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 mitte mingitel tingimustel
käsitleda Euroopa Liidu või KÜSK-i seisukohti peegeldavana.
Loe: makefruitfair.org/et ja fairtrade.ee.
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Näita eeskuju!
Vaata üle, milliseid toiduaineid Sa
praegu kasutad, ning mõtle, millised
nendest tulevad arenguriikide toorainest.
Vali oma toidulauale õiglase
kaubanduse märgistega tooteid. Otsi
märgiseid ja küsi neid poes, söögikohas
ja hotellis.
Julgusta oma töökohas kasutama
õiglase kaubanduse tooteid.

ära need
järgi tunned
Selle märgise
tsioonid,
likud organisa
vastutustund
s kasutavad
ikud Eestis, ke
poed ja kohv
s õiglase
ses tegevuse
oma igapäeva
üüvad neid.
tooteid või m
kaubanduse
on tunnustus.
Sõbra märgis

Räägi õiglasest kaubandusest kõva
häälega oma perele, kolleegidele,
sõpradele ja tuttavatele, et teadmised
kujuneksid harjumusteks.
Tee paremaks nende inimeste elu, kes
kasvatavad Su toidulauale toitu.
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FAIRTRADE
Märgis lubab, et tootjatele on
makstud lepingutega sätestatud miinimumhinda, makstud
on tootjaühistu või kogukonna
arendamiseks lisatasu, keelatud
on lapstööjõu ja orjatöö
kasutamine, tootmine on olnud
keskkonnasäästlik ning töötajatele on tagatud paremad
töötingimused. Märgist saavad
kanda tooted, milles on kasutatud
Fairtrade’i standarditega sertifitseeritud toorainet.
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UTZ CERTIFIED
Märgis lubab, et tootjad rakendavad häid maaviljelusvõtteid,
mille tulemusena kasvaks
saagikus ja paraneks toodangu
kvaliteet, tagavad töötajate
õiguste ja keskkonna kaitse.
UTZ Certified’i tooted on kakao,
kohv, tee ja pähklid ning UTZ
Certified’i märgist kannavad ka
Kalevi šokolaadid.
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RAINFOREST ALLIANCE
Märgis lubab, et on järgitud
säästva ja kestliku põllumajanduse
standardeid, mille abil säilitatakse
looduslikku liigirikkust, tagatakse
inimeste parem elujärg, muudetakse äritavasid ning tarbijate
käitumist. Rainforest Alliance’i märgist kannavad peamiselt banaanid,
ananassid, šokolaad, kohv ja tee,
aga ka näiteks šokolaadiümbrisega
jäätised.
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WFTO
Märgis lubab, et tootjatele
on makstud õiglast hinda ja
lisatasu, töötajatel peavad
olema riiklikult kehtestatud
sotsiaalsed hüvitised, töötajaid
koheldakse võrdselt, neid ei
diskrimineerita, looduslikke
kahjusid minimeeritakse ja eelistatakse maheviljelusmeetodeid.
Märgist kannavad peamiselt
käsitöötooted ja ehted.

Õiglase kaubanduse tooteid on saada paljudes Eesti poodides, nagu Biomarket, Chocolala, Comarket,
Ehe mood, Kaubamaja, Konsum, Looduspere, Mahemarket, Marks&Spencer, Maxima, veebipood
nelinurk.ee, Prisma, Solaris toidupood, Stockmanni kaubamaja toiduosakond, Tassike armastust Otepääl
ja Zuzu. Lisaks ülalpool mainitule on müügil ka õiglase kaubanduse märgisega küünlad, kosmeetika
ning mujal maailmas lilled ja jalgpallid.

