
Náměstek Ander p řestřihne pásku nového férového obchodu

V samém centru Brna (na České pod hodinami) bude 20.11. v 19 hodin slavnostn ě otev řen obch ůdek
s produkty férového obchodu čili Fair Trade - široký sortiment potravin a řemeslného zboží. Jedná se
o již druhý obchod NaZemi, který  v Brn ě za vydatné pomoci mnoha dobrovolník ů provozuje
občanské sdružení Spole čnost pro Fair  Trade. Ten první najdete v Peka řské ulici číslo 16. Zisk z
prodeje plyne na podporu a popularizaci Fair Trade v České republice. 

Slavnostního otevření nového obchůdku v Joštov ě  ulici  č. 7 (na rohu ulic Česká – Joštova v domě, který
patří Církvi českobratrské husitské) se dne 20.11. zúčastní náměstek primátora města Brna pro rozvoj, pan
Martin Ander  a ujme  se symbolického přestřižení pásky. Hosty nepochybně  zaujme vystoupení kapely
TSHJAMM,  která  hraje  původní  africkou  hudbu  na  tradiční  africké  nástroje  a  také   Fair  Trade  a  Bio
občerstvení.

Co je Fair Trade?

Fair  Trade  (česky  spravedlivý  obchod)  je  obchodní  partnerství,  které  prosazuje  férovější  přístup
v mezinárodnímu obchodu a  klade důraz na  jeho sociální  a  ekologické  rozměry.  Do tohoto  systému je
zapojeno přes milion pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské
Ameriky.  Spravedlivý  obchod  se  od  toho  „konvenčního“liší  zejména  v cílech  –  tím  hlavním  totiž  není
maximalizace zisku. Cílem je dát šanci  pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemích vymanit se vlastními
silami z bludného kruhu bídy a žít důstojný život. Každé Fair Trade družstvo nebo výrobní firma pěstitelům a
výrobcům za jejich práci platí slušnou cenu, umožňuje získat úvěr za přijatelný úrok a dětská nebo dokonce
nucená práce je  zcela  vyloučena.  Pracovní  podmínky odpovídají  základním mezinárodním  standardům.
Dopady na životní prostředí jsou při výrobě omezovány na nejnižší možnou míru. Část prostředků z Fair
Trade  obchodu  je  ukládána   do  společného  fondu,  z  něhož  se  na  základě  demokratického  hlasování
financují  například  vzdělávací   a   zdravotnické  projekty  nebo  projekty  zaměřené  na  ochranu  životního
prostředí.
Ceny některých výrobků s označením Fair Trade jsou v důsledku toho sice o něco vyšší než ceny běžných
výrobků, ale spotřebitel informovaný o situaci malých zemědělců a řemeslníků v rozvojových situací chápe
proč.
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