
Mis on 
Fairtrade?
Vali tooted, mis muudavad elusid

MiKS 
Fairtrade?
Sest maailm muutub iga ostuga…

Mis teeb Fairtrade 
märgise teistest 
erinevaks?
Mitte lihtsalt erinev, ainulaadne

...mitte ainult nende 
inimeste heaks, kes 
saavad õiglast hinda, 
vaid mõju pärast, mis 
tuleb kuulumisest 
organiseeritud talunike 
gruppi, millel on mõju 
nii peredele kui ka 
kogukondadele.

Tema on Marlene, 
kohvitalunik Nicaraguast.

“Meie eluviis paraneb… Elu 
pole enam selline nagu 
varem, kõik on parem… 
Tootja elu on raske, kuid 
need kaheksa aastat, kui 
olen olnud liige, olen saanud 
tunda erinevust ja nii minu 
elu kui ka mu laste elu on 
muutunud. Tänu Fairtrade’i 
toetusele on meie elud 
läinud paremaks.”

Marlene del Carmen Gonzales Jarquim, 
SOPPXECCA liige ja kohvitalunik.

Fairtrade on lihtne ja mõjus viis 
muuta elu paremaks inimestel, kes 
kasvatavad seda, mida armastame.

Õiglane kaubandus seisab õiglase 
hinna, paremate töötingimuste, 
terve keskkonna ja inimõiguste 
eest, pakkudes nii stabiilset 
tulevikku arengumaade talunike 
kogukondadele. See puudutab iga 
inimest iga toote taga, mille peal on  
õiglase kaubanduse ehk Fairtrade 
märgis – banaanidest ja kohvist 
abielusõrmuste ja šampoonini. 
Tänu sellele märgisele on 
paranenud 1,7 miljoni taluniku elu, 
kuid meil on veel pikk maa käia.

est



Kui sa tahad olla kursis värskete 
uudistega õiglasest kaubandusest, osaleda 
kampaaniates ja üleskutsetes, siis tule kampa:

Leiad meid Facebookist Õiglase kaubanduse klubi
Www.fairtrade.ee

MIS EDASI? ÜHINE LIIKUMISEGA

SINA SAAD OLLA OSA HEAST MUUTUSEST

OSALE

Küsi Fairtrade 
märgisega tooteid 

igal pool, kus 
võimalik

sina Tulevik
Õiglane maailm 
nii meile kui ka 

talunikele

Poed
müüvad Fairtrade 
märgisega tooteid

Meil on mitmeid ideid, 
kuidas saad osaleda

Vaata www.fairtrade.ee

Talunikud
saavad õiglast 

hinda ja lisatasu

Kogukonnad
kasutavad lisatasu, et investee-
rida koolidesse või kliinikutesse 
või ettevõtluse arendamisesse

Räägi sõpradele, 
töökaaslastele 

ja perele 
Fairtrade’ist

KUI SA NÄED 
FAIRTRADE MÄRGIST, 
SIIS TEA:

Fairtrade’i tootja sai oma kauba eest hinna, mis kattis 
tootmisega seotud kulud.

Töölistel on õigus inimväärsele palgale, liituda 
ametiühingutega ning töötada turvalistes tingimustes. 
Keelatud on laps- ja orjatöö kasutamine ning hoitakse 
keskkonda.

Lisaks sai tootmisühistu ka Fairtrade Premiumi 
ehk lisaraha, mida investeerida ettevõtlusesse või 
kasutada kogukonna projektides.

Talunikel ja töölistel, sealhulgas ka naistel, on 
võimalus rääkida kaasa ja teha oma hääl kuuldavaks.50%

Mis teeb Fairtrade märgise teistest erinevaks?

Palju erinevaid 

märgiseid ja vähe 

aega neid uurida?

On nii?

Ainult Fairtrade märgise puhul 
on 50% ulatuses omanikeks 
ka talunikud ja töölised. Nad 
osalevad kõikides olulistes 
otsustes selle kohta, mida 
teeme ja kuidas koos töötame.

MTÜ Mondo seisab õiglase 
kaubanduse eest Eestis aastast 2013. 
Tutvustame Fairtrade märgist ja 
süsteemi koolidele, ettevõtetele, 
kodanikuühendustele jt. Toome 
lähemale Fairtrade’iga seotud 
inimeste ja kogukondade lood ning 
meie kohaliku tarbimise mõju. Lisaks 
toetame poekette, et poeriiulitel 
oleksid saadaval jätkusuutlikud 
valikud, mis parandavad tööliste ja 
talunike elu maakera lõunapoolel.

2014. aastast annab MTÜ Mondo 
välja õiglase kaubanduse sõbra 
tunnustust. Selle on saanud 
Eesti kohalikud ettevõtted, mis 
toodavad Fairtrade märgisega 
kaupu ning organisatsioonid, 
mis kasutavad või müüvad 
Fairtrade märgisega tooteid (poed, 
kohvikud, restoranid, hotellid, 
kodanikuühendused, kogudused, 
koolid jt).


