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Να δημιουργεί ευκαιρίες για τους παραγωγούς που βρίσκονται σε οικονομικά μειονεκτική
θέση.
 Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο είναι μια στρατηγική για την καταπολέμηση της
φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη. Ο σκοπός του είναι να δημιουργεί ευκαιρίες για
παραγωγούς που έχουν βρεθεί σε οικονομικά μειονεκτική θέση ή έχουν περιθωριοποιηθεί
από το συμβατικό εμπορικό σύστημα.

      

Διαφάνεια και υπευθυνότητα

  

Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο προϋποθέτει διαφανείς διοικήσεις, οι οποίες μέσα από
τις εμπορικές σχέσεις να φέρονται δίκαια και με σεβασμό στους εμπορικούς συνεργάτες
τους.

  

Κτίσιμο ικανότητας

  

Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο αποτελεί ένα μέσο για την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας
των παραγωγών. Οι σχέσεις μέσω του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου παρέχουν
συνέχεια, κατά τη διάρκεια της οποίας οι παραγωγοί και οι οργανισμοί προώθησής τους
μπορούν να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες και την πρόσβασή τους σε νέες
αγορές.

  

Πληρωμή μιας δίκαιης τιμής

  

Μία δίκαιη τιμή στο εθνικό ή τοπικό πλαίσιο είναι αυτή που έχει συμφωνηθεί μέσα από
διάλογο και συμμετοχή. Καλύπτει όχι μόνο το κόστος παραγωγής, αλλά επιτρέπει και μια
παραγωγή η οποία είναι κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά σωστή. Παρέχει δίκαιη
πληρωμή στους παραγωγούς και λαμβάνει υπόψη την αρχή της ίσης πληρωμής για ίση
εργασία από γυναίκες και άντρες. Οι δίκαιοι έμποροι εξασφαλίζουν άμεση πληρωμή στους
συνεργάτες τους και όποτε είναι δυνατό, βοηθούν τους παραγωγούς στην πρόσβαση σε
οικονομική βοήθεια πριν τη σοδειά ή την παραγωγή τους.
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Ισότητα των φύλλων

  

Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο σημαίνει ότι η εργασία των γυναικών εκτιμάται κατάλληλα
και ανταμείβεται. Οι γυναίκες πάντοτε πληρώνονται για τη συνεισφορά τους στην
παραγωγική διαδικασία και αποκτούν δύναμη στις οργανώσεις τους.

  

Συνθήκες εργασίας

  

Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο σημαίνει ασφαλές και υγιές περιβάλλον για τους
παραγωγούς. Η συμμετοχή παιδιών (αν υφίσταται) δεν επιδρά δυσμενώς στην ευημερία
τους, την ασφάλεια, τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και την ανάγκη τους για παιχνίδι και
συμβαδίζει με το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των παιδιών καθώς και
με τους νόμους και τα πρότυπα του εκάστοτε τοπικού πλαισίου.

  

Το περιβάλλον

  

Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ενθαρρύνει ενεργά καλύτερες περιβαλλοντικές
πρακτικές και την εφαρμογή υπεύθυνων μεθόδων παραγωγής.

  

Παραγωγή

  

Τα αγαθά του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου πρέπει να παράγονται σύμφωνα με
συγκεκριμένα πρότυπα περιβαλλοντικά, υγείας και ασφάλειας:

  

Για συνεταιρισμούς μικρών αγροτών:

  

- Δημοκρατική δομή που να επιτρέπει σε όλα τα μέλη να συμμετέχουν στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων του συνεταιρισμού.
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Για φυτείες και εργοστάσια:

  

- Αξιοπρεπείς μισθούς, τουλάχιστον τους κατώτερους σύμφωνα με το νόμο.

  

- Επαρκή στέγαση.

  

- Τα ελάχιστα όρια υγιεινής και ασφάλειας.

  

- Το δικαίωμα να συμμετέχουν σε εμπορικά σωματεία.

  

Για τις παραγωγές όλων των ειδών:

  

- Καμία παιδική ή καταναγκαστική εργασία.

  

- Προγράμματα για περιβαλλοντική σταθερότητα.

  

Εμπόριο

  

Οι όροι συναλλαγής του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου πρέπει να περιλαμβάνουν:

  

- Τιμή που να καλύπτει το κόστος παραγωγής
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- Κοινωνική ασφάλεια που να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

  

- Τμηματική πληρωμή με προκαταβολή για να αποτραπεί η χρεοκοπία των μικρών
παραγωγικών οργανισμών

  

- Συμβόλαια που να επιτρέπουν το μακροχρόνιο σχεδιασμό της παραγωγής.

  

Διασφάλιση των αρχών του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου

  

Οι αρχές του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου ενισχύονται από τον οργανισμό
ετικετοποίησης FLO. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, παγκόσμιο οργανισμό προστασίας
που ιδρύθηκε για να διασφαλίσει ένα πιο δίκαιο διεθνές εμπόριο στις επικρατούσες
εμπορικές αγορές.

  

Κριτήρια δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου έχουν θεσπιστεί για τον καφέ, το τσάι, το
κακάο, το μέλι, τις μπανάνες, το χυμό πορτοκαλιού και τη ζάχαρη.
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