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Fairtrade czyli Sprawiedliwy Handel to partnerstwo w handlu opierające się na dialogu, 
przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości i sprawiedliwości w handlu 
międzynarodowym. Podstawowym celem Sprawiedliwego Handlu jest  pomoc w rozwoju 
najuboższych społeczności z Trzeciego Świata oraz budowanie trwałych, bezpośrednich 
relacji pomiędzy mieszkańcami w krajach biednych a konsumentami w bogatych częściach 
świata. 
Sprawiedliwy  Handel gwarantuje producentom w ubogich krajach sprawiedliwe wynagrodzenie, 
godne i bezpieczne warunki pracy  oraz długoletnie umowy  handlowe. Wyklucza pracę dzieci i 
niewolników oraz umożliwia pracownikom uczestnictwo w demokratycznym podejmowaniu decyzji. 
Sprawiedliwy  Handel tworzy  także warunki dla zrównoważonego rozwoju, wypłacając premie na 
projekty  rozwojowe dla całej społeczności lokalnej (np. na budowę szpitala). Sprawiedliwy  Handel 
dba także o środowisko naturalne. Unika chemicznych nawozów i środków ochrony  roślin, 
wycinania lasów (np. kawę i kakao uprawia się często w cieniu drzew), zanieczyszczania 
środowiska odpadami i nadmiernego zużycia energii. 
Fairtrade to również  ruch konsumencki czyli m.in. działalność organizacji pozarządowych na rzecz 
promocji Sprawiedliwego Handlu. Jako konsumenci produktów Fairtrade stajemy  się równie 
ważnym ogniwem tego ruchu. To od nas zależy  jak kształtuje się popyt na produkty  Fairtrade. 
Zapraszamy na Fairtrade Festiwal.

Więcej informacji: Małgorzata Krzystkiewicz, tel.: 0 603 88 82 89, fairtrade@ekonsument.pl 
www.ekonsument.pl/fairtrade 

10 maja 2008 (sobota)
13.00 - 18.00 kolorowy i głośny Tramwaj Fairtrade
Tramwaj Fairtrade będzie jeździł na trasie Plant krakowskich (Dworzec Gł. – Poczta Gł. – Pl. 
Wszystkich Świętych – Filharmonia – Teatr Bagatela – Basztowa LOT). W tramwaju odbywać się 
będą pogadanki na temat idei Sprawiedliwego Handlu, wystawa „To jest PYCHA - 7 uczynków 
konsumenckich”, degustacja produktów Fairtrade oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych. 
Przejażdżka Tramwajem Fairtrade będzie bezpłatna. 

20.00 - 24.00 Koncert Fairtrade, zagrają KSU i Lao Che
Koncert odbędzie się w  na dziedzińcu studenckiego Klubu Żaczek w Krakowie. W trakcie koncertu 
odbędzie się degustacja produktów Fairtrade oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych i 
promocyjnych.

11 maja 2008 (niedziela)
12.00 - 17.00 Edukacyjny Piknik Fairtrade w Parku Jordana
Edukacyjny  Piknik Fairtrade to impreza zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Na wyspach 
tematycznych prowadzone będą działania aktywizujące, a w namiocie Fairtrade odbędzie się 
degustacja produktów  Fairtrade. Na scenie głównej odbędą się warsztaty  samby, pokaz djembe 
oraz koncert afrykański. Profesjonalni żonglerzy  będą uczyć swojego fachu, na bębnach będą grać 
młodzi muzycy, rozegrany  zostanie również mecz piłki nożnej FairPlay! Zaprezentowane zostaną 
wystawy “To jest PYCHA - 7 uczynków konsumenckich” oraz “Modnie i Etycznie”.
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Scena:
12.00-12.20 – Przywitanie
12.20-13.00 – Warsztaty rytmiczno-ruchowe dla dzieci prowadzone przez Kameruńczyków
13.00-14.00 – Malowanie twarzy
14.00-15.00 – Warsztaty rytmiczno-ruchowe dla dzieci prowadzone przez Kameruńczyków
15.00-16.00 – Pokaz djembe 
16.00-17.00 – Koncert afrykański

Wyspa edukacyjna dla dzieci:
Konkurs plastyczny „Jak widzisz Afrykę?” (start: 12.00, wyniki: 14.45; nagrodą w konkursie jest czekolada 
Fairtrade)
12.00-15.00 – Szycie toreb 
14.00-15.00 – Malowanie twarzy 
15.00-16.00 – Warsztat kreatywny 
16.00-17.00 – Warsztat dla dzieci na temat Sprawiedliwego Handlu

Wyspa edukacyjna dla dorosłych:
12.00-12.30 – „Akcja dla Globalnego Południa” - film dokumentalny
12.30-13.30 – Warsztat na temat Sprawiedliwego Handlu 
13.30-15.00 – Film na temat Sprawiedliwego Handlu
15.00-16.00 – Warsztat „Modnie i Etycznie”
16.00-17.00 – “We Shop Who Pays” - pokaz filmu

Namiot Fairtrade:
Degustacja produktów Fairtrade

Festiwalowi Fairtrade towarzyszyć będzie cykl warsztatów na temat idei Sprawiedliwego 
Handlu dla studentów krakowskich uczelni wyższych. W trakcie dwugodzinnych 
interaktywnych warsztatów studenci poznają zasady  i cele Fairtrade. Jesteś zainteresowany? 
Więcej informacji na stronie www.ekonsument.pl/fairtrade

Organizatorzy:                                                Współorganizatorzy:
    

Patronat honorowy:                                        Patronat medialny:


Projekt jest finansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej  w ramach programu 
„Młodzież w działaniu".
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