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Õiglase kaubanduse saadikud
Koolitus vabatahtlikele

19. märts 2010 Tallinn



Tänane kava
• 10.00 -10.20 Tervituskohv ja registreerimine

• 10.20 -11.30 Milleks meile õiglane kaubandus? Globaalne ülevaade. 
Ajalugu ja põhimõtted

• 11.30-12.00 Lõunapaus

• 12.00 – 13.30 FLO standardid, sertifitseerimine ja järelevalve. 
Filmilõik

• 13.45 – 14.30 Kuidas rääkida õiglasest kaubandusest - kahtlused ja 
kriitika

• 14.30 – 15.00 Kes on õiglase kaubanduse saadik – Rootsi näitel 

• 15.00 – 16.30 Töötuba: Õiglane kaubandus ja maailmaharidus

• 16.30 – 17.00 Kohvipaus

• 17.00 -18.30 Õiglase kaubanduse saadiku käsiraamat. Plaanid 2010. 
aastaks  Saadikute diplomeerimine. 



Mis on õiglane kaubandus?

• Maailma suurim eetiline sertifitseerimissüsteem
• Ainus, mis seisab hea arengumaade väiketalunike 

huvide eest

• Rahvusvaheline liikumine 
– Maailmapoed ja kaubandusõiglus

• Solidaarsus – ettevõtluse ja partnerluse abil

• Miks on vaja?



Õiglane kaubandus Eestis
• Avalik teavitus ja toodete müügi edendamine

– koostöös Fairtrade Finland (2006) ja Fairtrade 
Sweden (2009)

– Ametlik launch 2007
– Iga-aastane õiglase kaubanduse nädal

oktoobris
• Kasvav tarbijateadlikkus

– 5% (2006) → 40% (2008) → ??? (okt 2009)
• Saadaval umbes 200 toodet
• Hea võimalus Eesti firmadel kasutada FT 

– Eristuda koduturul konkurentidest - CSR 
– Laiendada turgu põhjamaadesse, kus FT laialt

tuntud



Õiglane kaubandus Eestis
• Avalik teavitus ja toodete müügi edendamine

– koostöös Fairtrade Finland (2006) ja Fairtrade 
Sweden (2009)

– Ametlik launch 2007
– Iga-aastane õiglase kaubanduse nädal

• Kasvav tarbijateadlikkus
– 5% (nov 2006) → 19% (sept 2009)

• Saadaval umbes 200 toodet
• Hea võimalus Eesti firmadel kasutada FT 

– Eristuda koduturul konkurentidest - CSR 
– Laiendada turgu põhjamaadesse, kus FT laialt 

tuntud



Õiglase kaubanduse sertifitseerimissüsteem

4. FT toodete müügi toetus, turundus

5. Avalik teavitus

7. Litsentsilepingud märgi kasutamiseks

1. Standardite väljatöötamine 

2. Toetus tootjatele standardite elluviimisel, juurdepääs turule
FLO e.V

FLO- Cert 3. Sertifitseeritud tootjate ja kauplejate järelevalve

Õiglase 
kaubanduse 
assotsiatsioonid



Fairtrade sertifitseerimismärk
Rahvusvaheliselt registeeritud 

Kasutusel kõikides 
tarbijaühiskondades (v.a. USA)

Sertifitseerib tooteid ja toorainet 
mitte ettevõtteid



Õiglase kaubandus märk tootel tagab
• Stabiilne hind talunikule (Fairtrade minimum price) 

– katab tootmiskulud ja võimaldab arendada
ettevõtlust

• Lisatulu ühistule (Fairtrade premium)
– investeeritakse sotsiaalprojektidesse

• Istanduste töölistele inimväärsed töötingimused 
– ILO standardid, lapstööjõu keeld

• Keskkonnasäästlik tootmine



Stabiilne hind – kohvi näitel



Õiglane kaubandus maailmaturul 
• Sertifitseeritud toodete müügikäive 2.9 miljardit € 2008. 

aastal (22%). 
• Suurimad turud UK, US, Šveits
• Kiiremad kasvajad on Rootsi (75%), Norra (73%), 

Austraalia ja Uus-Meremaa (72%), Kanada (67 %), 
Soome (57 %) ja Saksamaa (50 %)

• Saadaval üle 6000 sertifitseeritud toote
• Litsentsi omavaid ettevõtteid 2700
• Per capita müük Soomes in 10,22€ (2008), Šveitsis ca 

20€
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Kuidas rääkida 
õiglasest kaubandusest?



Kuidas räägime õiglasest kaubandusest?
• Me ei kritiseeri arenguabi

• Me ei kritiseeri konkreetseid ettevõtted, ei tööta
kellegi vastu

• Meie sõnumid on alati positiivsed, rõhutame mida
õiglane kaubandus pakub



Õiglase kaubanduse toode
• Õiglase kaubanduse kohv - vale
• Õiglase kaubanduse sertifitseeritud kohv 
• Komposiittooted

– õiglase kaubanduse jäätis -vale
– Jäätis, milles on kasutatud õiglase

kaubanduse tooraineid (suhkur, vanilje) 

– Toode, millel on õiglase kaubanduse
märk

– Õiglase kaubanduse sportpallid – ok
õmblemine ja liimimine sertifitseeritud



Õiglane kaubandus ja kodumaine toodang
• Ei ole teineteist välistavad võimalused

• Valdav osa õiglase kaubanduse tooteid Eestis ei
kasva, ei toodeta

• Roosid, õunad, mesi – kodumaine pakkumine ei 
kata nõudlust

• Ideaalis eelistame tooteid, mille valmistamisel on
kasutatud õiglase kaubanduse toorainet ja
kodumaist tööjõudu (näiteks jogurt, puuvillatooted)



Õiglane kaubandus ja 
teised sertifitseerimissüsteemid

• Me ei kritiseeri teisi organisatsioone, kuid
rõhutame õiglase kaubanduse eripärasust

• Märkimisväärsed erinevused:
– Lisaks hinnale ka lisatasu sotsiaalsfääri
– Valdavalt väiketalunikud
– Ainus sert.süsteem, mille järelevalvele on

omistatud ISO 65 standard



Standardid Utz Õiglane kaubandus
Tasu talunikule Turuhind + võimalik Utz-

lisatasu (1-5 USc/nael)
Fairtrade hind või 
turuhind (kui kõrgem) + 
FT-lisatasu (10 
USc/nael)

Standardite 
kehtestamine

Utz FLO

Järelevalve Utz Sõltumatu FLO-Cert 
( ISO 65 akrediteeritud)

Märgi esindamine Ettevõtted FT assotsiatsioonid
Keskkond Peamiselt 

suuristandused
Väiketalunikud ja 
suuristandused, 
varjuskasvatus

Inimesed Nõuded demokraatlikule 
osalusotsustusele 
puuduvad, ei tegele 
ühistu jätkusuutliku 
arenguga 

Kõige olulisem 
ühistuliikmete kestev 
arengu: toetused ja 
osalus 



Mõisted, väljendid, mida me EI KASUTA
• Õiglane kaubandus  on õiglane

maailmakaubandus

• Õiglane kaubandus on  otsesuhtlus tootja ja 
tarbija vahel

•  “Õiglane kaubandus (ise) maksab...”
• Õiglane kaubandus aitab/ Õiglase kaubanduse 

assotsiatsioon aitab

• Õiglase kaubanduse riided 



Laiemalt levinud müüdid ja 
eksiarvamused (1)

• Süsteem ei aita kaasa toodete töötlemisele arengumaades

• Märgisüsteem teeb koostööd suurte firmadega ja seega
võimaldab neil tegeleda rohepesuga

• Süsteem esindab majanduslikku protektsionismi ja seega ei
toeta arengumaade huvisid

• Kohv on ületoodetud toode ja selle tootmist ei tohi toetada

• Õiglase kaubanduse kohv maitseb halvasti

• FT tooted on pakitud keskkonnavaenulikesse pakenditesse



Laiemalt levinud müüdid ja 
eksiarvamused (2)

• Paljud FT tooted on mahemärgisega. Mahetootmine vajab
suuremaid maa-alasid ja hävitab seega vihmametsi.

• FT süsteemi ei tohiks kuuluda mesi, õunad ja lõikelilled,
mida kasvatatakse ka Eestis.

• FT süsteem peaks toimima vahendajateta. Kogudes
litsentsitasusid toimib ta ise vahendajana.

• FT süsteem on paternalistlik – lääneriigid dikteerivad reeglid 
arengumaadele.

• FT märgi roheline ja sinine värv on parteipoliitilised.



Jäta meelde
• Rahu, ainult rahu!

– Kõiki inimesi ei ole võimalik mõjutada
– Püüdle "we agree to disagree" poole

• Ära võta isiklikult!
– Provotseerimine pole samuti lubatav.
– "Õiglase kaubanduse poolt,mitte kellegi

vastu"

• Tunnista, et ei tea!
– Sa esindad ennast, mitte õiglase

kaubanduse süsteemi
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Õiglase kaubanduse alane 
teavitusöö

Plaanid 2010



Õiglane kaubandus Eestis
• Avalik teavitus ja toodete müügi edendamine

– koostöös Fairtrade Finland (2006) ja Fairtrade 
Sweden (2009)

– Ametlik launch 2007
– Iga-aastane õiglase kaubanduse nädal

• Kasvav tarbijateadlikkus
– 5% (nov 2006) → 19% (sept 2009)

• Saadaval umbes 200 toodet
• Hea võimalus Eesti firmadel kasutada FT 

– Eristuda koduturul konkurentidest - CSR 
– Laiendada turgu põhjamaadesse, kus FT laialt 

tuntud



Fairtrade märgi tähenduse ja õiglase 
kaubanduse põhimõtete teadmine 2006 ja 
2009

2009 (n=1005)

8%

11%

80%

1%
olen kursis
olen mingil määral kursis
ei ole kursis
ei oska öelda

2006 (n=984)

olen kursis
1%

olen mingil 
määral 
kursis

4%

ei ole kursis
92%

vastamata
3%



Eelistatud õiglase kaubanduse tooted
 vastajad, kes on valmis ostma FT tooteid 2006 n=423 ja 2009 n=454
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 Sarnaselt eelmise uuringuga eelistavad 

vastajad osta eelkõige kohvi/teed, ja 
puuvilju. Huvi tuntakse ka kakao/šokolaadi 
ja suhkru ning mahlade vastu. Kõige 
väiksem on huvi Fairtrade jalgpallide vastu.

 Vastajad vanuses 20-29a. on keskmisest 
enam huvitatud banaanidest ja muudest 
puuviljadest, mahlast ja veinist. 
Juhtivtöötajatele pakub enam huvi šokolaad 
ja samuti vein. Siiski jääb kõikide gruppide 
esimeseks eelistuseks kohvi ja tee.



Miks Te ostate Fairtrade märgiga 
tooteid?Need, kes on ostnud FT tooteid, n=37
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Tean, et see parandab inimeste elujärge
arengumaades

Toetan põhimõtteliselt sotsiaalse sõnumiga
tooteid

2009 2006

 Uuringust selgub, et kui eelmise 
uuringu ajal osteti Fairtade kaupu 
peamiselt huvi pärast, siis nüüd on 
esikohale tõusnud soov toetada 
sotsiaalse sõnumiga tooteid ja 
aidata parandada inimeste elujärge.

 Muude põhjuste seas märgiti 
juhuslikku ostu – märk avastati 
kodus- (8 korral), vajadust kauba 
järele 3, soodusmüüki 3, 
tervislikkust ja laste pärast ostmist.

 Vastajad vanuses 20-29a. on oma 
ostumotiivina märkinud eelkõige 
meelepärase maitse. Teistes 
taustagruppides olulisi erinevusi 
keskmisest tulemusest ei ilmne.



Võimalikud õiglase kaubanduse idee 
toetajad n=1005
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Eesti äriettevõtted oma
organisatsioonis (nt

kohvikus)

Kohalikud omavalitsused
ja riigiasutused

Kõik asutused, kes
teevad avalikke hankeid

Jaeketid ja -kauplused

Eesti ettevõtted, kes
kasutavad arengumaade

toorainet

Väga oluline Oluline Pigem mitteoluline Mitteoluline Ei oska öelda

 Kõige olulisem on vastajatele, et 
ideed toetaks need Eesti ettevõtted, 
kes kasutavad arengumaade 
toorainet (oluline 56% arvates). 
Järgnevad jaeketid/kauplused ning 
asutused, kes teevad avalikke 
hankeid.

 Kohalike omavalitsusasutuste ja 
riigiasutuste ning äriettevõte 
kohvikutes  õiglase kaubanduse 
idee toetamist  oluliseks ei peeta. 





Eelseisvad üritused
• 22.mai – Maijooks

Lauluaväljakul

• 22. mai – Maailmapäev 
Tammsaare pargis

• 16.-19. juuni – 
Maailmaküla festival 
Pirita Kloostris

• 25.-31. oktoober 
Õiglase kaubanduse 
nädal



Õiglase kaubanduse nädal 2010:
25.-31.oktoober

• Eesmärk:
– Tõsta märgi tuntust ja suurendada müüki

• Suhkrutalunik Malawist

• ERLi säästva tarbimise konverents

• Vabatahtlike aktsioonid – vt ideepank!
– Poodides - sildistamine
– Koolides – esinemised
– Avalikud üritused



Tänan 
tähelepanu 

eest!
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