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Õiglane kaubandus
M a a i l M  M u u t u b  i g a  o s t u g a

Kampaanias osalevates kohvikutes Tallin-
nas, Tartus, Rakveres, Pärnus, Kärdlas ja 
Narvas pakutakse terve nädala jooksul 

Fairtrade’i märgitooteid. Kõigis Prisma Peremar-
ketites üle Eesti on eriväljapanekud Fairtrade’i 
märgiga toodetest ja neid on võimalik ka soodus-
hindadega osta. 

Otsi riiulist Fairtrade’i märgitooteid
Prisma Peremarket tähistab õiglase kaubanduse 
nädalat juba teist aastat. “Sel nädalal pöörame ta-
vapärasest suuremat tähelepanu õiglasele kauban-
dusele, tutvustades klientidele õiglase kaubandu-
se tooteid ning selle põhimõtteid. Prismas müü-
davad õiglase kaubanduse tooted on poes lauda-
del eraldi välja toodud koos infomaterjalidega. 
Lisaks loosime klientide vahel välja õiglase kau-
banduse toodete kinkekorve. Ka riiulis on tooted 
eri märgistusega, et klientidel oleks lihtsam neid 
leida. Kõik õiglase kaubanduse tooted on Prisma 
kauplustes sel nädalal tavapärasest 10% soodsa-
mad, julgustamaks inimesi neid tooteid ostma ja 
nendega tutvuma,” räägib Prisma Peremarketi tu-
rundus- ja kommunikatsioonidirektor Kadri Lai-
nas. “Lisaks on võimalik saada liikumisega kaasa 
läinud kohvikutest kuponge, millega saab õiglase 
kaubanduse tooteid soetada endale tavapärasest 
soodsama hinnaga. Sooduskupong kehtib kõiki-
dele õiglase kaubanduse toodetele terve nädala 
jooksul kõikides Prisma Peremarketi kauplustes.”

Maiusta kohvikutes
Õiglase kaubanduse nädala raames pakutakse 
Fair trade’i märgiga tooteid ka mitmes Tallinna, 
Tartu, Rakvere, Pärnu, Kärdla ja Narva kohvikus.

Mustikas Cafe ei ole varasematel aastatel õig-
lase kaubanduse nädalat tähistanud, kuid käesole-
val aastal on plaanis mitmesuguseid ettevõtmisi. 
“Kavatseme teha magustoite, kasutades õiglase 
kaubanduse tooteid, pakume külalistele õiglase 
kaubanduse kohvi 20% allahindlusega ja teeme 
õiglase kaubanduse leti, kuhu paneme infot too-
detest ja retseptidest, mille järgi saab kodus toi-
tu valmistada, kasutades neid tooteid,” tutvustab 
Mustikas Cafe juhataja Maksim Alkapov.

Pagaripoiste kohvikutes pakutakse kaheksat 
sorti õiglase kaubanduse teed. “Valikusse tulevad 
mitmed väga põnevad nii kohalikud kui ka lõuna-
maised maitsed,” kutsub Pagaripoisid OÜ turun-
dusjuht Martin Pärn teed nautima. 

Kokka kodus maailm paremaks!
Õiglase kaubanduse nädalat on võimalik tähista-
da ka kodust väljumata. Toidublogijad ja teised 
küpsetushuvilised on saatnud hulgaliselt retsepte, 
mille järgi küpsetamisel saab kasutada Fairtrade’i 
tooteid. Õiglane retseptiraamat asub veebiaadres-
sil www.fairtrade.ee. 

24.–30. oktoober on õiglase kaubanduse nädal
Käesoleval nädalal tähistatakse Eestis rahvusvahelist õiglase kaubanduse nädalat, 
mis toimub seekord juba viiendat korda. Nädala peamine eesmärk on tutvustada 
õiglast kaubandust kui võimalust teha eetilisi ostuotsuseid.

Fairtrade’i 
tooteid  
pakkuvad 
kohvikud
Tallinnas:
• Robert’s Coffee, 

Kristiine keskus, 
Endla 45

• Mustikas Cafe, ostu-
keskus Mustikas, 
Tammsaare tee 116

• Rosso ja 
Coffee House, 
Sikupilli  
keskus,  
Tartu mnt 87

• Saiakangi  kohvik, 
Saiakang 3

• Pagaripoisid, 
Lasnamäe Prisma, 
Mustakivi tee 17

• Kohvik Kompott
Narva mnt 36

Tartus:
• Anna Edasi, 

Tähe 20

• Kolme Ahvi pubi, 
Rüütli 12

Kärdlas:

• Gahva kohvik, 
Põllu 3a

Pärnus:

• Jazz Cafe, 
Ringi 11

Rakveres:

• Art Cafe, 
Lai 13

Narvas:
• Pagaripoisid, Narva 

Prisma, Kangelaste  
prospekt 29

Foto Fairtrade
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SolaRiSe aaTRium
23.–27. maini toimus pea-
linnas üks tõeline õiglane 
kohvik. Õiglane kohvik on 
osa maailmapäeva 2011 
teemanädalast, mille ees-
märk on maailma mitme-
kesisus eesti inimestele 
koju kätte tuua.
Kohvik sai teoks tänu 
õiglase kaubanduse 
saadikute, Solarise kes-
kuse, kohviku Komeet, 
Fairtrade’i toodete 
maaletoojate ja aren-
gukoostööga tegele-
vate vabaühenduste 
koostööle. 

Peaaegu kaks kolmandikku nüüdis-
maailma riikidest on arengumaad, 
kus elab üle poole maailma rahvasti-

kust. Traditsiooniliselt on arengumaade ma-
jandus rajatud toorme, nagu nafta, kohv, tee, 
kakao, puuvill, troopilised puuviljad, suhkur 
jms, ekspordile. Pelgalt tooraine olemasolu 
ei aita enamasti vaese riigi olukorda paran-
dada, sest madalad maailmaturuhinnad ja 
suur konkurents sunnivad arengumaade väi-
ketalunikke müüma oma saagi sellise hinna 
eest, mis ei kata isegi tootmiskulusid, suu-
rem osa rahast jääb vahendajatest suurfir-
madele. Elanikkonna enamik on seega väga 
vaene ja juurdepääs esmavajalikele teenus-
tele puudub. 

Võlakriis ja kliimamuutused 
Arengumaade olukorda on kahjustanud nii 
kliimamuutused, hinnakõikumised, võlakriis 
kui ka paljud muud tegurid ja sündmused.

Alates 1960. aastast näitasid toorainete 
reaalhinnad kasvutendentsi, kuid seitsme-
kümnendatel asendus tõusev tendents kõi-
kuvaga. Hinnakõikumised muutis ohtlikuks 
asjaolu, et mitmed piirkonnad olid spetsiali-
seerunud mõnele kindlale toorainele ja kon-
kureerisid omavahel. Paljud arengumaad sõl-
tuvad välisabist ja laenudest. Suured laenud 
on põhjus, miks arengumaad eksporditulu-
dest ilma jäävad ja ikka vaesuses virelevad. 
1980. aastal pärast naftahindade korduvat 
tõusu (1973, 1979) ja arengumaades toode-
tud tarbekaupade hindade langust tekkis 
arengumaade võlakriis (ingl k debt crisis). 
Kuna arenguplaanide täitmiseks ja rahva 
elatustaseme tõstmiseks jätkati laenamist, 
siis 1980ndate jooksul jõuti sinnani, et ei 
suudetud enam maksta isegi laenuintresse, 
mis on muutnud tagasimakstavad summad 
algsega võrreldes mitmekordseks. Võlakoo-
rem ei puuduta mitte ainult toorainete eks-
porti, vaid mõjutab otseselt ka tavaliste ini-

meste igapäevaelu, sest valitsused ei maksa 
enam toetusi eluks vajalike kaupade tootmi-
sele, vaid suunavad kogu teenitud tulu lae-
nude teenindamisse.

Ka Euroopa Liidu ühine põllumajandus-
poliitika tingib suures osas arengumaade 
põllumeeste kehva olukorra. Näiteks ei ole 
arengumaade põllumeestel võimalik oma 
põllumajandussaadusi Euroopa Liitu impor-
tida Euroopa Liidu liikmetega võrdsetel tin-
gimustel. Ka kõrged tollimaksud muudavad 
arengumaade olukorra raskeks.  

Nendele probleemidele ja arengumaade 
halvale hetkeolukorrale on küll üritatud lei-
da lahendusi, aga siiani mitte väga edukalt. 
Üks võimalikke lahendusi arengumaade põl-
lumeeste olukorra parandamiseks on õigla-
ne kaubandus.

Õiglane kaubandus
Järjest enam räägitakse vastutustundlikust 
ehk eetilisest tarbimisest ja on loodud mit-
mesuguseid rohujuuretasandil liikumisi, kas-

vanud on teadlikkus asjade omavahelistest 
seostest ja meie ostuvalikutega kaasnevast 
mõjust maailma majandusele ja selle kau-
du ka arengumaade olukorrale. Selle tule-
musena on tõusnud kohaliku, ökoloogilise 
ja õiglase kaubanduse (ingl k fair trade) too-
dete eelistamine.

Õiglane kaubandus on tagasihoidlikult 
alustanud liikumine, mis on nüüdseks kuju-
nenud rahvusvahelisteks kokkulepeteks ja 
sertifitseerimissüsteemiks, mis seisab aren-
gumaade väiketalunike ja istanduste töölis-
te heaolu eest, tagades paremad majandus-
likud ja sotsiaalsed tingimused Aafrika, Aa-
sia ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika talunikele 
ja töölistele. Fairtrade ei ole kaugeltki turu-
vastane liikumine, vaid pigem tõdemus, et 
turg on valmis maksma lisaks ka sotsiaalse 
õigluse eest, et tagada tootjatele õiglane hind 
ka tavapäraselt ebaõiglasel turul.

Õiglase kaubanduse ajalugu ulatub kuue-
kümne aasta taha. Mõned allikad väidavad, 
et õiglase kaubanduse liikumisele panid alu-
se ameeriklased, kui nad 1946. aastal ostsid 
otse Puerto Ricost käsitööd. Esimeseks õigla-
se kaubanduse tegevuseks Euroopas peetak-
se Hiina pagulaste käsitöömüüki Briti heate-
gevusliku organisatsiooni Oxfami poolt 1950. 
aastate lõpus. Alates 1960. aastatest tegutse-
vad Euroopas paljudes riikides spetsiaalselt 
arengumaade tooteid müüvad nn maailma-
poed (ingl k world shops).

Lisaks õiglasele hinnale aitab makstav li-
satasu (Fairtrade Premium) arendada tootja-
tel oma kogukondi, võimaldab majanduslik-
ku sõltumatust ning parandab nende elutin-
gimusi. Süsteem toetab ja julgustab keskkon-
da säästvat põllumajandust ja tootmist pro-
pageerides põllumajanduspraktikaid, mis vä-
hendab taimemürkide kasutamist, ning toe-
tab mahepõllundust. 

Õiglase kaubanduse süsteemis müümi-
seks peavad tootjad saama sertifikaadi ning 

maaletoojad ja müüjad omama vastavat 
müügilitsentsi. Ühtsed sertifitseerimiskri-
teeriumid määrab FLO (Fairtrade Labelling 
Organization Internatonal). Tooraine peab 
 olema kasvatatud ja saak koristatud vasta-
vuses FLO standarditega, kontrollitakse kogu 
toote tarne ahelat, et tagada märgistatud too-
dete terviklikkus, ka tootmis- ja töötingimusi 
ning õiglase kaubanduse lisatasu kasutamist.

Tarbijate suhtumine muutub
Rahvusvahelised uuringud on näidanud tar-
bijate järjest suurenevat huvi eetilise tarbi-
mise vastu. 86% maailma tarbijatest usub, et 
ettevõtte jaoks peavad nii oma ärihuvid kui 
ka ühiskondlikud huvid olema võrdse kaa-
luga (Edelman 2010 Goodpurpose Study). 
Nii Euroopa kui ka USA tarbijad teevad jär-
jest enam teadlikke ja eetilisi valikuid. Kuid 
ka kasvavatel turgudel, nagu Mehhiko, Bra-
siilia, Hiina ja India, eelistab seitse tarbijat 
kümnest kaubamärki, mille taga on hea ja 
eetiline idee. 

Ka paljud maailmanimed, nagu Bono, 
Chris Martin, Antonio Banderas, Colin Firth, 
Emma Watson jt, on asunud õiglast kauban-
dust toetama. Räägitakse, et nad teevad seda 
pigem oma hea nime pärast, kuid sõltumata 
sellest on nende toetus väga oluline ja kind-
lasti ka mõjuv. 

Suurbritannia ja USA on kõige suuremad 
turud Fairtrade’i sertifitseeritud toodetele. 
Kui 2000. a Suurbritannias koostatud rapor-
ti (Ethical Consumerism Report 2000, 2010) 
põhjal olid inimesed eetilise tarbimise suh-
tes ükskõiksed, Fairtrade’i märki ei teatud ja 
kaupade turuosa oli 1%, siis 2009. aastaks 
oli olukord märkimisväärselt muutunud – 
üle 70% elanikest teadis, mis Fairtrade on, 
ja pidas seda kõige paremini mõistetavaks 
eetilise kaubanduse märgiks Suurbritannias. 

Eestis 2006. aastal Turu-uuringute ASi 
korraldatud küsitluse põhjal teadis Fairtrade’i 

Mis on minu hommikukohvi tegelik hind?
Me tarbime iga päev toiduaineid, tihti mõtlemata, kuidas need meie lauale on saanud. Otsime poes 
soodushinnaga tooteid ega mõtle, kuidas saab hakkama näiteks Difasi Ugandas, kes meie hommiku-
kohvi tarbeks need oad kasvatas ja korjas. Seega võtame tahtmatult osa paljude inimeste vaesumi-
sest ja kogukondade hääbumisest. Kas oleks võimalik tarbijana midagi ette võtta, et arengumaade 
kehva olukorda parandada, ja mida?

KäRdla  
KohviKuTePäev
Õiglase kaubandu-
se klubi pidas koos 
maakaubaga 6. augus-
til Kärdla kohvikute-
päeval õiglast kohvikut 
maa & ilm.
Õiglases kohvikus 
pakuti kohalike ja 
meretaguste talunike 
toorainest valmistatud 
palasid. Kohv, tee, 
kakao ja suhkur pärinesid õiglasest kaubandusest. Suhkur, mis joogid ja koogid magu-
saks tegi, oli pärit malawist, kakao dominikaani vabariigist, tee india ja Sri lanka ning 
kohv Guatemala ja Peruu õiglase kaubanduse ühistute istandustest. 
maitseelamuste ja toodete päritolust pajatavate lugude juurde kõlas ka samast kandist 
pärit muusika. Kärdla kohvikutepäeva raames avati 15 kohvikut koduõuedes, avalikel 
platsidel ning ka kohtades, mis seni rahva eest peidus seisnud. Kärdla kohvikutepäev on 

õiglase kaubanduse ideed toetanud juba mitu aastat.

märki vaid 5 protsenti elanikkonnast, 2009 oli 
märgi tuntus kasvanud 19 protsendini. Kesk-
misest suurem on märgi tuntus nooremate 
(20–29 a) ja kõrgharidusega vastajate seas, 
samuti juhtivtöötajate, õpilaste/üliõpilaste, 
tallinlaste ning jõukamate inimeste hulgas. 
Märksa vähem teatakse märki väikelinnades 
ja maapiirkondades.

Kui 2006. aastal osteti Eestis õiglase kau-
banduse märgiga tooteid peamiselt huvi pä-
rast, siis kolm aastat hiljem oli olulisimaks 
tõusnud soov toetada sotsiaalse sõnumiga 
tooteid ja aidata parandada inimeste elujär-
ge. Peaaegu pooled 2009. aasta uuringus osa-
lenutest (46%) olid ka edaspidi huvitatud õig-
lase kaubanduse toodete ostmisest. Uus tar-
bijauuring tehakse käesoleva aasta novemb-
ris, kuid toodete järjest suurenev müük näi-
tab otseselt tarbijate kasvavat huvi. 

Müüginumbrid suurenevad
Viimase 20 aasta jooksul on Fairtrade’i too-
dete müügikäive maailmas märkimisväär-
selt kasvanud. 2009. aastal, mis oli üks kee-
rulisemaid majanduses, kulutasid ostjad hin-
nanguliselt 3,4 miljardit eurot õiglase kau-
banduse märki kandvate toodete ostmiseks 
ning käive kasvas võrreldes eelneva aastaga 
15%. Eestis oli Fairtrade’i märgitoodete käi-
ve 2009. aastal üle 300 000 euro, 2010. aas-
tal kasvas aga 600 000 euroni. 

Süsteemis osaleb üle 1,5 miljoni tootja, 
arvestades juurde nende pereliikmed, siis u 7 
miljonit inimest. Kaupu müüakse Euroopas, 
Põhja-Ameerikas, Jaapanis. Enam kui 70 rii-
gis üle maailma tegeleb Fairtrade’i toodete 
müügiga üle 3000 litsentseeritud edasimüü-
ja. Jaekaubandus on huvitatud laiemast sor-
timendist, sest nii levib Fairtrade’i märgi tun-
tus, kasvab käive ning paraneb arengumaa-
de tootjate ja nende perekondade elujärg. 

Euroopas müüakse Fairtrade’i märgiga 
tooteid 55 000 poes. Mitmed tuntud kauba-
märgid, nagu Starbucks, Ben & Jerry’s, Ca-
dbury, Nestle KitKat, on oma tootevalikus-
se lisanud Fairtrade’i sertifitseeritud toor-
ainest valmistatud tooteid. Paljudel rahvus-
vahelise haardega jaekettidel, nagu Marks & 
Spencer, kes on ka Eestis esindatud, on ole-

mas Fairtrade’i märgiga tootesarjad. On sel-
liseid tuntud ettevõtteid, kes oma äri on üles 
ehitanud just õiglase kaubanduse ja/või ma-
hetoodete müügile – näiteks Gepa, Oxfam, 
Urtekram, Hampstead, Simon Levelt, Divi-
ne. Viimati loetletute kaubad on kõik ka Ees-
tis saadaval.

Mõnedki organisatsioonid ja ettevõtted 
pakuvad oma töötajatele ja klientidele õigla-
se kaubanduse tooteid, näiteks Euroopa Par-
lament ja Põhjamaade parlamendid, Micro-
soft ja Merrill Lynch Suurbritannias, IBM ja 
France Telecom Prantsusmaal, hulk lennu-
firmasid ning ka Avatud Eesti Fond Eestis. 

Süsteemi on ka kritiseeritud
Aga kus on edu, seal on alati ka kriitikat ja 
piiranguid. 

The Economist avaldas 2006. a kriiti-
lise artikli, märkides, et Fairtrade saadab 
valesid hinnasignaale tootjatele, sest maks-
tes lisatasusid, on see teistele tootjatele sig-
naaliks turule sisenemiseks ja ülepakkumi-
se ohu tekkimiseks, mis omakorda alandab 
hinda ja teeb seega õiglase kaubandusega 
mitteliitunud tootjate olukorra veelgi ras-
kemaks. Kritiseeriti ka ühistutel põhinevat 
mudelit, kus sertifikaadi saamiseks peavad 
väiketootjad koonduma ühistutesse, kes ot-
sustavad hiljem ka lisatasu jagamise. Kindla 
miinimumhinna tagamine ei ärgita tootjaid 
oma toorme kvaliteeti parandama.

Adam Smithi instituudi poolt 2008. aas-
tal koostatud raport heidab õiglase kauban-
duse süsteemile ette, et ta aitab liiga väikest 
arvu farmereid, jättes enamiku halba olu-
korda, eelistab paremal järjel olevaid toot-
jamaid, nagu Mehhiko, selle asemel et aida-
ta vaeseid Aafrika riike. Ainult viiendik saa-
dustest, mida kasvatavad õiglase kauban-
duse poolt heakskiidetud farmerid, ostetak-
se tegelikult õiglase hinna eest. Suurem ka-
sum jääb aga pigem tooteid müüvatele poe-
kettidele kui tootjatele.

Mis on lahendus?
Ilmselt ei olegi ühe organisatsiooni või lii-
kumise võimuses kõiki arengumaade prob-
leeme lahendada. Fairtrade ei tegele laiema-
te makrotasandi küsimustega, mis hoiavad 
vaesed riigid vaestena, seega arengumaa-
de tootjad on jätkuvalt haavatavas olukor-
ras ning sõltuvad põllumajandustoodetel 
põhinevast ekspordist. Kuigi kriitikat on ol-
nud palju, on aina kasvav populaar sus selle 
hetkel pigem ümber lükanud, seega tuleks 
Fairtrade’i süsteemile au anda ebaõiglaste 
toormehindade ja tootjate olukorra küsimu-
se tõstatamise ning rohujuuretasandi liiku-
mise käimalükkamise eest. 

Seega järgmine kord poodi minnes võtke 
hetk ja mõelge – kas saate maailma heaks mi-
dagi ära teha, et tagada jätkusuutlikum areng 
ning meie lastele ja lastelastele parem elu. 
Oma ostukorvisisu valides saab saata väga 
selge sõnumi tarneahela teise otsa – tootja-
tele. See on küll väike samm nende suurte 
probleemide lahendamise suunas, aga kui 
sõnum on piisavalt selge ja arusaadavalt for-
muleeritud, on siiski võimalik midagi muu-
ta, kas või natukenegi. 

• 1960 ja 1970 loodi Aasias, 
Ladina-Ameerikas ja Aafrikas mit-
meid õiglase kaubanduse organi-
satsioone, kes arendasid sidemeid 
arenenud riikide organisatsiooni-
dega.

• 1973 toodi esimest korda 
Euroopasse Guatemala väiketaluni-
ke ühistu toodetud kohvi. 

• 1988 alustati Hollandis toode-
te sertifitseerimist märgiga Max 
Havelaar.

• 1980ndate lõpus, 1990ndate 
alguses sertifitseerimismärk levis. 
Euroopas ja Põhja-Ameerikas: Max 
Havelaar (Belgia, Šveits, Taani, 
Norra ja Prantsusmaa), Transfair 
(Saksamaa, Austria, Luksemburg, 

Itaalia, USA, Kanada ja Jaapan), 
Fairtrade Mark Suurbritannias ja 
Iirimaal, Rättvisemärkt Rootsis ja 
Reilu Kauppa Soomes.

• 1997 loodi Fairtrade Labelling 
Organization Internatonal (FLO).

• 2002 lansseerib Fairtrade 
International rahvusvahelise 
Fairtrade’i sertifitseerimismärgi. 

• 2004 Fairtrade International 
jaguneb kaheks organisatsiooniks: 
FLO (standardid ning tootjate toe-
tamine) ja FLO-CERT (kontrollib, 
sertifitseerib ja auditeerib).

• 2007 ISEAL (globaalne kesk-
konna- ja sotsiaalsete standar-
dite ühing) tunnustas Fairtrade 
Internationali.

Fairtrade Eestis
• Õiglase kaubanduse teema 
eestvedajaks on Eesti Roheline 
Liikumine (ERL), mis teeb aktiivset 
teavitustööd säästlike eluviiside, sh 
tarbimise kohta. 

• 2003. aastast algas õiglase kau-
banduse tutvustamine Eestis osana 
arengumaade probleemide kajas-
tamisest ja arengumaade inimeste 
elu parandamise võimalustest 
Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ) 
vastavas töörühmas.

• 2004–2005 rahastas ERLi õig-
lase kaubanduse teavitusprojekti 
arengumaade kogukondade toetu-
seks Eesti välisministeerium.

• 2006. aastal käivitus Euroopa 
Komisjoni rahastatud ühisprojekt 
Soome õiglase kaubanduse orga-
nisatsiooniga, mille eesmärk on 
õiglase kaubanduse laiaulatuslikum 
tuntus, Fairtrade’i märgitoodete 
kättesaadavus jaekaubanduses 
ning kodanikuühenduste toetus-
platvormi loomine Eestis.

• 2007 jõudis rahvusvaheline 
Fairtrade sertifitseerimismärk esi-
mese Balti riigina Eestisse.

• 2009. aastast teeb ERL koos-
tööd ka Rootsi õiglase kaubandu-
se organisatsiooniga ühisprojekti 
raames, mida rahastab Euroopa 
Komisjon.A
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Mida garanteerib 
Fairtrade’i märk  
tootel?
• Arengumaade väiketalunikud 
saavad oma toote eest väärilist 
tasu, mis katab kulud ja võimal-
dab kestvat arengut.

• Istanduste ja tootmisühistute 
töölised saavad inimväärset 
palka ja töötavad inimlikes tin-
gimustes.

• Tootmisprotsessis on keelatud 
orja- ja lapstööjõu kasutamine.

• Õiglase kaubanduse lisatulu 
kasutatakse kogukonna sotsiaal-
seks arenguks.

• Tootmisel lähtutakse keskkon-
nasäästlikest põhimõtetest.

Õiglase kaubanduse klubi
Õiglase kaubanduse klubi on Fairtrade’i märgitoodete maaletooja-
te, hoolivate ettevõtete, arengukoostööga tegelevate vabaühendus-
te ja õiglase kaubanduse saadikute ühine algatus, mille eestveda-
jaks on Fairtrade Eesti.

maijooKS
Fairtrade’i märgi 
eestisse jõudmise 
järel 2007. aastal 
on õiglane kau-
bandus olnud esin-
datud igal kevadel 
toimuval maijooksul 
Tallinna lauluvälja-
kul.

aaFRiKa Päevad 
KambjaS
28. augustil korral-
das Õiglase kauban-
duse klubi Kambja 
põhikoolis toimunud 
aafrika päevade raa-
mes heategevusliku 
aafrika kinokohviku.
Põhikooli kohvikus 
toimunud kino-
kohviku külastajad 
said vaadata mitut 
aafrika-teemalist 
filmi ja nautida õig-
lasi jooke – etioopia 
kohvi ja Keenia teed. 

Koogivalikus olid kooliõpilaste valmistatud küpsetised, milles kasutati malawist pärit 
Fairtrade’i märgiga demerara suhkrut. Kohviku müügitulu ja kogutud annetustega toe-
tab Kambja põhikool oma sõpruskooli Ghanas Kongo külas.
Klubi toetas ka kohvikule eelnenud laagripäevadel aset leidnud jalgpallivõistlust, kus 
võistkonnad kandsid kooliõpilaste poolt värvitud aafrikapäraseid särke.

Klubi KohviKuid Toimub Ka edaSPidi üle eeSTi. 
NeNde KoRRaldamiST RahaSTab väliSmiNiSTeeRium. 
jälGi ÕiGlaSe KaubaNduSe Klubi TeGemiSi FacebooKiS!

Margus Kriiva

Jaanus välJa

Jaanus välJa

Merli Jürisoo

Foto Fairtrade
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Pärnu ettevõtja ingre Proos (35) te-
geleb šokolaadipurskkaevude ren-
timisega pidudele ning suvehooajal 

peab Pärnu rannapromenaadil väikest kohvi-
kut. Peres kasvab 2 tütart – Elisabeth (10 a) 
ja Margareth (5 a). Ingre õpib Tartu Ülikooli 
Pärnu kolledžis ettevõtluse-projektijuhtimi-
se erialal ning kirjutab lõputööd õiglase kau-
banduse olemusest ja perspektiividest Ees-
tis. Seoses sellega on ta valdkonnaga põh-
jalikumalt tutvunud ja me uurime temalt, 
milline on õiglase kaubanduse olukord het-
kel Eestis ja millised on tulevikuväljavaated.

Kuidas te jõudsite õiglase kaubandu-
se teemani?
Teema on mulle huvi pakkunud juba viima-
sed neli aastat, sattusin lugema artikleid sel 
teemal ja osalesin õiglase kaubanduse eks-
perdi Riina Kuusik-Rajasaare poolt korralda-
tud õiglase kaubanduse vabatahtlike kooli-
tuspäeval 2008. a Pärnus. Paar aastat tagasi 
tutvustasin kaubakeskuses õiglase kauban-
duse riidest lastemähkmeid. Olen sel tee-
mal teinud ülikoolis töid ja presentatsioone.

Miks on tarvis õiglast kaubandust?
Leian, et on tähtis märgata arengumaade 
olukorda, ja selline süsteem on hea lahendus 
nende inimeste elujärje parandamiseks, taga-
des inimlikud tingimused, vähendades vae-
sust ja näljahäda. Õiglane kaubandus ei ole 
heategevus, vaid äripartnerlus arengumaa-
de tootjate ja ühistutega, et parandada nen-

de kauplemistingimusi maailmaturul. Õigla-
se kaubanduse idee on tagada arengumaa-
de väiketalunike toodetele õiglane hind ning 
tänu sellele on arengumaade väiketootjatel 
ning nende perekondadel võimalik arenda-
da oma kogukondi, koolitada lapsi ja saada 
oma töö eest väärilist tasu. Samuti jälgitak-
se, et tootmises ei ole kasutatud lapstööjõu-
du ega raisatud loodusvarasid. Õiglane kau-
bandus seisab ka selle eest, et maailma kau-
bandusläbirääkimistel muutuksid turukon-
kurents ja kaubandusreeglid ausamaks. Kuna 
õiglane kaubandus propageerib ka keskkon-
nasäästlikku tootmist, siis on oluline tähele-
panu alla võtta, et ka tulevastel põlvedel oleks 
võimalik elada puhtal planeedil. 

Õiglast kaubandust on ka kritiseeritud. 
Millised on peamised probleemid? 
Reeglina on iga asja puhul ka kritiseerijaid 
ja kahtlejaid. Õiglase kaubanduse puhul on 
mitmed majandusteadlased märkinud, et 
süsteem sekkub väljast vabakaubandusse. 
Kritiseeritud on ka seda, et õiglane kauban-
dus on keskendunud koostööle eelkõige väi-
ketalunikega, kuid see on ka loomulik, kuna 
väiksematel ettevõtetel on just kõige raskem 
oma toodangut maailmaturule viia ressur-
sinappuse tõttu.

Milline on õiglase kaubanduse hetke-
olukord Eestis?
Eestisse jõudsid õiglase kaubanduse too-
ted 2007. aastal ja järk-järgult on inimeste 

teadlikkus tõusnud, seda on näidanud tar-
bijauuringud. Eesti inimesed pööravad jär-
jest rohkem tähelepanu ka eetilisele tarbija-
käitumisele, hoolivus meist palju kitsamates 
tingimustes elavate inimeste vastu kasvab. 

Miks ei ole Eestis õiglane kaubandus 
veel väga populaarne?
Oma rolli mängib siin kindlasti toodete mõ-
nevõrra kõrgem hind. Samuti lähiminevi-
kus valitsenud üldine majanduslangusepe-
riood, mis sundis inimesi tegema oma ostu-
otsused, lähtudes soodsamast hinnast. Üks 
põhjusi võib olla, et Eesti inimesed ei ole 
veel teadlikud õiglase kaubanduse põhimõ-
tetest. Samas on eri riikide uuringute põh-
jal selgunud, et tudengid, kelle majandusli-
kud võimalused tavapäraselt ei ole kõige la-
hedamad, on õiglase kaubanduse toodetele 
märkimisväärne tarbijaskond. 

Millised on perspektiivid, kuidas saaks 
teie arvates olukorda parandada?
Tuleks välja töötada õiglase kaubanduse stra-
teegia Eesti jaoks – inimestele tuleks teemat 
tutvustada, kindlasti peaks näitama doku-
mentaalfilme tootjatest ja organisatsioonist, 
andes taustinfot ning luues võimaluse tarbi-
jatele valikute tegemiseks. Heaks traditsioo-
niks on kujunenud iga-aastane oktoobris toi-
muv õiglase kaubanduse nädal. Kuid kind-
lasti, kui olen oma diplomitöö valmis saa-
nud, tuleb veel ettepanekuid, kuidas Eestis 
seda teemat arendada. 

Soomes müüdi 2010. 
aastal Fairtrade’i mär-
gitooteid 93 mln euro 

eest ja toodete müük kasvab. 
Iga soomlane kulutas 2010. a 
keskmiselt 17.30 eurot Fair-
trade’i toodetele. Kõige roh-
kem osteti kohvi, banaane, 
veini, lilli ja Fairtrade’i puu-
villast valmistatud tooteid.

Piret aan (29) elab juba 
viis ja pool aastat Soomes, 
töötab ühe suurettevõtte os-
tuosakonnas, õpib kõrgkoo-
lis majandust ning vabal ajal 
tegeleb muusika ja kirjandusega ning pisut ka fotograafiaga. 
Nii tööl kui kodus armastab Piret tarbida Fairtrade’i tooteid, 
seega uurime temalt, milline on olukord ja inimeste suhtu-
mine Soomes. 

Milline on Soomes inimeste suhtumine õiglasesse kau-
bandusse, kas sellest räägitakse ja teatakse palju?
Soomlased on vägagi teadlikud õiglasest kaubandusest, 80% 
neist teab, mida Fairtrade’i märk tähendab, ning see lihtsus-
tab oluliselt vastutustundlike valikute tegemist. 

Minu tutvusringkond Soomes, mis koosneb soomlastest, 
sakslastest, soomerootslastest, eestlastest, itaallastest, on õig-
lase kaubanduse osas väga positiivselt meelestatud ning nad 
kasutavad meeleldi neid tooteid. Eelistatakse just kaneelimait-
selist teed, puuvilju, lilli ja õiglase kaubanduse puuvillast val-
mistatud tooteid. Samuti on neile oluline, et igapäevased tööd 
ja kohustused kujuneksid õiglaselt. Aina enam ja enam on tul-
nud päevakorda teema, et ligimest koheldaks õiglaselt. Ees-
ti vanasõna “ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle te-
hakse” kehtib ka Soomes. Ettevõtted eelistavad ausa kauban-
duse partnereid, lepingutes märgitakse ära, millised on tingi-
mused selles osas. See on ettevõtluses suur pluss. Üha enam 
soovitakse muuta maailma paremaks paigaks eetilise käitu-
mise kaudu. Siinne ühiskond soosib konfliktivaba ning õiglast 
toimimist. Isegi riidekaupluses uurivad kliendid, kust tooted 
on pärit ja ega nende valmistamisel ole kasutatud alamaks-
tud või lapstööjõudu.

Milline oli teie esimene kokkupuude Fairtrade’i märgi-
ga, kust infot leidsite?
Poes igapäevaseid oste tehes avastasin end kord värvilise riiu-
li juures teepakki käes hoidmas, millel oli musta värvi silt ro-
helise ja sinise lehekesega ning peal tekst Fairtrade. Olin mee-
diast pisut kuulnud õiglasest kaubandusest, mis märki nähes 
meenus. See oli minu esimene õiglase kaubanduse ostukoge-
mus. Koju jõudes avasin interneti ning tutvusin selle teema-
ga lähemalt. Nüüdseks on mu parim sõbranna väga tihedalt 
õiglase kaubandusega seotud ning kuulen temalt väga palju 
huvitavat lisainfot.

Milliseid Fairtrade’i märgiga tooteid tarbite ja miks?
Enamjaolt ostan suhkrut, teed, puuvilju, vahel kakaod ja šo-
kolaadi. Müügil on ka jäätist, mis on valmistatud õiglase kau-
banduse tooteid kasutades, mis on vägagi maitsev. Samuti on 
positiivne, et ka ettevõte, kus töötan, toetab õiglast kauban-
dust, kasutame igapäevaselt Fairtrade’i märgiga mett. 

Kas Fairtrade’i tooted on Soome kaubanduses piisavalt 
kättesaadavad ja nähtavad?
Siinsetel kaubalettidel on tooted hästi nähtaval. Kahjuks on 
sageli mõned tooted suure nõudluse tõttu otsas, näiteks Fair-
trade’i märgiga kaneelimaitseline tee, mis on väga populaar-
ne. Kui satun seda kuskil nägema, ostan mitu pakki korraga. 

Anne Kirikal, õpetaja
Fairtrade’i avastasin tänu sellele, et minu õde Riina Kuu-
sik-Rajasaar tegeles aktiivselt Fairtrade’i kaubamärgi tut-
vustamisega Eestis. 

Tarbin Fairtrade’i märgiga suhkrut, kohvi, teed ja 
šokolaadi regulaarselt, vahel ostan Rimist ka roose, kui 
neid on. Olen korra ostnud ka Fairtrade’i käterätikuid, 
kogemata sattusid ette.

Fairtrade’i tooted ei ole meie kaubanduses absoluut-
selt nähtavad ega ka kättesaadavad. Praeguseks on Rimi 
vist ainuke kaubanduskett, kes Fairtrade’i märgiga too-
teid müüb. Kui neid on veel, pole kahjuks märganud. Küll 
on Fairtrade’i märgiga tooteid ökokauplustes, kuid sage-
li pigem seetõttu, et Fairtrade’i toode võib olla ka öko. 
Küll on aga positiivne, et kohvikutes lisatakse tassi kõr-
vale sageli Fairtrade’i märgiga suhkrutoruke või mesi.

Monika Tamla, Eesti Rahvusringhäälingu 
uudistetoimetuse saatejuht-toimetaja
Fairtrade’i kaubamärgist sain teadlikuks siis, kui see 
Eestisse jõudis, ehk aastal 2007. Toona oli meedias pä-
ris palju selle brändi põhimõtetest juttu ja nii mõneski 
poes ilmusid müüki banaanid ja muud puuviljad, mis 
olid märgistatud Fairtrade’i sildiga. Sel suvel sain väga 
toreda kogemuse Kärdla kohvikutepäevalt, kus sellele 
teemale oli pühendatud ühe kohviku tegevus – seal jaga-
tud infovoldikuist sain Fairtrade’i kohta palju uut teada.

Paraku tuleb tunnistada, et vaatamata üllale ideele, 
mida kahe käega toetan, olen siiani olnud üpris vilets 
Fairtrade’i kaubamärgiga toodete ostja. Ühelt poolt on 
minu arvates poodides neid liiga vähe või on nad pai-
gutatud nii, et väga silma ei torka, teisalt võib põhju-
seks pidada ka siiski tavatoodetest märksa krõbedamat 
hinda. Viimaste aastate inflatsioon on teinud ju tarbi-
jad, sealhulgas ka minu, oluliselt hinnatundlikumaks ja 
ostes oleme seetõttu tihti sunnitud valima kaupa raha-
koti, mitte südametunnistuse järgi.

Ka Eestis on ettevõtteid, kes kasuta-
vad igapäevaselt õiglase kaubandu-
se tooteid. Üheks selliseks ettevõt-
teks on Avatud Eesti Fond. Uurisime, 
miks seda tehakse, kas Eestis on õig-
lase kaubanduse teemat piisavalt ka-
jastatud ja tooted kaubanduses näh-
tavad. Küsimustele vastas Avatud Ees-
ti Fondi juhataja Mall Hellam.

Milliseid Fairtrade’i tooteid teie 
ettevõttes tarbitakse ja miks?
Avatud Eesti Fond on õiglase kauban-
duse tooteid kasutanud juba alates 
2005. aastast, mil tellisime oma esi-
mese paki õiglase kaubanduse kohvi. 
Sealtpeale olemegi kogu aeg kasuta-
nud õiglase kaubanduse kohvi, teed ja 
suhkrut; külalisi võõrustades ja mit-
mesugustel kokkusaamistel pakume 
ka õiglase kaubanduse batoone, šoko-
laadi, vahvleid. Neid oleme mõnel kor-

ral jaganud ka avalikel üritustel – näi-
teks Maailmapäeval –, mil oleme Fon-
di esindanud. Igal inimesel, olenemata 
sünnipaigast ning -oludest, on õigus 
inimväärsele kohtlemisele ning õigla-
ne tasu tehtud töö eest kuulub kind-
lasti sinna alla. On ju äärmiselt loo-
mulik, et kui saame neid väärtusi ja 
põhimõtteid kas või oma igapäevase 
kohvitarbimisega toetada, siis teeme 
seda suurima heameelega.

Kas Fairtrade’i märgiga tooted on 
meie kaubanduses piisavalt kät-
tesaadavad ja nähtavad ja kas 
teemat on piisavalt kajastatud?
Õiglase kaubanduse teadvustamisel on 
viimastel aastatel tehtud tublit tööd, 
kuid ei saa öelda, et see oleks jõudnud 
laiemate rahvamassideni. Kindlasti on 
Eesti tarbija õiglasest kaubandusest 
keskmiselt paremini teadlik kui mõ-

ned aastad tagasi, aga teadlikkusest 
üksi ei piisa tarbijaharjumuste muut-
miseks; vaja on siiski, et inimene neid 
tooteid reaalselt ka ostaks. Siinkohal 
on muidugi oluline ka toodete hind.

Eestis on õiglase kaubanduse too-
dete tutvustamisel head tööd teinud 
Eesti Roheline Liikumine ja Arengu-
koostöö Ümarlaud, aga tegelikkuses 
suurema mõju saavutamine sõltub 
siiski suurtest kaubakettidest ning 
nende valikutest – kuhu on otsusta-
tud tooted paigutada, kas neile tehak-
se mingit lisaturundust või kampaa-
niaid jne. Õiglase kaubanduse toode-
te kasutamisele võiksid tähelepanu 
juhtida ka restoranid ning kohvikud, 
Eestis ei ole see kuigi levinud. Ka mit-
med rahvusvahelised suurkorporat-
sioonid ja lennufirmad pakuvad oma 
töötajatele ja klientidele õiglase kau-
banduse tooteid. 

Avatud Eesti Fond pakub töötajatele ja 
külalistele õiglase kaubanduse tooteid

Uurisime inimestelt, kuidas saadi esmane info õiglase  
kaubanduse kohta, milliseid tooteid ja miks tarbitakse ning 
kas need tooted on meie kaubanduses piisavalt nähtavad ja 
kättesaadavad.

Tarbijad

Martiina 
retseptid

Kaie Mei, Rocca al Mare kooli toitumis- 
ja tarbimisõpetuse õpetaja
Avastasin Fairtrade’i oma õpetajatöö kaudu. Täpse 
kokkupuute aeg polegi tõenäoliselt nii oluline, pigem 
meenuvad emotsioonid ja arutelud õpilastega pärast 
tundides vaadatud dokumentaalfilme ja neis kajasta-
tud väärtuspõhimõtted. Usun, et just pärast OÜ Ve-
silinnu toodetud “Õiglase Kaubanduse” dokfilmi nä-
gemist meie õppeköögi riiulitele Fairtrade’i märgiga 
suhkrud, teed ja kohvid jõudsidki. Siis oli põhjust tee-
mat rohkem uurida internetiavarustest ning ka suh-
ted Õiglase Kaubanduse inimestega muutusid seelä-
bi tihedamaks. Enese avastuse kaudu hakkad ka teis-
te valikuid rohkem märkama. Olen seda pidanud ma-
gusaks pedagoogiliseks võiduks, kui mõni õpilastest 
on tulnud tundi mõne Fairtrade’i märgitootega, ilma 
et oleksin seda ise nõudnud või soovitanud. 

Olen tarbinud kohvi ja suhkrutooteid, kuna nen-
de vajadus on suurem ja ka kätte saada on neid ol-
nud kõige lihtsam. Mul on ka mõned Fairtrade’i rõi-
vaesemed ning olen teadlikult teinud oma sõpradele 
kingitusi Fairtrade’i kaubavalikust. Olen kuulnud, et 
õpilased söövad Ben & Jerry jäätisi veelgi isukamalt, 
kuna on kursis toote õiglase kaubanduse taustaga. 
Kõige olulisem selles kontekstis ongi just teadvusta-
da oma igapäevaste ostude tagamaid ja meie valikute 
mõju ühiskonnale tervikuna. Kui on valikuvõimalust, 
tekib ka meil tarbijatena kohustus nende valikute ta-
gamaid tunda, mitte ostmisel üksnes hinnast lähtuda. 

Õiglase kaubanduse tooted on üsna selgelt eris-
tuvad ning kaubamärk on kindlasti paljudele tuttav. 
Marks & Spencer meenub esimesena kontseptsioo-
ni tõttu, kuigi valiku maaletoomise au kuulub pigem 
meie ökopoodidele. On meeldiv tõdeda, et mõni tun-
tud kohvi-suhkrutootja on oma traditsiooniliste toode-
te kõrvale ka Fairtrade’i tooteid lisanud ning seetõttu 
on nad kättesaadavad ka väiksemates külapoodides.

 

Soome ühiskond 
soosib õiglast 
ja konfliktivaba 
toimimist

Piret aan.

Tartu ülikooli arstiteaduskonna lõpetanud Martiina anni 
(24) töötab arsti-residendina, seega oma tööpäevad veedab 
ta eri haiglates. Sellest sügisest on ta ka üks Lianni Laste 

Kokakooli õpetajatest. Vabal ajal tegeleb Martiina peamiselt kok-
kamise ja sellega seotud projektidega: kirjutab oma blogi, tegeleb 
toidufotograafiaga ja püüab end sellel alal arendada. Lisaks on ta 
osa võtnud toidublogijatega seotud üritustest, näiteks Taskus toi-
munud toidublogijate pop-up kohvikust. Martiina retseptid on ka 
Eesti esimeses digitaalses kokaraamatus www.d-kokaraamat.ee. 

Millal teile hakkas kokandus huvi pakkuma?
Söögitegemine on minu jaoks põnev ja tore olnud kogu elu. Lap-
sest peale on mulle meeldinud köögis sooja pliidi ääres toimetada. 
Ajaga huvi kokanduse vastu järjest kasvas ja koos vajadusega iga 
päev süüa teha kasvas ka soov leida uusi ja huvitavaid retsepte.

Millal alustasite oma blogiga aniitram.blogspot.com?
Blogima hakkasin 2010. aasta kevadel, mis iseenesest oli ju alles 
hiljuti. Praeguseks tundub, nagu oleksin bloginud terve igaviku.
 
Millised on teie lemmiktoidud ja mida meeldib kõige roh-
kem valmistada?
Minu lemmiktoidud muutuvad vastavalt aastaajale. Praegusel tuu-
lisel ja vihmasel ajal on mu lemmikud soojust täis road: puraviku-
risoto, köögiviljadest püreesupp, ahjus röstitud kartulid ja terved 
küüslaugud. Talvel ei saa üle ega ümber mulgikapsastest ja ahju-
praest, suvisemal ajal aga muutuvad road muidugi kergemateks 
ja värskemateks. 

Valmistada meeldib n-ö kaua-tehtud-kaunikene-roogasid ehk 

selliseid, mille tegemine võib küll kaua aega võtta, aga tulemus 
saab ka väga hea. Ja mis peamine – et kõik oleks algusest lõpuni 
enda tehtud. Minu jaoks on mingi eriline võlu näiteks paberõhu-
keseks venitatud struudlitainal, millesse saavad keeratud maitses-
tatud õunatükid, või sellel, kuidas enda korjatud puravikud ahjus 
kuivavad ja lõpuks oma tee risotoni leiavad.

Milliseid Fairtrade’i tooteid toiduvalmistamisel kasutate?
Igapäevaselt on mul kasutuses demerara suhkur, mis mulle tões-
ti meeldib. Suhkrul on kerge karamelline alatoon, mis annab roo-
gadele hea nüansi, aga ei domineeri liialt. Samuti on mul kodus 
olemas Fairtrade’i märgiga kohv, aga see on peamiselt külalistele 
pakkumiseks ja toiduvalmistamiseks, sest ise ma kohvi väga tih-
ti ei joo. Ka kakaod olen kasutanud ning ostnud ka ananasse, mil-
lel Fairtrade’i märk peal.

Miks te Fairtrade’i tooteid ostate?
Nagu ma ka eespool mainisin, demerara suhkur meeldib mulle. Ja 
Fairtrade’i märgiga demerara suhkur on minu arvates väga hea 
kvaliteediga. Toodete puhul on loomulikult oluline, et toode sobiks, 
teisalt aga on ju hea see, et toodet ostes saad olla kindel, et inime-
sed, tänu kellele see toode meieni jõuab, saavad selle eest ka õig-
lase tänu ja tasu. Iga inimese tööd tuleb hinnata. 

Õiglane 
kokkaja 
Martiina

šokolaadivulkaanid (6 tk)
Need on koogikesed, mida oma šokolaadi-
armastajatest sõpradele tingimata tegema 
peab. 
4 muna
200 g tumedat  Fairtrade-šokolaadi
160 g võid
160 g Fairtrade’i  demerara suhkrut
100 g nisujahu
1–2 s l  magustamata Fairtrade’i  kakaopulbrit

Vahusta munad 
suhkruga hele-
daks kohevaks 
vahuks. Sulata 
potis või. Pane 
ahi 180 °C peale 
soojenema. 
Pintselda sula-
võiga portsjoni-
vormide põhjad 
ja küljed, raputa 
peale kakao, et 

vormid seestpoolt ühtlaselt kaetud oleks 
(pigem rohkem kui vähem, sest ilma 
vorme või ja kakakoga kokku tegemata 
jäävad koogid vormi kinni).
Ülejäänud või sees sulata šokolaad, vala 
sulavõi-šokolaadisegu munavahu hulka 
ja vahusta kolm minutit. Lisa nisujahu ja 
vahusta, kuni segu on ühtlane.
Vala tainas vormidesse ja aseta ahju. 
Küpseta 180 °C juures kümme minutit 
(see oleneb vormidest ja ahjust, opti-
maalne oleks 9–13 minutit. Koogikesed 
peavad ümbert olema küpsenud, aga 
vormi liigutamisel peab keskosa võdise-
ma).
Kummuta koogid taldrikutele ja serveeri 
kohe. Kõrvale sobib imehästi vanillijäätis ja 
värsked marjad.

kreemiga kakaoküpsised

1  dl  magustamata Fairtrade-kakaopulbrit
2 ,5  dl  nisujahu
1  dl  tuhksuhkrut
100 g võid
1  muna

Kreem:
50 g toasooja võid
2 dl  tuhksuhkrut
2  s l  kondenspi ima
0,5 t l  lahustuvat  Fairtrade’i  kohvi  pulbrit  või
0,5  t l  vani l l iekstrakti

Vahusta toasoe või suhkruga heledaks 
vahuks, lisa muna ja vahusta veel paar 
minutit. Lisa kuivained ja sega tainas 
ühtlaseks. Pane tainapall kümneks minu-
tiks külmkappi tahenema.
Pane ahi 180 °C peale soojenema, samal 
ajal rulli tainas poole sentimeetri jäme-
duseks ja lõika sellest väikese vormiga 
ümmargused küpsised. Aseta need ahju-
plaadile ja küpseta kümmekond minutit.
Lase küpsistel jahtuda, samal ajal valmis-
ta kreem. Sega komponendid ühtlaseks 
massiks (olenevalt eelistusest kasuta kas 
kohvipulbrit või vanilliekstrakti). Pane 
kreem pritskotti ja pritsi pooltele küp-
sistele. Ilma kreemita küpsised vajuta 
õrnalt kreemiga küpsiste peale, et saada 
kahepoolsed küpsised.

Eesti vajab õiglase kaubanduse strateegiat

eraKogu

Fotod Martiina anni
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Üks tuntumaid õiglase kaubanduse 
märki kandvaid tooteid on kohv, mis 
on nafta järel müüdavaim kaup maa-

ilmas. Fairtrade’i märgitoodete valik on lai. 
Näiteks käesoleva aasta 14. veebruaril tulid 
Suurbritannias müügile ka Fairtrade’i märgi-
ga kullatooted. Eestis on müügil õiglase kau-
banduse kohv, tee, suhkur, kakao, šokolaad, 
maiustused, puuviljad, vein, vürtsid, riis, lil-
led, puuvilla- ja kosmeetikatooted. 

Fairtrade’i süsteemis osalevad Aafrika, 
 Aasia, Kesk- ja Lõuna-Ameerika talunikud, 
kelle elu on süsteemiga liitumine märkimis-
väärselt mõjutanud. Järgnevalt tutvume mõ-
nega nendest.

Kakao Elevandiluurannikult  
Kavokiva ühistust
Kavokiva ühistu, mis asub Elevandiluuranni-
kul Daloas Haut Sassandra piirkonnas, asu-
tasid 1999. aastal 600 põllumajandustoot-
jat. Selles piirkonnas toodetakse 40% riigi 
kakaost. Daloa peamine tegevusala on põllu-
majandus, kasvatatakse kakaoube ja robus-
ta kohvi, oma tarbimiseks ja reedeti kohali-
kul turul müümiseks ka puu- ja köögivilju.

Valitsus ei suuda tagada piisavat infra-
struktuuri, teed on halvasti hooldatud, pal-
jud külad on elektrita ja joogivett saab ainult 
külakaevust. Tervishoiuteenuste kättesaada-
vus on ebapiisav, lähim kliinik asub 10 km 

Hääleta oma ostukorviga
Õiglase kaubanduse 
süsteemis kaubeldakse 
vaid selliste toodetega, 
mida toodetakse aren-
gumaades ja mille toot-
misprotsessile on loo-
dud rahvusvahelised 
standardid. Valdav osa 
toodetest on põlluma-
jandussaadused, mis 
meie laiuskraadidel ei 
kasva, seega ei konku-
reeri need kohalike põl-
lumajandussaadustega.

kaugusel. Kirjaoskamatusemäär on 95%, sest 
koolid on halvasti varustatud ja asuvad liiga 
kaugel, et lapsed saaksid seal iga päev käia.

Kavokiva kakao sertifitseeriti 2004. a ja 
robusta kohv 2005. a, kuid seni ei ole Ele-
vandiluuranniku kohvile nõudlust, v.a Põhja-
Aafrikas. Vastavalt Fairtrade’i standarditele 
saab Kavokiva kakaoubade eest miinimum-
hinda või siis turuhinda, kui see on kõrgem. 

Isegi suurte müügimahtudega Kavokiva 
kooperatiiv ei suuda rahastada kõiki vajalik-
ke teenuseid, kuid Fairtrade’i lisatasu saa-
mine on Kavokivale tähendanud võimalust 
maksta oma liikmetele aastapreemiaid ja in-
vesteerida teenuste, sh hariduse ja meditsii-
ni kättesaadavuse parandamisse. 

“Me oleme aastaid vaeva näinud, et kas-
vatada kvaliteetset kakaod šokolaadi valmis-
tamiseks. Nii et kui meie anname oma pari-
ma, et anda tarbijatele parima kvaliteediga 
kakaod, siis võiksid nad meile vastu ka pari-
ma võimaliku hinna anda,” on öelnud  George 
Kwame, Kavokiva peasekretär.

Õiglase kaubanduse kakaod kasva-
tatakse kaheteistkümnes Lääne-Aafri-
ka ja Ladina-Ameerika riigis ning suuri-
mad õiglase kaubanduse šokolaadi ja ka-
kao tarbijad on Suurbritannia, Saksamaa 
ja Prantsusmaa. 

Kakao tootmisest elatub maailmas um-
bes 14 miljonit inimest 30 riigis. 90% ka-
kaost toodetakse väikestes pereistandustes. 
Tavalises kakaokaubanduses müüvad toot-
jad oma kauba vahendajatele ning saavad 
vaid murdosa toote turuhinnast. 

Sissetulekud on äärmiselt väikesed ning 
tööjõupuudus suur. Elevandiluurannikul ja 
Ghanas on kakao 90% farmerite peamine 
sissetulekuallikas. Kakaokasvatuse häbiple-
kiks võib pidada seda, et näiteks Elevandi-
luuranniku kakaoistandustes töötab sadu 
tuhandeid lapsi, kellest paljud on sattunud 
istandustesse inimkaubanduse tagajärjel. 
Istandustes töötavatel lastel, eriti tüdru-
kutel, on väiksem võimalus käia koolis kui 
teistel kohalikel lastel. 

Vietnami teekasvatajad  
ehitasid kooli
Põhja-Vietnamis asuva Nam Lanh’i küla ela-
nikud otsustasid 2005. aastal hakata Euroo-
pa turgudel teed müüma, et suurendada oma 
sissetulekuid, mis aitaks neil säilitada küla-
de traditsioonilist eluviisi.

Nam Lanh’i külaelanikud on isemajan-
davad põllumehed, traditsiooniliselt kasva-
tatakse riisi, maitserohelist ja kanu. Kuna 
tootmisvõimalus on piiratud, siis on võima-
lik müüa ainult väikestes kogustes teed õig-
lase kaubanduse tingimustel, seega lisatasu 
saadakse vähe. Aga ka see väike summa või-
maldab ära teha suuri asju.

Külaelanikud otsustavad kõik koos, 
mida Fairtrade’i lisatasuga teha. Saadud 
lisatasude eest ehitasid Nam Lanh’i küla 
elanikud 40 lapsele uue kooli, et paranda-
da õppetingimusi. Vanemad on päeval mä-
gedes tööl, aga nad tahavad, et nende las-
tel oleks turvaline ja nende eest kantaks 
hoolt. Neil on juba plaanis ka järgmine suur 

projekt, mille teostamiseks nad loodavad 
rohkem teed müüa.

Õiglase kaubanduse teed kasvatatakse 
66 istanduses 11 Aasia, Aafrika ja Ladina-
Ameerika riigis. Tee on vee järel kõige po-
pulaarsem jook maailmas. Teed kasvatatak-
se umbkaudu 30 riigis ning see on paljude-
le arenguriikidele väga oluline ekspordiar-
tikkel. Kuigi tee turuhinnad on 2009–2010 
tõusnud aegade kõige kõrgemale tasemele, 
on absoluuthinnad 30 aasta tagusel tasemel, 
samas tootjate kulud on märgatavalt kasva-

nud. Suur osa teeistandustest on palgatöö-
jõudu kasutavad suuristandused. Maailmas 
müüdava õiglase kaubanduse teest läheb 
igal aastal 1–2 miljonit eurot töötajate tar-
beks mõeldud projektidele. 

Suurepärane kvaliteet Ugandast
Gumutindo (lugisu keeles suurepärane kva-
liteet) ühistu on väikeste kohvifarmerite or-
ganisatsioon, kes toodavad pestud araabika 
kohvi. Gumutindo kohvifarmid asuvad Ida-
Ugandas Mbale linna lähedal Elgoni mäe ma-
dalamatel nõlvadel umbes 90 km kaugusel 
Keenia piirist. Rikas, viljakas vulkaaniline pin-
nas ning subtroopiline kliima on ideaalsed 
kvaliteetse araabika kohvi kasvatamiseks. 
Väikesed talumajapidamised (1,2–5 aakrit) 
asuvad 2000–3500 meetrit üle merepinna. 
Koduseks tarbimiseks kasvatatakse ka ma-

niokki, ube, banaane, bataati ja avokaadot. 
Ühistu liitus õiglase kaubanduse süsteemi-
ga 2004. aastal. Tänu Fairtrade’i lisatasude-
le avati kohvilabor, mis võimaldab farmeri-
tel oma kohvi kvaliteeti kontrollida. Lisatasu-
de eest on plaanis juurde ehitada laoruume, 
koolihoone, laiendada kliinikut ning kaitsta 
looduslikke veevarusid.

“Fairtrade’i lisatasu aitas mul eelmisel 
aastal maksta tütre õppemaksu, mis oli väga 
suur. Kuna teised farmerid on näinud, et me 
saame lisatasu, on nad püüdnud meid jäljen-
dada ja seega on kvaliteet läinud  paremaks,” 
on Gumutindo farmer Difasi Namisi Fair trade’i 
süsteemist saadud kasu välja toonud. Fair-
trade võimaldab juhtimises osaleda ka Mba-
le naistel. Iga ühistu peab juhatusse nimeta-
ma kaks liiget, kellest üks peab olema naine. 

Maailmas on umbes 25 miljonit kohvi-
kasvatajat ning 70–80 protsenti kohvist päri-
neb väikestest pereistandustest. Sõltumatud 
väiketootjad on kohvikaubanduses aga eri-
ti haavatavad. Arengumaade talunikud saa-
vad endale tühise osa lõplikust jaehinnast. 
Õiglane kaubandus maksab neile ka lisata-
su, mille eesmärk on tagada ühistu töötin-
gimuste ning heaolu parandamine ning liik-
mete toimetulekuvõimaluste suurendamine. 
Õiglase kaubanduse kohvimüük on viimas-
tel aastatel jõudsalt kasvanud. 

Suhkur Paraguayst
Edela-Paraguays asuv Manduvirá ühistu 
asutati 1975. aastal. Kuna piirkond on iso-

leeritud, on farmerite elu karm, talud väike-
sed ja sissetulekud ebakindlad. Krunte jaga-
takse pidevalt väiksemaks, sest pered soo-
vivad kas või pisikese tüki maad oma las-
tele edasi anda. 

Lisaks suhkrule kasvatavad farmerid oma 
tarbeks või turul müümiseks apelsine, grei-
pe, banaane, meloneid, ananassi, maniokki, 
maisi, ube, kartulit, tomatit, bataati ja maa-
pähkleid. Paljud peavad ka sigu ja kanu. Tu-
rustamisvõimalused on nigelad, sest teed on 
halvas seisukorras. Kindla sissetuleku puudu-
mine on sundinud paljusid oma maid müü-
ma ja minema linna tööd otsima. 

Õiglase kaubanduse süsteemiga liitumine 
(1999) on aidanud Manduvirá majandusaren-
gule tohutult kaasa. Kuna Manduvirá ühis-
tul nagu teistelgi väikestel Paraguay suhkru-
kasvatajatel ei ole ressursse, et oma suhkru-
roogu ise töödelda, kasutati piirkonna suu-
rimat töötlejat Otisa Sugar Milli, kes turus-
tas suhkru ka ostjatele. 

Luues otsekontakte importijatega, ei pea 
enam vahendajaid kasutama, seega on suu-
renenud nii kasumimarginaalid kui ka tu-
gevnenud läbirääkimispositsioonid. “See ei 
ole ainult saadud lisaraha, vaid täna on palju 
selgem visioon oma ärist. Fairtrade’i süstee-
mi kaudu saime hulgimüüjate ja importija-
te otsekontaktid ning juurdepääsu turuinfo-
le. Seega oleme tänu õiglasele kaubandusele 
kasvanud väikestest suhkrurookasvatajatest 
suhkrutootjaks,” on öelnud Andrés Gonzales 
Aguilera, Manduvirá ühistu juhataja.

Ühistu on otsustanud 50% saadud lisa-
rahast maksta liikmetele sissetulekuks, kui 
tulud on kõige väiksemad, et saaks osta toi-
tu, maksta kodumajapidamise ja hariduse 
eest. Kui võimalik, siis investeeritakse suhk-
ruroo kasvatamisse, näiteks mullaviljakuse 
parandamisse. Saadud lisatasu on kasutatud 
ka elumajade ja katuste remontimiseks, trak-
tori ostuks, tualettide ehitamiseks, veesüs-
teemide parandamiseks. 

Suhkrut toodetakse enam kui 120 riigis, 
õiglase kaubanduse suhkrut toodab kokku 13 
ühistut Paraguays, Filipiinidel, Costa Ricas, 
Malawis ja Peruus. Suhkruturg on arengumaa 
tootjatele tõeliseks väljakutseks, sest suhk-
ru hind on äärmiselt kõikuv. Suhkrukauban-
dust mõjutavad ka rahvusvaheline poliitika 
ja arengumaade poolt oma tootjatele maks-
tavad põllumajandus- ja eksporditoetused.

Õiglane kaubandus tasandab hinnakõi-
kumised ning aitab väiketootjatel pääseda 
rahvusvahelisele turule. 

Õiglase kaubanduse suhkru müük kasvab 
praegusel hetkel kiiresti kogu maailmas, kuid  
suurimad tarbijad on Suurbritannia, Prant-
susmaa ja Šveits.

Tume Muscovado 
suhkur on tumepruun 
aromaatne niiske pee-
neteraline toorsuhkur 
Mauritiuse saarelt. 
Maitses on tugevalt tunda 
suhkruroo melassi, mis 
meenutab veidi lagritsat. 
Toode sobib kastme-
tesse, marinaadidesse, 
chutney’desse, šokolaadi-
kookidesse ja -jookidesse 
ning nt jäätisesse.

Meira Reilu kohv 500 g
Meira Reilu kohvioad 250 g
Meira Reilu kohv on müüdavaim õiglase kaubanduse kohv 
Soomes. Õiglase kaubanduse märk tagab, et kohv on too-
detud rahvusvaheliste õiglase 
kaubanduse kriteeriumide 
kohaselt.

Toode on müügil 
Maksimarketis, Konsumis, 
Prismas, Tallinna Kaubamajas, 
Tartu Kaubamajas, 
Stockmannis, Kaupmees & 
KO kauplusladudes.

Maaletooja Meira Eesti OÜ, 
www.meira.ee.

Lahustuv kohv Symphony
Löfbergs Lila lahustuv kohv on val-
mistatud 100% orgaaniliselt kasvata-
tud araabika kohviubadest külmkui-
vatusmeetodil. Keskmise 
röstiga kohv on elegant-
se ja hõrgu aroomi ning 
pika järelmaitsega. 

Toode on müügil 
Tallinna Kaubamajas, 
Tartu Kaubamajas ja 
Stockmannis. 

Maaletooja Jungent 
Estonia OÜ,  
www.jungent.ee.

Fairtrade’i lahustuv kakaojook Van 
Houten Chocolate Drink 10 x 25 g
Traditsiooniline rikkaliku maitse ja täid-
lase tekstuuriga kakaojook.

Toode on müügil Prismas, 
Tallinna ja Tartu 
Kaubamajas, 
Stockmannis, 
Solarises, 
Maximas.

Maaletooja 
Lejos Eesti 
OÜ,  
www.lejos.ee.

Kõigis hästivarustatud kauplustes olevad Dansukkeri toorsuhkrud kannavad uhkusega rahvusvahelist õiglase kaubanduse märki. 

Hele Muscovado 
on helepruun 
aromaatne niis-
ke peeneteraline 
toorsuhkur samuti 
Mauritiuse saarelt. 
Suhkur on kergelt 
iirist meenutava 
karamellise maitse-
ga ning seda saab 
edukalt kasutada 
erilise maitseaine-
na igasuguse toidu 
valmistamisel.

Demerara 
suhkur on suhk-
ruroost saadud 
kvaliteetne kuiv 
pruun toorsuhkur, 
mis on valmistatud 
Malawis. Sobib 
kasutamiseks 
valge suhkru ase-
mel enam-vähem 
igas toidus. Ka 
Dansukkeri tume 
tükksuhkur on toodetud Malawi 
pruunist toorsuhkrust.

ühe tassi kohvi valmistamiseks kulub umbes 50 kohviuba.
Kakaopuu viljade sees on ridadena 20–50 
pruuni seemet ehk kakaouba.

Teed saab okste tipuosast ehk kasvudest, 
kus lehed ja pungad on noored ja õrnad.

Suhkruroog kasvab samal kohal 1–3 aastat. igal järgmisel aastal annab ta vähem saaki, 
seepärast tuleb mõne aasta tagant põllule uued taimed istutada.
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Kohv Tee Suhkur Kakao Šokolaad Puuviljad Vürtsid Maiustused Vein Lilled Puuvill Muu

Rimi ICA,*Puro,

Rimi, Sati,

Dansukker ICA Rimi 
roosid

*Unimix 

mähkmed
Prisma 
Peremarket

Meira,

Paulig

Clipper,

Nordqvist

Dansukker,

Billington’s

Van Houten *Gepa Santa Maria *Fairhills

*La Fonda

Selver Paulig, * 
Puro,  
Sati

Tea of Life Dansukker,

Billington’s, 

Tate+Lyle

*Gepa

ETK Meira Dansukker Van Houten *Oke 

ananassid
Maxima Löfbergs Lila Dansukker Van Houten Santa Maria

Tallinna ja Tartu 
Kaubamaja

Dansukker,  
Tate+Lyle

Van Houten *Fairhills

Solarise 

toidupood

Meira,  
*Puro, 
 Sati

Dansukker, 

Tate+Lyle

Van Houten Santa Maria Ben & Jerry’se 

jäätis

*Fairhills

Stockmann Aromix 
Clipper,  
Löfbergs Lila, 
Meira, Union 
Coffee Roasters 

Clipper Dansukker Van Houten Santa Maria *Fairhills *Escale 
Equitable’i

riis

Marks &

Spencer

Marks &

Spencer

Marks &

Spencer

Marks &

Spencer

Marks &

Spencer

Marks &

Spencer

Marks &

Spencer

Marks &

Spencer

Marks &

Spencer

Marks &

Spenceri 

keedised,  
kompotid

Mahemarket *Gepa *Gepa *Gepa *Gepa  Banaanid Urtekram *Gepa 

küpsised, 
BonVita jäätis

*Gepa Daverti riis, 
Urtekrami 

kosmeetika-
tooted

Biomarket Simon Levelt,

EZA, 

Lebensbaum

Hampstead,

Simon Levelt

Naturata Lubs puuvilja-
kommid, 

Quality Bio 
küpsised

Looduspere Destination,

Cha Do

Destination

Bioteek *Equal Exchange, 
*Qi

*Divine

Finewine  
veiniateljee

*Palesa

Finlayson *Finlayson, Reilu 
froteerätikud

Villapai 

ZUZU

Eestis müüdavad Fairtrade’i tooted

 Rõivad Bishopston Trading Company, Little Green 
Radicals, *Unimixi mähkmed

Rõivad Bishopston Trading Company, People Tree, 
Little Green Radicals, Pants to poverty, Gossypium, 

Life’s not FAIR, but my knickers are

* tähistatud kaubamärkidel on kõik tooted Fairtrade’i sertifitseeritud.

Tabel on orienteeriv. Tootevalik võib eri aegadel kaupluste lõikes varieeruda. Vaata kogu Eestis müüdavat Fairtrade’i sertifitseeritud tootevalikut www.fairtrade.ee.

see trükis on valmistatud euroopa 
liidu toel. trükise sisu eest vastutab 
eesti roheline liikumine. trükises 
esitatut ei tule käsitleda euroopa liidu 
ametliku seisukohana.

toimetaja eve Kaljusaar, eve.kaljusaar@lehed.ee
ee lisade juht Piret tamm, piret.tamm@lehed.ee 
Keeletoimetaja Katrin Hallas 
Kujundus tuuli Prees
väljaandja as eesti ajalehed, tallinn, narva mnt 11e


