
Õiglase kaubanduse kool
Inimväärsed töötingimused 
istandustes ja farmides ning 
äraelamist võimaldav töötasu

Lapstööjõu 
kasutamine on 
keelatud

Tootjatele õiglase 
hinna maksmine Kohalike kogukondade 

arendamine, nt joogiveega 
varustamine, teede 
ja tervishoiuasutuste 
ehitamine jne.

Keskkonnasäästlikkus

Õiglane kaubandus on kauplemisviis, 
mis toetab otse ja tõhusalt 
Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika 
arengumaade ebasoodsas olukorras 
olevaid tootjaid ja talunikke ning 
lähtub järgmistest põhimõtetest:

MEIE ÕPETAJATE TOAS, 
SÖÖKLAS JA PUHVETIS ON:

kohv, tee, suhkur, troopilised puuviljad, 
šokolaad, maiustused, kakao ja riis õiglase 
kaubanduse märgistega 

MEIE TUNDIDES ON:

õiglane kaubandus lõimitud erinevate 
õppeainetega

temaatilised võistlused, nt video- ja 
kirjandussõpradele

õiglase kaubanduse retsepti-, foto- või 
joonistusvõistlused

temaatilised filmid ja jutud

30% uurimis- ja loovtöödest õiglase 
kaubanduse teemal

MEIE KLASSI- JA 
KOOLIÜRITUSTEL ON:

laatadel õiglase kaubanduse tooted

perepäevadel õiglase kaubanduse lett

kaasatud ettevõtted, kes on õiglase 
kaubanduse sõbrad või müüvad õiglase 
kaubanduse märgistega tooteid

MEIE KOOLIS ON:

juhtkond, õpetajad ja õpilased 
teadlikud õiglasest kaubandusest

mais õiglase kaubanduse päeva 
tähistamine

oktoobris õiglase kaubanduse 
nädala tähistamine

autasudeks ja kingitusteks õiglase 
kaubanduse märgistega tooted

raamatukogus saadaval õiglase 
kaubanduse materjalid

õiglase kaubanduse stend

Mondo aitab
• kodulehel ülevaade koolides toimunud 

tegevustest ja materjalidest

• infotunnid ja koolitused õpetajatele ja 
koolijuhtidele

 
• tuleme esinema, kui kool on näidanud end 

õiglase kaubanduse sõbrana

• töötoad õpilastele

• filmid ja raamatud ning vajalikud materjalid 
meie raamatukogus

Õiglase kaubanduse märgistega tooted ei konkureeri Eesti kaupade ja toodetega, pole kallimad 
kui sama kvaliteediga, kuid sertifitseerimata kaubad ja neid on saada paljudes Eesti poodides.

Lapsed Eestis, Ghanas, Ecuadoris või Indoneesias väärivad kaasavat, kvaliteetset ja jätkusuutlikku arengut 
toetavat haridust ning kestlikku majanduskasvu ja tulevikus inimväärset tööd.

Maailm muutub iga ostuga. Koolil on võimalus aidata lastel kasvada headeks kodanikeks ja teha paremaks 
nende inimeste elusid, kes kasvatavad meie toidulauale puuvilju ja muud toitu.

mondo.org.ee
Trükis valmis projekti „Make Fruit Fair” raames, mida rahastavad osaliselt 
Euroopa Liit ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). Trükise eest 
vastutab MTÜ Mondo ja seda ei saa käsitleda Euroopa Liidu või KÜSK-i 
seisukohti peegeldavana.


