Tisková zpráva
Obrat z prodeje Fairtrade dosáhl 7,8 miliard eur na podporu existenčního minima farmářů
a dělníků
Bonn, 12. října 2017
Fairtrade i po vice než dvou desetiletích své existence stále hledá cesty pro inovaci a expanzi
své práce na podporu farmářů a zemědělských dělníků, jak uvádí výroční zpráva organizace
Fairtrade nesoucí název “Vytváříme inovace, rozšiřujeme dopady”. Fairtrade stále nachází nové
způsoby, jak podporovat udržitelný způsob obživy a umožnit farmářům a jejich dělníkům převzít
kontrolu nad svou budoucností, ať už tím, že prosazuje zavedení existenčního minima u
dělnických mezd i u farmářských příjmů, nebo tím, že obchodním partnerům předkládá stále
nové možnosti, jak se angažovat.
V roce 2016 spolupracovala organizace Fairtrade s vice než 1,6 miliony farmářů a
zemědělských dělníků z celého světa, a to prostřednictvím 1 411 certifikovaných pěstitelských
organizací v 73 různých zemích. Globální obrat z prodeje produktů Fairtrade v roce 2016 v
součtu dosáhl 7,88 miliard eur, klíčové produkty navíc zaznamenaly podstatný nárůst: prodej
kávy vzrostl o tři procenta, prodej kakaa o 34 procent, cukr o sedm procent, segmenty banánů,
čaje a květin a ostatních rostlin po pěti procentech. Farmáři a dělníci také obdrželi 150 milionů
eur formou Prémie Fairtrade, což je speciální peněžní podpora, kterou pěstitelská uskupení
investují do projektů podle svého výběru.
“V roce 2016 přijala organizace novou globální strategii a spustila ambiciózní plán růstu a
expanze,” řekl Dario Soto Abril, globální ředitel Fairtrade International. “Naší ambicí je, že do
roku 2020 dosáhneme významného pokroku směrem k minimálním mzdám a minimálnímu
příjmu pro přežití pro naše pěstitele a pro dělníky, se kterými pracujeme.”
Fairtrade se dlouho soustřeďoval na farmáře a dělníky a na nutnost, aby dostávali spravedlivější
cenu, která by pokryla průměrné náklady udržitelné produkce. Na tomto cíli se nic nemění,
Fairtrade se ale navíc snaží o zásadní změnu v tom, že umožní více farmářům Fairtrade
dosáhnout na minimální příjem a více dělníkům na plantážích vydělávat minimální mzdu..V roce
2016 organizace Fairtrade v rámci své Strategie za minimální existenční příjem zahájila nový
výzkum, konzultovala s drobnými pěstiteli výši příjmů jejich domácností a pracovala na
stanovení kritérií pro určení výše existenčního minima v prostředí námezdních dělnických prací.
Organizace Fairtrade v roce 2016 pokračovala v prohlubování svých dopadů prostřednictvím
programů, které se snaží řešit klíčové problémy, jako je nerovnost pohlaví, dětská práce,
omezování pracovních práv a dopady na změnu klimatu. Mezi tyto aktivity se řadí také celá řada
terénních školících a podpůrných programů pro pěstitelská uskupení. Mezi příklady takové práce
z loňského roku patří Women’s School of Leadership, škola managementu pro pěstitelky kakaa
z Pobřeží slonoviny, ale také nově spuštěný program YICBMR (Youth Inclusive Community
Based Monitoring and Remediation), který byl loni zahájen v devíti zemích jako nástroj boje s
dětskou a nucenou prací.
Pomocí průběžných celoročních konzultací se zúčastněnými stranami se organizace Fairtrade
snažila rozšířit paletu možností pro komerční partnery, jak se zapojit do aktivit Fairtrade a
vyhovět tak rostoucí poptávce po udržitelném zboží z etických zdrojů. Tyto služby budou

doplňkem naší ústřední práce pod značkou FAIRTRADE. Navíc budeme dále otevírat nové
příležitosti pro podnikatele, jak plnit své závazky udržitelnosti prostřednictvím dlouhodobých
partnerství. Tento nový rámec, který má být spuštěn v roce 2018, zůstává zakotven v principech
Fairtrade, k nimž patří posilování postavení pěstitelů, spravedlivý obchod a transparentnost.
“Fairtrade jde vstříc změnám na poli udržitelnosti,” říká Soto Abril. “Opíráme se o své úspěchy
za poslední dvě desetiletí a k vyhlídkám na to, co přinese budoucnost, se stavíme optimisticky a
s nadšením.”
Více o práci organizace Fairtrade v loňském roce najdete v její výroční zprávě.
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