposobów. 

Dołączcie do akcji Fair Trade Photo Challenge. 
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Przeprowadźcie akcję w swojej szkole, na uczelni, 
wśród lokalnej społeczności.
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Zróbcie ćwiczenia z naszej karty ćwiczeń i podejmijcie wyzwanie! Kartę
znajdziecie na dalszych stronach.  

Weźcie udział w quizie! 

Link do quizu znajdziecie na naszej stronie. Rozwiążcie go, udostepnijcie w mediach

społecznościowych i weźcie udział w losowaniu. Do wygrania paczka z produktami z

Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu.

JAK PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO OBCHODÓW 
WORLD FAIR TRADE DAY



Z uwagi na pandemię COVID-19 wydarzenia z okazji World Fair Trade Day będą odbywać

się online. Wśród nich m.in.

Panele dyskusyjne

Etyczny i zrównoważony biznes? To możliwe! 

Już 6 maja 2021 na Instagramie World Fair Trade Organization będzie można posłuchać

opowieści osób, które prowadzą etyczne biznesy. Wśród prelegentów: Henry Konzok z  Rice

& Carry Bags, Mitos Urgel działaczka  Women's Education for Advancement and

Empowerment (WEAVE), Julia Zotter z Zotter Schokolade. 

Aby dołączyć do wydarzenia wystarczy dołączyć do live'a WFTO na Instagramie:

@WFTO_FairTrade, godz. 14.00.

Co mogą zrobić rządy, by odbudować gospodarkę 
po pandemii COVID-19? 

Posłuchajcie co mają do powiedzenia na ten temat:  Marie Lisa Dacanay z Institute for Social

Enterprise in Asia, Miho Shirotori z Division on International Trade and Commodities,

UNCTAD, Louise Luttikholt z IFOAM-Organics International, Daniel Legarda z  Ecuadorian

Ministry of Foreign Trade oraz Erinch Sahan z World Fair Trade Organization. Spotkanie

poprowadzi Sergi Corbalan z Fair Trade Advocacy Office.  

Wydarzenie transmitowane będzie na Youtube oraz na Facebooku @WFTOFairTrade, 

7 maja 2021, godz. 16.00.

Jakie są rzemieślnicze alternatywy w obszarze "sprawiedliwej" mody? 

O tym dowiecie się 8 maja 2021, godz. 15.00, od działaczy inicjatywy Fashion Revolution.

Wydarzenie odbędzie sie na kanale Youtube i Facebooku World Fair Trade Organization. 

WYDARZENIA ONLINE



KILKA FAKTÓW

NA PLANTACJACH KAKAO 
NA WYBRZEŻU KOŚCI
SŁONIOWEJ KOBIETY

STANOWIĄ DWIE TRZECIE
SIŁY ROBOCZEJ.

80% SIŁY ROBOCZEJ  W PRZEMYŚLE

ODZIEŻOWYM TO KOBIETY, KTÓRE NIE

ZARABIAJĄ TAKICH SAMYCH KWOT JAK

MĘŻCZYŹNI, NIE MOGĄ AWANSOWAĆ, NIE

MAJĄ DOSTĘPU DO OPIEKI ZDROWOTNEJ

 I RYZYKUJĄ ŻYCIE PRACUJĄC

 W CIĘŻKICH WARUNKACH.

TYLKO 5% CZEKOLAD
 JEST WYPRODUKOWANYCH 

ZE „SPRAWIEDLIWYCH” ZIAREN

70% LASÓW TROPIKALNYCH 
ZOSTAŁO WYCIĘTYCH 

POD UPRAWY W CIĄGU 30 LAT

67 CENTÓW NA DZIEŃ ZARABIA 
2 MLN FARMERÓW

UPRAWIAJĄCYCH KAKAO (2,51$-
ZA TYLE MOŻNA GODNIE PRZEŻYĆ)



KILKA FAKTÓW

PRODUKTY Z CERTYFIKATEM
SPRAWIEDLIWEGO HANDLU TO NIE

TYLKO KAWA, HERBATA CZY
KAKAO. TO TAKŻE SŁODYCZE,

ŻELKI, PRZETWORY, OLEJE,
UBRANIA, PRZPRAWY 

I WIELE INNYCH PRODUKTÓW.

SPRAWIEDLIWY HANDEL TO

RÓWNOŚĆ PŁCI, BRAK ZGODY

NA PRACĘ NIEWOLNIKÓW

 I DZIECI, REALNA POMOC.

SPRAWIEDLIWY HANDEL TO TAKŻE
DZIAŁANIA EDUKACYJNE I

WSPARCIE LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI: BUDOWA DRÓG,

SZKÓŁ, MIEJSC OPIEKI
ZDROWOTNEJ, BOISK.

KUPUJĄC PRODUKTY 
Z CERTYFIKATEM

SPRAWIEDLIWEGO HANDLU
WSPIERASZ DROBNYCH

ROLNIKÓW I PRODUCENTÓW
 Z KRAJÓW 

ROZWIJAJĄCYCH SIĘ.

SPRAWIEDLIWY

HANDEL TO DZIAŁANIA

NA RZECZ

ŚRODOWISKA.



Na następnej stronie znajdziecie ćwiczenia, dzięki
którym możecie stać się Odpowiedzialnymi
Konsumentami. Już nimi jesteście? Świetnie! 
Nasze ćwiczenia są też dla Was - sprawdźcie się!

Możecie używać ich indywidualnie, bądź jako karty prac
ze swoimi klasami. Możecie podzielić się z nami
wynikami pisząc post na Waszych mediach
społecznościowych i nas w nich odznaczając. 

Podejmijcie wyzwanie i przez 30 dni kontrolujcie swoje
zakupowe zwyczaje. Czy wybieracie produkty z
Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu? Jakie produkty
już znajdują się w Waszych kuchennych szafkach i
lodówce? Ile wiecie o Ruchu Sprawiedliwego Handlu?

No to co...
Zaczynamy!

Udanego Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu!

WYZWANIE!



Imię i nazwisko:

Data:

Masz w planach zakupy? Ile z rzeczy, które masz na swojej liście może posiadać
Certyfikat Sprawiedliwego Handlu? Może chcesz kupić czekoladę, herbatę,
słodycze, koszulkę, bieliznę? Wiele rzeczy może być "sprawiedliwych"! 

Przez kolejne 30 dni rób listę zakupów i sprawdzaj, który z produktów można
kupić w wersji z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu. Może uda Ci się je kupić?! 

Zadanie 1.

Rzeczy, które 
planuję kupić

Czy ta rzecz 
może być fair? 

Gdzie ją kupię?



Rzeczy, które 
planuję kupić

Czy ta rzecz 
może być fair? 

Gdzie ją kupię?



Zrób listę sklepów w Twojej okolicy, w których
możesz kupić produkty z certyfikatem Fairtrade.

Jakie działania możesz podjąć wraz ze swoimi
przyjaciómi lub rodziną, by promować ruch
Sprawiedliwego Handlu?

Ty już wiesz, czym jest Sprawiedliwy Handel. A
Twoi bliscy? Znajomi? Zrób listę osób, którym
możesz o tym opowiedzieć! 
Odpowiedz także na poniższe pytania.

Osoby, którym
opowiem 

o Sprawiedliwym
Handlu

Myślę, że przekazanie komuś tej
wiedzy może zmienić świat.

tak
nie

Zadanie 2.



Zadanie 3.
Zastanów się, jak będzie wyglądał świat, gdy Sprawiedliwy Handel będzie normą.
Wypisz kilka swoich myśli, skojarzeń poniżej.

Co mogą zmienić takie dokumenty jak Build Back Fairer?



Zadanie 4.
Wyobraź sobie, że to Ty jesteś najważniejszym politykiem bądź polityczką w
Europie. Właśnie od Ciebie zależy, jak ma wyglądać europejska gospodarka i
handel z krajami rozwijającymi się. Napisz: jakie 5 zmian wprowadzisz? 



Zadanie 5.
Lubisz czekoladę? A czy wiesz jak wyglądają plantacje kakao i praca na nich?
Poszukaj informacji na ten temat. Stwórz infografiki, która opisze w skrócie drogę
ziarna kakao od plantacji do tabliczki czekolady. 

czekolada
H I STOR I A  W  Z I ARENKU

od plantacji do tabliczki

autorstwa:



Internet pełen jest informacji. Warto jednak wybierać wartościowe strony, na
których publikowane są jedynie sprawdzone informacje. Zrób swoją listę stron
oraz profili w mediach społecznościowych, na których znajdziesz fakty a nie fake
newsy na temat Sprawiedliwego Handlu.

Zadanie 6.



Cieszymy się, że bierzesz udział w naszym wyzwaniu i wraz z nami świętujesz
Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu.

Zachęcamy Cię również do śledzenia w internecie hasztagu #EUWISE. 
EU-WISE YOUNG CITIZENS-CONSUMERS to projekt finansowany z funduszu
Erasmus+, który kierowany jest do młodych ludzie z Polski, Belgii, Włoch, Rumunii.
Bierzemy w nim udział razem z organizacjami: Equo Garantito, Project School, Fair
Trade Advocacy Office, Asociata de Tineri Din Ardeal.

Celem projektu jest zwiększenie nabywania kompetencji społecznych i obywatelskich,
zrozumienie wartości i podstawowych praw przez młodych ludzi. W trakcie realizacji
uczestnicy wezmą udział w debatach, działaniach oraz promocji nowych wzorów
konsumpcyjnych. Jako inicjatorzy zmian zaangażują się także w aktywności w
obszarze lokalnych społeczności. 
EU WISE zbierze i rozpowszechni dobre praktyki wspierające rolę młodych ludzi jako
aktywnych partnerów zmian i wdrażania SDG12 i SDG4.

Projekt ten został sfinansowany ze wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla poglądy autora, a Komisja
nie może być uznana za odpowiedzialną za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

WSPANIALE!

BĄDŹCIE Z NAMI
 W KONTAKCIE!

WWW.SPRAWIEDLIWYHANDEL.PL
 

WWW.SKLEP.SPRAWIEDLIWYHANDEL.PL
 

FACEBOOK: @FAIRTRADE.100.PSSH
 

INSTAGRAM: @SPRAWIEDLIWYHANDEL
 

TWITTER: @FAIRTRADEPL
 

https://www.equogarantito.org/
http://projectschool.eu/?lang=en
https://fairtrade-advocacy.org/
https://www.ata-ro.eu/ro
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal4

