
  1

Milleks meile 
õiglane kaubandus?

Õiglase kaubanduse saadikute koolitus 
19.03.2010, Tallinn, Õpetajate maja



  

Globaalne ülevaade
(faktid maailmast, kus te elate) 

 Inimeste hulk, kes elavad vähem kui $2 päevas on viimase 25 aasta 
jooksul tõusnud 50%, 2,8 miljardini – see on peaaegu pool kogu 
inimkonnast! (World Bank, Global Economic Outlook 2000) 

 Arenenud riikide kodanikud tarbivad umbes 70% kogu maailma 
loodusvaradest ning esmatarbekaupadest, kuid moodustavad maailma 
elanikkonnast vaid 20%

 Praegusel hetkel töötab u. 158 miljonit last vanuses 5-14, enamus neist 
põllumajanduses ja esmatarbekaupade tootmises, mida eksporditakse 
arenenud riikidesse (UNICEF)

 Maailma sajast suurimast majandusest on 51 rahvusvahelised 
suurkorporatsioonid. 500 suurimat korporatsiooni kontrollib 70% kogu 
maailma kaubandusest ning see protsent aina tõuseb (CorpWatch)



  

Mitte eriti lõbusaid fakte 
maailmakaubanduse kohta:

 Maailmakaubandus on viimase 20 aasta jooksul pidevalt kasvanud, kuid 
arenguriikidesse jääb selle koguväärtusest järjest väiksem summa (UNCTAD, 
Conference on Least Developed Countries 1999) 

 Madala lisandväärtusega tootmine koondub arenguriikidesse, kus puuduvad 
vajalikud standardid ja järelvalve tootmisega keskkonnale ja ühiskonnale tekitatud 
kahjude hindamiseks

 ÜRO on hinnanud, et arenguriigid kaotavad u. 2 miljardit dollarit päevas 
ebaausate maailmakaubandusreeglite tõttu – see on 14 korda rohkem, kui kogu 
globaalne arengukoostöö ja humanitaarabi samal perioodil (UNCTAD, Conference 
on Least Developed Countries 2001)

 Arenguriikides elatub ligikaudu 50% inimestest otseselt põllumajandusest ning 
see moodustab nende riikide SKT-st 33% (UNCTAD)

 Paljud arenguriigid (Burkina Faso, Mali, Ecuador Burundi, jne.) ja nende 
talunikud sõltuvad pea täielikult ühest ekspordiallikast (FLO)



  

Miks see on tähtis? 

Vaatame maailmaturu hindasid. 
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Mis on lisaks toorme hinna langusele 
halvendanud arenguriikide talunike 

olukorda?

Õige vastus: toetused, tariifid ja kvoodid, mida
arenenud riigid on oma põllumajandustootjate kaitseks on
välja mõelnud.  

Fakt: Alates Uruguay läbirääkimistest on arenenud riikide
(OECD liikmete) toetused oma põllumajandustootjatele
jäänud samale tasemele, kuigi arenguriikidelt nõutakse
(ning on ellu viidud) toetuste drastilist vähendamist.

Vaatame järgi...



  



  



  

Milleks siis meile õiglane 
kaubandus?

Vastupidiselt tavapärastele väidetele, FINE ja
enamus õiglase kaubandusega tegelevaid
organisatsioone toetavad vabakaubandust, kui
ühte vaesuse ja ebavõrduse vähendamise viisi.
Küll aga peaksid kaubandusläbirääkimised turgude
avamise asemel pöörama rohkem tähelepanu
turukonkurentsi ja kaubandusreeglite ausamaks
muutmisele, mille eest õiglane kaubandus
tegelikult seisabki.



  

Õiglase kaubanduse ajaloost

1940-1950: tekivad otsesuhted tootjate ja 
tarbijate vahel
1965: luuakse esimene alternatiivkaubanduse 
organisatsioon (ATO)
1969: avatakse esimene maailmapood Hollandis
1970-1980: rahvusvaheline liikumine ning 
suunamuutus 
1987: esimene märgitoode “Max Havelaar” 
Hollandis
1997: Õiglase kaubanduse märgistamise 
organisatsioon (FLO) loob tootmis-ja 
kauplemisstandardid
2004: FLO märk asendab vanu märke

Eelnevalt 
kasutatud märgid



  

Millised on põhilised õiglase 
kaubandusega tegelevad 

organisatsioonid?
FINE – õiglase kaubanduse võrgustike mitteametlik 

katuseorganisatsioon 
 Õiglase kaubanduse märgistamise organisatsioon (The 

Fairtrade Labeling Organisation International - FLO)

 Maailma õiglase kaubanduse organisatsioon (The World Fair 
Trade Organisation – WFTO, varem International Fair Trade 
Association - IFTA)

 Euroopa maailmapoodide võrgustik (Network of European 
World Shops - NEWS!) 

 Euroopa õiglase kaubanduse assotsiatsioon (European Fair 
Trade Assiciation - EFTA) 



  

Teised õiglase kaubanduse võrgustikud:

 Õiglase kaubanduse föderatsioon (The Fair Trade 
Federation - FTF)

 Õiglase kaubanduse tegevuse võrgustik (Fair Trade Action 
Network - FTAN)

FTF ja FTANi logod



  

Õiglase kaubanduse 
põhimõtted

I. Stabiilne hind talunikule (Fairtrade minimum price)

-katab tootmiskulud ja võimaldab arendada ettevõtlust

II. Lisatulu ühistule (Fairtrade premium)

-investeeritakse sotsiaalprojektidesse

III. Istanduste töölistele inimväärsed töötingimused

-Rahvusvahelise tööorganisatsioon (ILO) standardid, 

lapstööjõu keeld

IV. Keskkonnasäästlik tootmine

V. Pikajalised stabiilsed kaubandussuhted



  

Hinnavõrdlus



  

Küsimused?

Aitäh teile!
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