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Az UNICEF becslései szerint naponta megközelítôleg 34 000 -

azaz percenként 24 - öt év alatti gyermek hal meg éhínség 

vagy megelôzhetô, gyógyítható betegség következtében. 

Ez azt jelenti, hogy ezen írás elolvasása alatt körülbelül 800

gyermek hal meg úgy a Földön, hogy közben az országok

összességében elegendô élelmiszert termelnek, s az

orvostudomány képes lenne ezen életek megmentésére.

BEVEZETÔ
A kritika csak akkor építô, ha a hibák, hiányosságok felsorolásán túl eredetüket, természetüket is feltárja, valamint
megoldásokat keres és mutat. A világ nagyon messze áll a tökéletestôl, a végtelenségig lehetne sorolni, mi az, amivel
tönkretesszük magunkat, a természetet, a közösségi életet, sôt, egész közösségeket. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy
arra is rájöjjünk, hogyan lehetne mindez másképp. Hogyan gazdálkodjunk okosan a Föld erôforrásaival ahhoz, hogy az
életvitel, a fejlôdés és a világrend fenntartható legyen?

Ez a füzet azért készült, hogy a jelenlegi kereskedelmi gyakorlatok kritikáján túl egy alternatív kereskedelmi rendszert,a
Magyarországon még gyermekcipôben járó „méltányos kereskedelmet” bemutassa (a „méltányos kereskedelem” az angol
„fair trade” fordítása; mivel egyelôre nem találtuk meg a kifejezés legfrappánsabb magyar megfelelôjét, a szövegben a legtöbb
helyen még a rövidebb angol kifejezést használjuk).

A VILÁG SZÁMOKBAN
Az UNDP (United Nations Development Programme) Human Development Report szerint 1990-hez képest ma:
• 54 ország szegényebb
• 21 országban több az éhezô
• 14 országban több 5 éven aluli gyermek hal meg évente
• 12 országban csökkent az iskolába iratkozó gyerekek aránya
• 34 országban csökkent a születéskor várható élettartam

Továbbá:
• 1 milliárd ember (Föld népességének ötöde) él teljes szegénységben
• 1 milliárd ember számára nem biztosított az ivóvízellátás
• 2 milliárd ember nem kap megfelelô egészségügyi ellátást
• 3 millió a 14 éven aluli HIV/AIDS fertôzött gyermekek száma, míg a felnôttek 1,2 %-a HIV/AIDS fertôzött (5 millió)
• 1000 gyerekbôl 81 (8,1%!) meghal, mielôtt elérné az 5 éves kort
• A 30 legkevésbé fejlett országban még mindig a lakosság 60%-a írástudatlan
• Az általános iskolát a beiratkozott gyerekek fele fejezi be
• A menekültek száma 12 millió
• Afrikában a lakosság 1/3-a alultáplált, és ez a szám növekszik. Ha a világon termelt élelmiszert igazságosan

osztanánk el, mindenki 2760 kalóriát fogyaszthatna minden nap.
Forrás: Human Development Report 2003, United Nations Development Programme
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SZOCIÁLIS HATÁSOK
A gyarmatosítás következményeként alakult ki az a munkamegosztás, amelynek keretében a déli, gyarmatosított országok a
gyarmatosítók nyersanyag-szolgáltatóivá, mezôgazdasági intézményeivé váltak. 
A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank évtizedek óta azon dolgozik, hogy segélyekkel lássa el ezeket az országokat, és arra
ösztönzi ôket, hogy exportra termeljenek, mivel a segélyek önmagukban nem elegendôek a gazdasági fejlôdéshez. Exportra
pedig (a nemzetközi munkamegosztás szerint) azt termeljék, ami az erôsségük, tehát mezôgazdasági termékeket,
nyersanyagokat… 

Ez két dolgot eredményez:
1. A nyereséges feldolgozó tevékenységet az iparosodott országokban végzik, így a többletár a fejlett világ országaiban adódik

hozzá a termék értékéhez. A harmadik világbeli országok így felpumpált áron vásárolhatják vissza feldolgozás után az árukat.
2. Mivel minden déli ország fokozta a mezôgazdasági termékek exportját, túlkínálat alakult ki, amelynek hatására az árak

süllyedni kezdtek. Míg 1975-ben 8 zsák kávé áráért vehetett meg a termelô egy traktort, 2000-ben már 40 zsák kávét kellett
hozzá eladnia.

A termelôk így elindultak egy lefelé tartó spirálon: ahhoz, hogy megéljenek, többet kell termelniük. Ehhez nemcsak új
szerszámokra, új technológiára, de a gyermekeik munkaerejére is szükségük van.  
• Kölcsönt vesznek fel – minél jobban rá vannak szorulva, annál rosszabb hitelkondíciók állnak rendelkezésükre
• Növényvédô szereket használnak – így romlik a minôség, károsodik a környezet és a termôföld
• Kiveszik a gyerekeket az iskolából – így megspórolják a tandíjat és fokozzák a termelést
• Mivel szorult helyzetben vannak, már betakarítás elôtt eladják a termést árutôzsdei spekulánsoknak – bár ekkor kapják a

legalacsonyabb árat érte, nincs idejük kivárni az árak emelkedését (az árakat már régóta nem a valódi piac, hanem
árutôzsdei ügyletek határozzák meg).

Az eladósodott farmerek földjeit elkobozzák, vagy elárverezik, vagy a termelô önként hagy fel a termeléssel, és megy a
városokba munkát keresni. A növekvô számú munka- és földnélküli termelô egyre nagyobb terhet ró az ország szociális
hálójára, így az országnak is külföldi hitelekre van szüksége a fennmaradáshoz. Az oktatási rendszer, az egészségügy, az ipar
fejlesztése helyett a napi túlélésre fordítják a befolyt pénzeket; fejlôdés helyett egyhelyben toporognak, adott esetben tovább
romlik a helyzetük.

Hogy miért nem térnek át a termelôk jövedelmezôbb tevékenységekre? Egy új „vállalkozás” beindításához tôke kell, mind anyagi,
mind szellemi értelemben. Sokan áttérnek a kézmûvességre, de nincs elég piaci ismeretük ahhoz, hogy jövedelmezôvé tegyék
a munkájukat: nem ismerik a keresletet, az ízléseket, az árazási elveket, a szabályozást. Hiányzik az infrastruktúra és a
szükséges tôke.  

Van azért olyan, akinek sikerül a váltás… 
Caphias Duncan 3 hold banánföld tulajdonosa, 61 éves, egyedül él St Vincentben, Winward Islandon. A jelenlegi helyzetet így
írja le: „Elég rossz árat kapunk. Korábban ennél sokkal jobb volt. A költségek emelkedtek, a növényvédôk ára felment, az ár
pedig, amit mi kapunk lement. Most sokkal nehezebb banánt termelni, és igazából nem is éri meg. A fiaim a hegyekbe mentek
marihuánát termelni. Kevesebb a munka és több a kereset. Csak illegális.”

A gazdaság, a társadalom és a kultúra globalizálódásával az emberiségnek soha
nem látott méretû és bonyolultságú problémákkal kell szembenéznie. Olyan
korban élünk, ahol tetteink a világ bármely pontján élô embertársainkra, sôt a teljes
élôvilágra hatással vannak. Ez a globalizáció eredménye. A globalizáció negatív
vetülete pedig, a bevett tévhitekkel ellentétben, emberi döntések és tettek
eredménye, nem pedig egyfajta tôlünk független, törvényszerû okozat. S ha emberek
hozták létre, akkor emberek meg is változtathatják! 

Civilizációnk, története során elôször a 19. században, az ipari forradalom hatására kezdett
el globális egységgé válni. A tömeges távolsági kereskedelem, a vasút, a gôzhajózás, a
világsajtó, a távíró mind ekkor jelentek meg, alapjaiban átalakítva az emberi teret és idôt. A két
Világháború visszavetette némileg e folyamatot, hogy aztán a hetvenes években újult erôvel törjön
felszínre. Ezúttal óriási nemzetközi intézmények is segítették a gazdaság és a társadalom globalizációját:
szabadkereskedelmi megállapodások, gazdasági integrációk, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, a GATT,
majd a Kereskedelmi Világszervezet vagy az OECD mind a második világháborút követôen jöttek létre. De történt
még valami jelentôs a hetvenes évek környékén: alapvetôen megváltozott a közgondolkodás, így hát megváltoztak a
politikai rendszerek is. A piac hibáit kijavítani hivatott állami beavatkozás elve helyett újra a szabad piac dogmája kerekedett
felül: az abba vetett hit, hogy a gazdasági növekedés, a szabad kereskedelem, a piac minden problémánkra gyógyírt kínálhat.
Az új intézmények és az új gondolkodás eredményeként futótûzként terjedtek a neoliberális politikák: a privatizáció, a liberalizáció
és a dereguláció.  E politikák eredményeként pedig soha nem látott méretûvé fokozódtak bizonyos problémák: a társadalmi
egyenlôtlenségek országokon belül és országok között is óriásira duzzadtak, a környezet elkezdett rohamléptékben pusztulni,
veszélyeztetve ezáltal a kulturális és ökológiai sokszínûséget. 



És mi történik eközben a termelôkkel?
2003 júliusában közel 5000 nicaragua-i kávétermelô vett részt a fôvárosba, Managua-ba tartó demonstráción, ami az „Éhezôk
menete” nevet viselte. 14-en haltak meg útközben. Az egyik szervezô, Bertha Salinas így nyilatkozott: „Egész életünkben kávét
termeltünk, de most hatalmas válságot élünk. Szégyenkezünk, hogy ilyen helyzetbe kerültünk.” Valóban nekik kell szégyenkezni?

Úgy tûnik, hogy a vásárlók nagy részében nem tudatosul, hogy amikor alacsonyabb árat követelnek, azt egy-egy munkásnak,
termelônek kell megfizetnie. Az ô keresetükön spórolnak a forgalmazók, bérüket gyakran a megélhetési minimum alá csökkentve.

ALTERNATÍVÁK
Amióta problémák vannak, azóta keresi az ember a megoldásokat. Nincs ez másképp a globalizáció okozta problémákkal sem.
Sajnos hazánkban ezen útkeresések kevésbé ismertek – de a dolgok változnak… Ahogy a mi tevékenységeink is hozzájárulnak
a globális problémák létrejöttéhez – akár azzal, hogy egy gyermekmunkával készült cipôt, focilabdát, vagy környezetpusztító
módon termesztett kávét veszünk –, úgy egyben felelôsségünk is, hogy éljünk az alternatívákkal: a világ sorsa rajtunk múlik. 
A természeti és kulturális sokszínûség pusztulásával szemben például létezik fenntartható mezôgazdaság, amelyet ökofalvakban,
városi közösségi kertekben vagy biogazdaságokban világszerte elkezdtek megvalósítani. Ez sokban hasonlít a globalizáció és a
mezôgazdasági nagyüzemek elterjedése elôtti kistermelôi gazdálkodásra. A lényege, hogy a táj helyi adottságait jól ismerô helyi
termelôkre és helyi közösségekre építve egy szociálisan és ökológiailag is vonzó alternatíváját kínálja a jelenleg elterjedt
rendszernek. Ehhez hasonlóan a legtöbb problémára léteznek fenntartható alternatívák, legyen az a jelenlegi olajfüggô
energiarendszer kiváltása megújuló energiaforrásokkal, a közösségi közlekedés fejlesztése, a helyi pénzrendszerek használata,
a civil társadalom kontroll szerepének erôsítése, részvételi alapú termelés és gazdálkodás, vagy a legkülönbözôbb szelíd (olcsó,
egyszerû és környezetbarát) technológiák alkalmazása. A Harmadik Világ termelôinek kizsákmányolásán, a természeti és
szociális sokszínûség pusztításán alapuló globális szabadkereskedelem alternatívájaként született meg a méltányos kereskedelem
(fair trade) - melyrôl azóta kiderült, hogy alkalmas lehet a „fejlett” országok, így a hazai, folyamatosan csôd szélén álló
kistermelôk problémáinak megoldására is.  

A méltányos kereskedelem a nemzetközi árucsere szokásos felfogásától eltérô megközelítés. Kereskedelmi partnerséget
jelent, amely a hátrányos helyzetû termelôk számára hivatott a fenntartható fejlôdést elômozdítani elsôsorban jobb kereskedelmi
feltételek biztosításával, valamint a fejlett országokban folyó szemléletformáló kampányokkal.
(FINE Az Alternatív Kereskedelem Nemzetközi Szövetsége, 1999. áprilisi közgyûlés)

A méltányos kereskedelem alapelvei:
1. Növeli a termelôk jövedelmét és életszínvonalát azáltal, hogy javítja a piacra jutás esélyeit, megerôsíti a termelôk szervezeteit,

jobb árat fizet az árukért, és hosszú távú kereskedelmi kapcsolatra törekszik a termelôkkel
2. A hátrányos helyzetû termelôk, különösen a nôk és az ôslakosok fejlôdési esélyeit növeli, valamint védelmet nyújt a

gyermekek kizsákmányolása ellen
3. Növeli a fogyasztók tudatosságát a nemzetközi kereskedelem kistermelôket sújtó káros következményeirôl annak érdekében,

hogy vásárlóerejüket jó célok érdekében használhassák
4. Megteremti a kereskedelmi partnerség jó példáját a párbeszéd, az átláthatóság és az emberi méltóság tiszteletben tartásának

hangsúlyozásával
5. Kampányol a hagyományos nemzetközi kereskedelem szabályainak és gyakorlatának megváltoztatása érdekében
6. Védelmezi az emberi jogokat a társadalmi igazságosság, a környezetbarát tevékenységek, a gazdasági biztonság elômozdításával

AA  KKÁÁVVÉÉ  
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Kávétermesztés 50 országban folyik az Egyenlítô menti sávban, és több mint
20 millió termelô számára jelent megélhetési forrást. Összesen 100 millió ember

dolgozik világviszonylatban a kávé termelésében, feldolgozásában,
kereskedelmében és forgalmazásában. 

A nyers olaj után a legértékesebb árucikk, tehát a legértékesebb mezôgazdasági
árucikk – 2000-ben az export meghaladta a 8,7 milliárd dollárt. Azonban a kávé útja

a kolumbiai termelôtôl a szupermarket polcáig hosszú és hánytatott, számos
résztvevôvel kikövezve, akik több-kevesebb sikerrel kiveszik a részüket a

kávékereskedelembôl származó haszonból. Becslések szerint az ültetvénytôl a bolti polcig
tartó út során a kávé körülbelül 150-szer cserél gazdát (árutôzsdei ügyletek adják ennek a

legnagyobb részét). Mire a csészébe kerül a kávé, az ára már magába olvasztja a biztosítás, az
adók, a szállítás, a feldolgozás, a csomagolás, a raktározás és a marketing költségeit, valamint az

összes résztvevô megérdemelt profitját (kezdve a tôzsdei spekulánsoktól a feldolgozás különbözô
országait áthidaló szállítmányozókon át a forgalmazóig). Ha megiszol egy capuccino-t egy kávézóban

300 forintért, abból jó esetben is csak 9 forintot látott a termelô.
A kávéválság egyik kiváltó oka a kávéárak összeomlása. 1994 és 2001 között az ár 90%-ot esett. Becslések szerint a

kávékereskedelem 60 milliárd dollár bevételt generál, ami a duplája a 80-as évekbeli értéknek, ám míg a 80-as években a bevétel
30%-a a termelô országnál maradt, ez ma már csak 10%. Ez viszont jó hír a nagy feldolgozóknak: becslések szerint minden
millió zsák kávé feldolgozása 80 millió dollárral hozott többet 2001-ben, mint 2000-ben. A három legnagyobb feldolgozó – Nestlé
(Nescafé), Kraft (Jacobs) és Sarah Lee (Douwe Edbergs) – mindegyike több mint 10 millió zsák kávét dolgoz fel évente…



A FAIR TRADE RÉSZTVEVÔI

A méltányos kereskedelemmel foglalkozó legfontosabb szervezetek:
FLO, Fair Trade Labelling Organisations International: a címkézési rendszerek egyeztetésére és a monitoring koordinálására
szakosodott (www.fairtrade.net)
IFAT, International Federation of Alternative Trade: információcserére szakosodott szövetség, öt világrész szervezeteit
tömöríti (www.ifat.org)
NEWS, Network of European World Shops: 13 európai ország importôrei alapították (www.worldshops.org) 
EFTA, European Fair Trade Association: kilenc európai ország importôrei alapították (www.eftafairtade.org) 
FINE, a fenti négy szervezet nem formális szervezetet hozott létre, amelynek célja az információáramlás biztosítása, 
a tevékenységek összehangolása, közös követelményrendszer kidolgozása.

TTÖÖRRTTÉÉNNEETT
A mozgalom legtávolabbi gyökerei a 19. század végi angol és olasz szövetkezeti
mozgalomba nyúlnak vissza, melynek célja az volt, hogy a termelôtôl a
kereskedôig egységes gazdasági láncokat hozzon létre. A második világháború
után sok segélyszervezet figyelme az úgynevezett fejlôdô országok felé fordult.
Amerikai vallási csoportok (pl. Ten Thousand Village) már ekkor elkezdtek közvetlenül
a termelôktôl vásárolni, ezzel támogatva a megélhetésüket.
A 60-as évektôl kezdve a mozgalmak legfontosabb célja, hogy a fejlôdô országok
kimozduljanak a monokultúrából – tehát a nyersanyagot a belsô piacra termeljék, és az
általuk feldolgozott, értéknövelt termékeket exportálják inkább. Az egyszerû segélyezésen
túl az Oxfam 1964-ben elindította a „Bridge” nevû programot: harmadik világbeli kézmûvesek
termékeit megvették az importôröktôl, és az eladásukból gyûjtöttek segélyekre. A mai fair trade-
hez hasonló elsô program 1975-ben indult. 
A 70-es és 80-as években egyre több termelôszövetkezet jött létre, elsôsorban azért, mert a kávé és
kakaó világpiaci ára drámaian lecsökkent. Ezek a szövetkezetek eredményesebben tudtak tárgyalni a
felvásárlókkal. 
A 80-as évek végén egy holland egyházi segélyszervezet két szociális munkásának fejében született meg egy egységes
fair trade márka gondolata – így lehetôvé lehetett tenni azt, hogy a kiskereskedôk nagy tömegben és egyszerûen vegyenek
részt a harmadik világbeli munkások támogatásában. 1988-ban mutatták be Hollandiában a Max Havelaar kávét, mely egy év
alatt 3%-os piaci részesedésre tett szert. Az elkövetkezô években sok helyütt létesültek más hasonló szervezetek és márkák.
Ezek összefogására született meg 1997-ben a FLO (Fairtrade Labelling Organisation), mely egy 17 tagból álló ernyôszervezet.

Míg 2003-ban 150-féle terméket forgalmaztak a fair trade láncban, 2004-re ez a szám már 834-re nôtt. A fair trade termékek
piaca egyre nô, akár évi 40-90%-os piacbôvülést is mutatva. Nagy-Britanniában 2001-ben például 46 millió font értékû fair
trade árut adtak el. Kanadában 1998-ban 3 millió USA dollár bevételt hozott a méltányos kereskedelem – ez 12 500 új
munkahelyet teremtett a fejlôdô országokban. A világ kávétermelôinek 3%-a tagja valamilyen méltányos kereskedelmet
garantáló szövetkezetnek.

Termelôk

Termelôszövetkezetek 
• a termelôk érdekképviselete, mely
a termelôk jobb tárgyalási esélyeit
hivatott segíteni

Kormányok 
• bizonyos országokban bizonyos
árucikkek exportját 
a kormányok maguk felügyelik

Forgalmazók
• fair trade boltok

(OXFAM, 
Max Havelaar,

Worldshops, stb)
• on-line fair trade boltok

• bio boltok
• szupermarketek

Fair trade importôr

Fogyasztók 



Mivel a mai árakat árutôzsdei tranzakciók határozzák meg, a legnagyobb
problémát a gyors ingadozás és a kiszámíthatatlanság jelenti. A szorongatott

helyzetben lévô termelô nincs tárgyalási pozícióban, így annyiért ad túl a
terményén, amennyiért csak tud, általában már betakarítás elôtt (amikor az árak

a legalacsonyabbak).
Ezzel szemben a fair trade keretein belül a termelôk egy minimum alapárat kapnak,

figyelembe véve az elôállítás tényleges költségeit. Ha a világpiaci ár ez alá megy, a
termelô továbbra is ezt a minimum árat kapja (ha fölötte van, akkor a világpiaci árat). 

2003-ban az arabica kávé ára 65 cent volt / font (60 deka), míg a fair trade ár maradt 1,26
dollár. Ez a kis különbség 41 millió dollár többletjövedelmet eredményezett a termelôknek 

(a világpiaci áron történô eladáshoz képest).

Emellett minden fair trade-en keresztül értékesített termékért fair trade prémium jár. Ezt a szövetkezetek
(tehát maguk a termelôk) saját belátásuk szerint használják fel szociális, gazdasági vagy környezetvédelmi

fejlesztésekre, pl. helyi iskolákat létesítenek, egészségügyi intézményeket, közösségi házakat, utakat építenek,
ösztöndíjakat, vagy kisebb, fejlesztésre szánt hiteleket adnak a termelôknek.

A fair trade-en keresztül értékesített termék fogyasztói árának összetétele is különbözik a „hagyományos” ár összetételétôl. Mivel
a rendszer célja, hogy a termelô és a fogyasztó között megbecsülésen és tisztességen alapuló kereskedelmi viszonyt hozzon
létre, a lánc felesleges, gyors profitra törekvô elemeit igyekszik kiiktatni. 

ÁÁRRKKÉÉPPZZÉÉSS

termelô tranzakciós export feldolgozás, disztribúció adók licenszek
költségek szállítás, import

11%           12%     1%                                        58%                                                   12%         6%

28%                        7%   2%                      36%                                        19%            6% 2%

KINEK MENNYI JUT?

hagyományos 
kereskedelem

fair trade

LABELLING – TERMÉKCÍMKÉZÉS, TANÚSÍTVÁNY
A „labelling” célja egy egységes, jól felismerhetô tanúsítvány létrehozása, amely mind a vásárlók, mind a kereskedôk számára
leegyszerûsíti a fair trade-ben való részvételt. Jelenleg egy tucatnyi, fôleg élelmiszer jellegû árucsoportra létezik kidolgozott
szabvány, amelynek meg kell felelnie a fejlôdô országokból származó árunak ahhoz, hogy megkapja a fair trade „címkét”. Bár
az elv igen, a logo még nem egységes az egyes nemzeti kezdeményezések között, de a legtöbben az alábbi logot használják:

A tanúsító rendszer tette lehetôvé, hogy nagyon sok országban már nem csak speciális fair trade vagy bio-boltok árulnak fair
trade termékeket, hanem szupermarketek is (Franciaországban például az Auchan is, Ausztriában a Spar, Angliában a Tesco,
csak hogy a nálunk is jelen lévôket említsük), sôt Svájcban még a McDonaldsban is van lehetôség fair trade kávé fogyasztására.
Ez valódi választási lehetôséget teremt a fogyasztónak, nem kerül külön erôfeszítésbe a fair trade termékek felkutatása.
Logisztikai és mûködési költség szempontból is hatékonyabb a már meglévô kereskedelmi egységekbe vinni a fair trade árukat. 
Ez azonban sok elvi kérdést von maga után. Ha igazságos, átlátható kereskedelmi, terjesztési láncról beszélünk, hogy jöhet a
képbe a McDonalds vagy a Tesco? A nagy kereskedelmi láncok csak akkor hajlandóak új terméket felvenni a kínálatba, ha arra
vásárlói igény van. Igazságos-e a fair trade boltokkal szemben, hogy miután hosszú évek kemény tudatformáló (általában
önkéntes) munkájával megismertetik és elterjesztik a fair trade elveit és intézményét, tönkremennek, amint a szupermarketben
is elérhetô a (rabatt és kisebb fajlagos mûködési költség miatt olcsóbb) fair trade paletta? Ezeket a kérdéseket jelenleg is vitatják
fair trade fórumokon, vélemények vannak, válaszok egyelôre nincsenek.
Az FLO jelenlegi stratégiai tervei alapján azon dolgozik, hogy a fair trade tanúsítványt kiterjessze a jelenlegi egy tucatnyi
árucsoportról (kávé, kakaó, tea, friss gyümölcs, gyümölcslé, cukor, méz, bor, zöldségek, rózsák és focilabdák) több, mint 30
termékcsoportra, beleértve textil és kézmûves árukat is (2008-ra). Egy kutatás kimutatta, hogy különösen magas az érdeklôdés
az alkoholos italok, a fûszerek, a tengeri ételek és a gabonák iránt.



SSIIKKEERRTTÖÖRRTTÉÉNNEETTEEKKTERMELÔK, AKIK A SAJÁT LÁBUKRA ÁLLTAK
Az Associación Chajulense Va’l Váq Quyol (Guatemala) története 1988-ban
kezdôdött. Guatemala egyik északi kávétermelô régiója, Quiché a polgárháború
pusztító hatásaitól szenvedett. A terület elszakadt a külvilágtól, nem volt munka,
megszûntek a gazdasági tevékenységek, a kávét nem tudták helyben feldolgozni, a
szállítás pedig a háború miatt veszéllyel járt. Azok a szállítmányozók, akik vállalták a
kockázatot, nagyon magas árat számoltak fel, és nagyon alacsony áron voltak hajlandóak
átvenni a terményt. A termelôk felismerték, hogy az egyetlen kiút, ha függetlenítik magukat
ezektôl a felvásárlóktól. 1988-ban megalapították a szövetkezetet, 1989-ben felvették a
kapcsolatot a holland Max Havelaar fair trade szervezettel, és év végén már szállították is az
elsô konténer kávét. A Max Havelaar nem csak abban segített, hogy végre maguk
gondoskodhassanak az exportról, hanem összekötötte ôket az Oikocredit szervezettel, amely hitelt
nyújtott raktárak, feldolgozó-helyiségek építésére, jármûvek vásárlására. A szövetkezet így függetlenítette
magát a felesleges összekötôktôl, és a fair trade biztosította stabil jövedelembôl fejlôdésnek indulhatott. Hogy
mivel lettek gazdagabbak? Egy kórházzal, képzett egészségügyi munkaerôvel; egy oktatási központtal, amely
tanfolyamokat kínál a termelôknek az ökológiai gazdálkodásról, kereskedelmi ismeretekrôl, és írás-olvasást tanít;
fiataloknak szóló ösztöndíjakkal; helyi piacra termelt saját márkával; kézmûves mûhelyekkel és egy malommal. 

A Maya Szövetkezet 300 olyan guatemala-i nônek nyújt álláslehetôséget, akiknek a falujukban nem lenne más
munkalehetôségük. A szövetkezet tagjai kézi szövésû textilt és formatervezett ékszereket készítenek. A fair trade szervezeteknek
köszönhetôen jelentôsen javultak az életkörülményeik, megtanultak írni, olvasni, könyvelni és varrni. 

A „Cup of Excellence” (Egy csésze tökély) díj egy-egy ország kávéi között folyó verseny. Nemzetközi és hazai szakértôkbôl álló
kóstológárda értékeli a benevezett termékeket többszöri kóstolás és számos egyéb szempont alapján. A nyertes kávék a „Cup
of excellence” titulust kapják, és a verseny végén árverésen kelnek el. Nicaragua-ban 2004-ben az elsô 6 helyet fair trade
minôsítéssel rendelkezô termelô vitte el, valamint összességében a 29 nyertesbôl 14 helyet.

Mexikó volt az elsô ország, amely elkezdett fair trade termékeket exportálni évtizedekkel ezelôtt, és most megint úttörô szerepet
kapott: az elsô fejlôdô ország amely létrehozta saját nemzeti fair trade szervezetét, a Commercio Justo Mexico AC-t. Mint a
többi nemzeti fair trade szervezet, a Commercio Justo Mexico is azt tûzte ki maga elé, hogy fenntartható, igazságos kereskedelmi
kapcsolatokat építsen ki termelô és vásárló között, és ezzel egyidôben lobbi és tudatformáló tevékenységet folytat a fair trade
rendszer terjesztéséhez.

Manapság a fair trade kínálatban 

a lehetô legjobb minôségû 

termékeket lehet kapni 

„Azért vegye meg a kávénkat, mert 

ez a legjobb minôségû, és ne azért,

mert szegény termelôk vagyunk” 

Blanca Rosa Molina, a nicaragua-i

Cecocafen termelôszövetkezet elnöke



FFAAIIRR  TTRRAADDEE

MMAAGGYYAARR--

OORRSSZZÁÁGGOONN  

A magyarországi civil szervezetek is évek óta készülnek arra, hogy a fair trade
koncepciót megismertessék a magyar fogyasztókkal. Rendezvényeken,

jártunkban-keltünkben sorra találkoztunk fair trade aktivistákkal a világ
legkülönbözôbb pontjairól, majd magunk is tervezetten, szervezetten kezdtünk

konferenciákra járni, konferenciákat szervezni. Minden résztvevô szervezetnek
vannak természetesen „magán-akciói”, hiszen a fair trade megközelítése, értelmezése

nem feltétlenül egyezik tökéletesen egy zöld szervezet és egy békeszervezet esetében,
de az erôforrások feldarabolása helyett igyekszünk minél több fronton együttdolgozni.

Ennek egyik példája ezen írás is. 

A tudatformálás, felvilágosítás részét képezik a filmbemutatók, beszélgetések, ismeretterjesztô
elôadások, valamint a fesztiválokon megjelenô fair trade kávézó. 

Elindítottuk fair trade honlapunkat is a www.fairvilag.org cím alatt, amely a fair trade terjedésével
folyamatosan bôvülni fog. Ez az oldal egy helyen fogja bemutatni a különbözô megközelítéseket,

véleményeket, valamint hírt ad a mozgalom aktuális állásáról. 
Dolgozunk a fair trade gyakorlati megvalósításán is. Elszórva bioboltokban (pl: Biobolt, Budapest, Múzeum körút 17.,

Biocsemege, Budapest, József körút 25.)  már fellelhetô egy-egy fair trade csoki vagy kávé, ám ezen termékek esetében a
hangsúly az ökológiai elôállítási módszereken van, a mozgalomtól teljesen függetlenül kerülnek az országba. Terveink szerint
nemsokára szervezetten, jól felismerhetô módon is elérhetôek lesznek Magyarországon a fair trade termékek.

ÖNKÉNTESEK, LELKES KÖZREMÛKÖDÔK SEGÍTSÉGÉRE MINDIG SZÜKSÉGÜNK VAN, VOLT ÉS LESZ!

A fair trade kávézó „utazó” jellegû.

Igyekszünk minél több rendezvényen

résztvenni, valamint vállaljuk, hogy

rendezvényekre segítünk leszervezni 

és leszállíttatni fair trade árukat! 

A Nyitott Kert alapítvány vállalta, hogy 

kis mennyiségben a heti biozöldség-dobozba 

is lehet fair trade termékeket rendelni.

VÁSÁROLJ HELYI TERMELÔKTÔL!
Ha zöldséget akarsz venni, menj ki a piacra, vagy keresd fel közvetlenül a gazdákat! A fair trade rendszeren keresztül csak azokat
a termékeket támogatjuk, amit Magyarországon nem termelnek. Olyan termékek esetében, amit itt is termesztenek, támogasd
a magyar termelôket, legyél „fair” velük szemben! A szupermarketek akciói olyan mesterséges árakat hoznak létre, amelyek
ellehetetlenítik a saját kistermelôinket. 
A fenntarthatóság érdekében azt is szem elôtt kell tartanunk, hogy az árukat minél kevesebbet utaztassuk, így minél kevesebb
terhet rójunk a környezetre. Részben ez az oka annak, hogy nem áll szándékunkban pl. fair trade mézet forgalmazni
Magyarországon.



......ÉÉSS  KKÖÖZZÉÉPP--

KKEELLEETT

EEUURRÓÓPPÁÁBBAANN

VÁSÁROLJUNK TUDATOSAN!
Változtathatunk! Mi más reménykeltô van a fogyasztói társadalomban, mint az, hogy vásárlói döntéseink befolyásolhatják a dolgok
menetét? Néha gyorsan, és látványosan, mint néhány sikeres fogyasztói bojkott-mozgalom példája bizonyítja. Néha pedig
lassabban, de reméljük mélyrehatóan, mint azt az organikus mezôgazdálkodás, vagy éppen a fair trade terjedése mutatja.

Ne gondoljuk, hogy tehetetlenek vagyunk! Az ôsi igazság most is áll: egyedül talán nem sokat tehetünk, de ha akaratunk, tetteink
összeadódnak, messzire juthatunk. Még az is meglehet, hogy függetlenül attól, hogy mások mit tesznek, jó érzés helyesen
cselekedni... Ahogy Spinoza fogalmazott: a boldogság nem az erény jutalma, hanem maga az erény.
Személyes meggyôzôdésünk, hogy a mai gazdaságnak és benne a fogyasztásnak alapvetôen át kell alakulnia ahhoz, hogy
társadalmilag és ökológiailag fenntartható legyen. Ezért a változásért mindenki máshogy tud tenni. Vásárolni azonban
mindannyian vásárlunk. Szinte inkább vagyunk fogyasztók, mint állampolgárok, hiszen választani alig 2,5-3 milliónyian megyünk
el, vásárolni azonban ennél jóval többen: a legkisebb gyermekeket leszámítva úgyszólván mindenki. Magyarországon mintegy
kilencmillió ember hoz naponta, de legalább hetente valamilyen vásárlói döntést. Ez óriási erô. Ha e döntéseknek csak egy része
– reméljük növekvô része – tudatos etikailag és környezetileg, az már sokat számít. El kell fogadnunk tehát az alapvetést: a
pénzünk szavazat – akár akarjuk, akár nem.
Itt az ideje, hogy Magyarországon is egyre többen szavazzunk forintjainkkal a méltányos kereskedelemre, az ökológiai és
társadalmi értékeket egyaránt szem elôtt tartó fair trade-re.
Forrás: www.tudatosvasarlo.hu

MIT TEHETÜNK MI?

CSEHORSZÁG
Ecumenical Academy/Ökumenikus Akadémia, Prága
Egy protestáns templom indította a fair trade mozgalmat kézmûves termékek
árusításával 10 évvel ezelôtt (élelmiszer árusítása 2004. októberében kezdôdött). 
Két éve szerveztek egy szemináriumot, külföldi résztvevôkkel, azért, hogy átvegyék
tapasztalataikat, a sikeres kampányokat, oktatóanyagokat, felkészültek az esetleges
buktatókra. Az anyagokat lefordították cseh nyelvre, és a cseh igényekre (adózási
törvények alapos megismerése, a fogyasztói igények felmérése, piackutatás, beszállítók
feltérképezése). Dilemmát jelentett, hogy a címkés jelölést válasszák vagy fair trade boltot
nyissanak. Fair trade bolt megnyitása esetén nem szükséges a címkézés, a boltban kizárólag
méltányos kereskedelmi úton érkezett termék vásárolható. Címkézés esetén a termékek
árusíthatók bármilyen üzletben, de kevésbé szembetûnôen közvetítik a fogyasztók felé az üzenetet.
A bolt mellett döntöttek, a termékekrôl, az igazságos kereskedelemrôl minden vásárló kap információt,
ezek a kihelyezett posztereken, a helyszínen is olvashatók.

LENGYELORSZÁG
Wojciech Zi´ba-val, a lengyel “Harmadik Világ és Mi” Fair Trade Szövetség elnökével beszélgettem, a Budapesten megrendezett
Nemzetközi Alterglob konferencia során.
Önök hogyan kezdték?
Méltányos kereskedelemmel foglalkozó külföldi szervezeteket kerestünk meg Nagy-Britanniában, Ausztriában. 
A beszélgetések során körvonalazódott, hogyan induljunk.
Melyik úton indultak el?
A felvilágosításra helyeztük a hangsúlyt. Oktatásra alkalmas kiadványokat, videó felvételeket készítettünk, angol, német
minta alapján. Tanárok csoportjait tanítjuk. A tanfolyamon részt vettek aztán továbbadják tudásukat az iskolákban. 
Sikerrôl  tudnak beszáolni?
Mára, munkánk eredményeképpen, annyian keresik a fair trade termékeket, hogy az elsô boltunk megnyitásán dolgozunk.



AALLTTEERRNNAATTÍÍVV  

TTEERRMMEELLÔÔ--FFOOGGYYAASSZZTTÓÓ

KKEEZZDDEEMMÉÉNNYYEEZZÉÉSSEEKK

MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGGOONN  
ÖKOFALU MOZGALOM
Az ,,ökofalu mozgalom” is terjed, mert jó módszernek bizonyult a
világpiactól való túlzott függés ellen. A megújuló energiaforrások fokozott
használata pedig elôsegíti az egymással hatékonyabban együttmûködô
helyi gazdaságok kialakulását. Az ,,Ökofalu Hálózat” (Global Eco-village
Network) kapcsolja össze ezeket a közösségeket. Számos helyen
valóságos reneszánszát éli a közösségi tevékenységben rejlô elônyök
kihasználása. Ezek az elônyök nemcsak gazdasági, hanem pszichológiai
természetûek is, fokozzák az adott közösség jó közérzetét.
Mintegy tíz éve indult hazánkban az ökofalu-mozgalom. A városi életmódból
kiszakadni vágyó fiatalok már-már halálraítélt kis falvakba költöztek, hogy
ott a természettôl csak a lehetô legszükségesebbet elvéve éljenek.
További információ: www.okoszolgalat.hu/okofalu.php 

TALENTUM KÖR
”...csináljunk másmilyen pénzt! Olyat, amelyet nem a politikai és gazdasági hatalom csúcsán lévôk
hoznak létre és kontrolálnak, hanem mi mindannyian, akik fillérre beosztott konyhapénzbôl mérjük
életünket fizetésnaptól fizetésnapig. A Talentum kör egy szívesség bank, amelyhez tartozik egy
hírlevél, és egy számla-nyilvántartó központ. A hírlevélben a tagok szolgáltatásokat, esetleg használt
holmikat vagy árukat ajánlanak fel, illetve keresnek. A talentum nem megfogható pénz, ez csak
könyvelési tételként jön létre, a vevônél terhelésként, az eladónál jóváírásként.”
www.etk.hu/talentum

A RÉGI MARCIBÁNYI TÉRI BIOPIAC ÚJ HELYSZÍNEN: XII. Budapest, Csörsz utca 18. MOM Mûvelôdés Ház udvara

NYITOTT KERT
Az alapítvány célja a természet és a környezet védelmének
elôsegítése úgy, hogy az szolgálja az ember szellemi, testi és
gazdasági fejlôdését, illetve segítse az ember és környezete
közötti összhang kiteljesedését. Ennek érdekében kutatási,
kísérleti és szakképzési programokat szerveznek és támogatnak
a fenntarthatóság jegyében. A Nyitott Kert Futár szolgáltatás
lehetôséget nyújt biozöldség-dobozok rendelésére (házhozszállítás
jelenleg nincs, a heti szállítmányt gyûjtôpontokon lehet átvenni).
www.nyitottkert.hu



AZ ÚTILAPU HÁLÓZAT ÉS A MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM
Az Útilapu Hálózat a Service Civil International (SCI) nevû nemzetközi békeszervezet magyar tagja.
Elsôdleges tevékenysége nyári építôtáborok szervezése világszerte, ahol a különbözô országokból érkezô
fiatalok önkéntes munkát végeznek. A táborok során a résztvevôk  segítenek a rászoruló közösségeknek
vagy a környezet megóvásáért dolgoznak, miközben szoros kapcsolatot alakítanak ki a helyiekkel és maguk
is közösséggé formálódnak. A személyes úton nyert tapasztalatok segítenek az elfogulatlan vélemény
kialakításában, az erôszak és elôítéletek leküzdésében, és a szolidarítás felébresztésében.
Az SCI nyugat-európai irodái általában maguk is foglalkoznak fair trade-del; bár nem tartozik a szervezet
fô tevékenységei közé, a szolidaritás és a nemzetek közötti megbecsülés, békés együttélés fontos
tényezôjét jelenti. Az Útilapuban 2004 ôsze óta mûködik a fair trade munkacsoport, melynek célja, hogy a
többi érdeklôdô civil szervezettel összefogva megszervezze a fair trade gyakorlati megvalósítását
Magyarországon. 
További információk: www.utilapu.org

A VÉDEGYLET ÉS A MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM:
A Védegylet az ökológiai és társadalmi fenntarthatóság elveinek
nyilvános képviseletére és megvalósítására 2000. tavaszán alakult
társadalmi szervezet. Munkánk során a helyi problémák felé fordulást
ötvözzük a globális gazdasági-politikai intézményrendszer kritikájával.
Olyan hagyományos ügyek, mint az erdôk, az élôvizek vagy a városi
zöldfelületek védelme mellett, intenzíven foglalkozunk a természeti és
társadalmi környezet romlásához vezetô nagy folyamatok elemzésével,
kritikájával és a lehetséges alternatívák megfogalmazásával is. 
A Védegylet tevékenysége kiterjed a globális kereskedelmi rendszerek
és intézményrendszerek (WTO, GATS, stb.) kritikájára, valamint az
ökológiai modellek meghonosítására a hazai agráriumban.
Rendezvények alkalmával filmvetítések, beszélgetések, elôadások
keretében foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, valamint a méltányos
kereskedelem hazai meghonosításáról és a nemzetközi fejlesztési
programokban való részvétel lehetôségeirôl gondolkodunk. 
További információk: www.vedegylet.hu

A TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETE ÉS A MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM
A TVE célja, hogy Magyarországon népszerûsítse és támogassa az etikus, környezetileg és társadalmilag
felelôs vásárlói magatartást és vállalati tevékenységet, a fenntartható fogyasztási és termelési mintákat,
az ökoszociális piaci érzékenységet, illetve a vásárlók jogainak és kötelességeinek ismeretét. 
Jelenleg is több cikk található a www.tudatosvasarlo.hu-n a fair trade értékeirôl, történetérôl,
kereskedelmi csatornáiról és minôsítô rendszerérôl. Továbbá rendszeresen hírt adunk a fair trade-del
kapcsolatos irodalomról, rendezvényekrôl. Felajánljuk, a jelenlegi biobolt adatbázisunkhoz hasonló, fair
trade termékeket forgalmazó üzleteket bemutató adatbázis közzétételét a honlapon. 

A PLANET ALAPÍTVÁNY ÉS A MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM
A Planet Alapítvány célja, hogy egyéni tapasztalatszerzés által népszerûsítse hazánk és a világ kultúráit a társadalmi
szerepvállaláson keresztül - egy olyan aktív, mozgósítható, tudásmegosztáson alapuló önkéntes hálózattal, amely
munkájával hozzájárul egy széleskörûbb, környezettudatos szemléletmód kialakításához.
Célunk, hogy a fair trade által érintett fejlôdô országokba érkezô önkénteseink éppúgy tanuljanak a helyiektôl és
az esélyegyenlôség megteremtésének helyi feltételeirôl, mint az ottani helybeliek. Számunkra ez a tanulási
folyamat kettôs és egyenrangú. A Fair Trade (FT) kereskedelem tanulmányozása, kialakításának támogatása és
Magyarországon belüli fejlesztése mind feladatok, igények a PLANET számára.

„„FFAAIIRR  VVIILLÁÁGG““
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FFAAIIRR TTRRAADDEE

Ha be kíván kapcsolódni a Védegylet munkájába 
itt veheti fel a kapcsolatot munkatársainkkal: 
iroda@vedegylet.hu, tel., fax: 269 4251
1051 Budapest, Nádor u. 32.
www.vedegylet.hu

HHAASSZZNNOOSS  LLIINNKKEEKK

www.fairvilag.org 

http://www.worldshops.org 
http://www.maketradefair.com
http://www.kuapakokooo.com
http://www.cafecampesino.com
http://www.alternativa3.com
http://www.delaterra.net
http://www.setem.org
http://www.altromercato.it

www.stbnetwork.org 
www.ourworldisnotforsale.org 
www.tradewatch.org
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