TISKOVÁ ZPRÁVA

První tři starostové v Česku podepsali světovou deklaraci, žádají
OSN o podporu udržitelného rozvoje a fair trade
PRAHA, 29. května 2013
Česká republika se rozhodla připojit k celosvětové kampani „Fair Trade Beyond 2015“.
Představitelé místních samospráv v ní žádají OSN o tvorbu udržitelného rozvojového rámce
po roce 2015, který naváže na Rozvojové cíle tisíciletí. První tři starostové, kteří ji v Česku
v minulých dnech podepsali, jsou z Litoměřic, Volyně a Vsetína.
Tato tři města v minulých třech letech obdržela mezi prvními v Česku titul Fairtradové město.
Zavázala se tím k oficiální podpoře konceptu fair trade, který podporuje drobné řemeslníky a
zemědělce z tzv. rozvojových zemí. „Vzhledem k tomu, že město Vsetín je fairtradovým městem a
myslíme to s globální zodpovědností zcela vážně, pak podpis deklarace představoval samozřejmý
následný krok,“ uvedla starostka Vsetína Iveta Táborská.
Deklarace vyzývá valné shromáždění OSN, které se sejde v New Yorku v září 2013, aby vytvořilo
systematickou strategii k nastolení podmínek dodržování lidských práv, ke spolupráci s pracovníky
v rozvojových zemích a boji proti chudobě. Navrhuje podporu vytváření partnerství pro rozvoj mezi
vládami, místními komunitami, podniky a občany (např. fair trade). Vše vyvrcholí 23. září 2013 při
setkání zástupců OSN na vysoké úrovni, kde bude projednáván nový globální rozvojový rámec a
podpisy jednotlivých zastupitelů budou prezentovány představiteli jednotlivých vlád.
„Vítám každou snahu o rozšíření osvěty nejen v rámci samotného města, ale i v rámci celosvětové
kampaně. Myšlenku hnutí - spravedlivý a udržitelný svět, ve kterém se každému člověku dostává
jeho lidských práv - totiž stojí zato propagovat,“ řekl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
Za deklarací „Fair Trade Beyond 2015“ stojí celosvětové hnutí fair trade, sjednocující přibližně
2,5 milionu fairtradových producentů a pracovníků z více než 70 zemí, 24 národních iniciativ,
více než 500 specializovaných dovozců fair trade, 4000 fairtradových obchodů, více než 100 000
dobrovolníků, více než 1100 Fairtradových měst a desítky milionů spotřebitelů.
Pro dny 26. až 31. května bylo brazilské Rio de Janeiro prohlášeno celosvětovým fairtradovým
hlavním městem při příležitosti konání 12. výroční konference Světové fairtradové organizace
(WFTO), jíž se účastní zástupci fairtradového hnutí z celého světa. Při této příležitosti byly podpisy
představitelů měst, která se doposud k deklaraci přihlásila, předány brazilskému ministrovi
práce a sociálních věcí. Byly mezi nimi i podpisy tří českých starostů.
„Jsme velmi rádi, že se i čeští zastupitelé rozhodli ke kampani připojit, a tím podpořit snahy o
udržitelný rozvoj a podporu fair trade. Je to významné i ve vnímání České republiky globálním
fairtradovým hnutím. Oslovujeme další česká města a předpokládáme, že počet podpisů pod
deklarací poroste,“ říká Hana Chorváthová z Fairtrade Česká republika.
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Další informace:
Kampaň Fair Trade Beyond 2015
Kampaň „Fair Trade Beyond 2015“ organizují instituce, samosprávy a firmy zapojené do hnutí fair trade. Oficiálně byla
zahájena na VI. Mezinárodní konferenci Fairtradových měst v polské Poznani 10. listopadu 2012. Současně byla také
Poznaň vyhlášena jako první Fairtradové město v Polsku. Starosta Poznaně společně s předsedou World Fair Trade
Organization (WFTO), ředitelkou Fairtrade International (FLO) a zakladatelem kampaně Fairtradových měst byli první,
kdo deklaraci podepsali.
Co je fair trade?
Fair trade (česky spravedlivý obchod) je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou
odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která
odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní
podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku,
který je investován do projektů místního rozvoje.
Fairtradový výrobek lze rozpoznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® na obalu.
Co jsou fairtradová města, školy a církve?
Jde o mezinárodní označení míst a institucí, kde podporují fair trade a organizují osvětové akce o pracovních a životních
podmínkách lidí v rozvojovém světě. V Česku jsou zatím čtyři Fairtradové školy, čtyři Fairtradová města (Vsetín,
Litoměřice, Volyně, Český Krumlov) a šest Fairtradových církevních subjektů. Ve světě jsou takovýchto měst, obcí a
subjektů tisíce. www.fairtradovamesta.cz

Fairtrade Česká republika sdružuje české subjekty činné v oblasti fair trade,
zároveň je národním zástupcem Fairtrade International (FLO), dohlíží na používání
certifikační známky Fairtrade® v ČR a monitoruje český trh s fairtradovými
produkty. www.fairtrade-cesko.cz

