Wiem, rozumiem, działam – edukacja rozwojowa w polskiej szkole
Artur Brzeziński

Tytuł szkolenia: Czy dokonując zakupów, możemy zmienić świat
na lepszy? Zagadnienia gospodarcze w edukacji
globalnej.
Wstęp:
Gospodarka światowa stanowi całość, a zachowania konsumentów w Europie mają wpływ na sytuację producentów na przykład w Afryce. Zależności te starają się wykorzystać osoby, grupy i instytucje, zmierzające do uczynienia świata miejscem bardziej przyjaznym do życia. Takie idee, jak
etyczna konsumpcja, sprawiedliwy handel czy społeczna odpowiedzialność biznesu, stają się popularne i warto, aby ich praktyczna realizacja wynikała ze świadomych wyborów młodych ludzi.

Cel ogólny:
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak można wykorzystać siły rynkowe do osiągania celów,
związanych z poprawą warunków życia mieszkańców krajów Południa.

Cel warsztatu:
 wyjaśnienie idei etycznej konsumpcji, sprawiedliwego handlu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
 dokonanie oceny wymienionych idei oraz wskazanie przekonań, informacji i wartości, które
wpływają na ocenę,
 wskazanie praktycznych działań, związanych z wprowadzeniem idei w życie.

Adresaci:
Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, wychowawcy, nauczyciele zainteresowani problematyką rozwojową.
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Czas realizacji:
16 godzin dydaktycznych

Tytuły modułów:
I.

Wyjaśnienie zasad i celów warsztatu.

II.

Etyczna konsumpcja.

III.

Jakie produkty wybierać, a jakich unikać?

IV.

Jak postępować wobec firm postępujących nieetycznie?

V.

Co robić i jak?

VI.

Zebranie i podsumowanie zdobytych doświadczeń.

Materiały dydaktyczne:
 rysunek nr 1 — popyt i podaż
 rysunek nr 2 — sieć powiązań
 materiał pomocniczy nr 1 — ćwiczenie „Zależności w gospodarce rynkowej”
 materiał pomocniczy nr 2 — tekst „Etyczny konsument”
 materiał pomocniczy nr 3 — oznakowanie produktów
 materiał pomocniczy nr 4 — struktura ceny dżinsów
 materiał pomocniczy nr 5 — ćwiczenie „Kompetencje wytwórców”
 materiał pomocniczy nr 6 — tabela „Kompetencje wytwórców” — wersja dla prowadzącego
 materiał pomocniczy nr 7 — tekst „Krytyka Sprawiedliwego Handlu”
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Moduł I
Temat: Wyjaśnienie zasad i celów warsztatu.
Cele:
 omówienie celów i treści szkolenia,
 wyjaśnienie pojęć: „popyt” i „podaż”,
 wskazanie związków pomiędzy zachowaniami konsumentów z krajów Północy a warunkami,
w jakich żyją mieszkańcy krajów globalnego Południa.

Czas:
3 godziny dydaktyczne

Przebieg zajęć:
1. Powitaj uczestników szkolenia. Przedstaw się, powiedz krótko, czym się zajmujesz. Z wyjaśnień powinno wynikać, że uczestnicy mają do czynienia z osobą kompetentną w zakresie treści
przedstawianych na warsztacie. Następnie poproś uczestników o przedstawienie się — wskazanie, czym się zajmują oraz dlaczego uczestniczą w tym szkoleniu. Odnosząc się do uwag
uczestników, przedstaw cele szkolenia.
2. Wyjaśnij, że zawierają one treści, wpisujące się w edukację globalną. Istnieje wiele różnych
definicji tego pojęcia. Jedna z nich (opracowana przez grupę roboczą ds. edukacji globalnej,
działającą przy Grupie Zagranica) brzmi: Edukacja globalna uświadamia współzależności
globalne łączące kraje i oraz pokazuje zjawiska stanowiące wyzwania dla całej ludzkości. Podczas zajęć uczestnicy będą dyskutowali o takich zależnościach w kontekście zjawisk ekonomicznych.
3. Powiedz, że uczestnicy będą analizować materiały źródłowe, dyskutowali o nich, przedstawiali
swoje pomysły rozwiązywania omawianych problemów. Aby dyskusja mogła być prowadzona
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w otwartej atmosferze, przy zaangażowaniu wszystkich uczestników szkolenia, warto zawrzeć
kontrakt. Poproś każdego z uczestników, aby zaproponował jedną zasadę, która jego zdaniem,
powinna obowiązywać podczas szkolenia. Propozycje zapisz na dużej planszy i umieść ją w widocznym dla wszystkich uczestników miejscu pracowni. W trakcie zajęć wspólnie z uczestnikami zwracaj uwagę, aby te zasady były przestrzegane.
4. Na początku zajęć poleć, aby uczestnicy, rozmawiając w parach, wspólnie uzgodnili odpowiedzi na pytania:
 Czy poprzez zakupy możemy zmienić warunki życia ubogich mieszkańców globalnego Południa?
 W jaki sposób jest to możliwe?
Jeśli uznasz za konieczne, wyjaśnij pojęcie „Globalne Południe”. Po 10 minutach poproś, aby
chętne osoby przedstawiły uzgodnione opinie i ich uzasadnienia. Wysłuchaj odpowiedzi uczestników. Nie komentuj ich.
Wyjaśnij uczestnikom, że celem tego szkolenia jest właśnie poznanie związków pomiędzy zachowaniami konsumentów, a warunkami życia mieszkańców odległych krajów oraz zastanowienie się, czy i w jaki sposób poprzez działania konsumentów można poprawić te warunki.
5. Podkreśl, że istotną częścią rozważań na te tematy jest znajomość dwóch kluczowych pojęć
związanych z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej.
Pojęcia „popyt” i „podaż” możesz wyjaśnić poprzez krótki pokaz: na tablicy narysuj układ
współrzędnych. Na poziomej linii zaznacz liczbę jednostek produktu, na pionowej cenę jednostki. Zapytaj, ile osób obecnych jest gotowych kupić np. opakowanie kawy (lub dowolnego
produktu dostępnego w sali; dobrze byłoby, aby kawa była produktem Sprawiedliwego Handlu)
za np. 1 zł. Zaznacz liczbę chętnych do zakupu przy tej cenie. Ponownie zapytaj, ile osób jest
gotowych kupić ten produkt za np. 2 zł. Zaznacz liczbę w układzie współrzędnych. Powtarzaj tę
procedurę, aż zabraknie chętnych do kupowania po kolejnej zaproponowanej cenie. W układzie
współrzędnych liczba/cena połącz zaznaczone punkty. Wyjaśnij, że jest to krzywa popytu (im
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niższa cena, tym więcej klientów gotowych do kupna). Następnie w tym samym układzie zaznacz krzywą podaży (im wyższa cena, tym więcej produktów dostępnych na rynku). Wyjaśnij,
jakie czynniki mają wpływ na wielkość popytu i podaży. Zwróć uwagę, że punkt przecięcia się
krzywych popytu i podaży wyznacza cenę równowagi (rysunek nr 1).
6. Pojęcia „popyt” i „podaż” możesz wyjaśnić też poprzez krótki wykład. Wyjaśnij uczestnikom,
że popyt to różne ilości dóbr, jakie nabywcy są gotowi kupić w określonym miejscu i czasie
przy różnym poziomie cen. Gotowość ludzi do kupowania określonych produktów zależy od
m.in.:
 dochodów,
 ceny dóbr substytucyjnych, tzn. takich, którymi można zastąpić ten produkt,
 ceny dóbr komplementarnych, tzn. takich, których używa się razem z danym produktem,
 aktualnych gustów, które ulegają zmianie np. pod wpływem reklamy, informacji zamieszczanych w mediach (dotyczących przykładowo szkodliwości pewnych produktów)
Zmiana tych czynników prowadzi do zmiany popytu, tzn. klienci większe ilości danego produktu będą kupować przy takich samych cenach.
Odpowiedzią rynku na zapotrzebowanie klientów jest podaż, czyli ilość dóbr, jaką sprzedawcy
są gotowi zaoferować przy różnym poziomie cen w danym miejscu i czasie. Na podaż wpływają m.in. następujące czynniki:
 polityka państwa (np. podniesienie stawek ceł na pewne produkty),
 zmiana kosztów produkcji (np. wzrost wynagrodzenia dla pracowników),
 postęp technologiczny (np. wprowadzenie gatunków zbóż odpornych na choroby),
 sytuacje losowe (np. nieurodzaj).
Wzrost podaży oznacza, że na rynku jest oferowana większa ilość produktów przy takich samych cenach. Mechanizm rynkowy to wzajemne oddziaływanie na siebie popytu i podaży. Cena, przy której podaż i popyt są takie same, to cena równowagi.
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7. Zwróć uwagę, że obecnie gospodarka światowa stanowi system, w którym zmiana sytuacji ekonomicznej, politycznej czy społecznej np. w Europie może mieć wpływ na sytuację gospodarczą w Afryce (i odwrotnie).
8. Zaproponuj uczestnikom wykonanie ćwiczenia „Zależności w gospodarce rynkowej”. Rozdaj
materiał pomocniczy nr 1 i powiedz im, że mogą pracować w parach. Po zakończeniu pracy
poproś ochotników o przedstawienie efektów pracy. Poleć, aby udzielając odpowiedzi na kolejne pytania, wskazywali, czy zmiany dotyczą popytu, czy podaży.
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Moduł II
Temat: Etyczna konsumpcja.
Cele:


analiza wpływu decyzji konsumentów na sytuację innych osób lub grup,



zapoznanie się z ideą „etycznej konsumpcji”,



wskazanie kwestii, ważnych dla „etycznego konsumenta”, podejmującego decyzję o zakupie
produktu.

Czas:
2 godziny dydaktyczne

Przebieg zajęć:
1. Poleć, aby uczestnicy, pracując w parach, w trakcie 10 minut omówili odpowiedzi na pytania:
 Czy lubię robić zakupy?
 Jakiego rodzaju produkty lubię kupować?
 Czym kieruję się wybierając te produkty? Dlaczego?
2. Po zakończeniu rozmów w parach zapytaj uczestników: Czym kierują się wybierając produkty?
Dlaczego? Odpowiedzi zapisz na planszach lub na tablicy. Zapisom możesz nadać formę tabeli.
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Wzór tabeli:
Czym się kieruję, wybierając produkty?
np. wybieram to, co mi się podoba/

Dlaczego?
np. lubię dobrze wyglądać

jest praktyczne / jest modne

Następnie zapytaj: Kto odczuwa konsekwencje tych zakupów? Jakie są to konsekwencje?
3. Wybierz jeden produkt np. buty marki X. Możesz też wskazać produkt, który był licytowany na
początku zajęć. Wspólnie z uczestnikami wypisz osoby i grupy, na których sytuację ma fakt
zakupu danego produktu. Opisując zależności wykorzystaj mapę skojarzeń. Możesz posłużyć
się przykładem — rysunkiem nr 2. Jeśli uczestnicy analizowali zakup kawy, omawiając wyniki
pracy sprawdź, czy uwzględnili m.in.: sprzedawców (właściciela sklepu, pracowników, ich
rodziny); producentów (pracowników, właścicieli, producenci narzędzi); firmy transportowe;
budżet państwa czy samorządu, do którego trafiają podatki; osoby, grupy, instytucje wspierane
przez producenta (np. organizacje pozarządowe, instytucje badawcze); konsumentów, własną
rodzinę; innych sprzedawców i producentów itp.
4. Omawiając decyzje konsumenckie zwróć uwagę, że wiele z nich ma bardzo daleko idące konsekwencje. Wprawdzie można powiedzieć, że kupno jednej pary butów niewiele zmienia, lecz
gdy pomyślimy o zakupie setek tysięcy par, zauważymy, że w tej skali decyzje konsumentów
mają ogromne znaczenie.
To zjawisko zaczęły wykorzystywać do swoich celów organizacje ekologiczne w latach 60.
ubiegłego wieku. Prowadząc akcje informacyjne, dotyczące szkodliwej dla środowiska działal8
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ności pewnych przedsiębiorstw, organizacje przekonywały konsumentów, aby nie wybierali oni
produktów tych firm. Spadek popytu na produkty, oznaczający zmniejszenie się zysków, miał
skłonić właścicieli firm do zmiany działalności tak, aby uwzględnić większą troskę o środowisko. Wkrótce w ślady ekologów poszły m.in. organizacje walczące o prawa człowieka, prawa
pracowników. Coraz większą popularność zaczęło uzyskiwać pojęcie „etyczna konsumpcja”,
czyli konsumowanie (kupowanie i korzystanie) tylko z takich produktów lub usług, których
wytworzenie jest zgodne z przyjętymi przez konsumenta zasadami etycznymi. Zaczęto publikować poradniki (np. J. Elkington, J. Hailes, The Green Consumer Guide: From shampoo to
champagne, 1988 [Przewodnik „Zielonego” konsumenta]; Shopping for a Better World, 1988
[Zakupy dla lepszego świata], Council on Economic Priorities, 1989; 50 Ways to Save the
Planet [50 sposobów ocalenia planety], Earthworks Group, 1989), w których wyjaśniano, jak
dokonywać wyborów, jakimi kierować się przesłankami.
5. Zapytaj uczestników, nad jakimi kwestiami powinien zastanowić się „etyczny konsument”
przed dokonaniem zakupu? Propozycje pytań zapisz na tablicy lub planszy. Następnie rozdaj
materiał pomocniczy nr 2 (tekst „Etyczny konsument”). Poproś o porównanie jego treści z zapisami na tablicy. Uzupełnij zapisy, jeśli uczestnicy uznają w wyniku dyskusji, że jest to konieczne.
6. W następnej części zajęć zaproponuj, aby uczestnicy, pracując w grupach, odpowiedzieli na pytania:
 Jakie problemy może powodować decyzja o zakupie produktu, podjęta dopiero po dokonaniu odpowiedzi na pytania ważne dla „etycznego konsumenta”?
 Jakie korzyści może przynieść kupowanie tylko takich produktów? Kto odniesie korzyści?
 Jakie mogą być koszty związane z takimi wyborami? Kto je poniesie?
Odpowiedzi powinny być zapisane na dużych arkuszach papieru.
7. Po zakończeniu pracy grup, poproś ich przedstawicieli o zaprezentowanie wyników pracy. Następnie poleć, aby każdy z uczestników na kartce papieru (najlepiej formatu A4) zapisał prak9
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tyczne wnioski, jakie wyciągnął dla siebie po poznaniu pojęcia „etyczna konsumpcja”. Kartki te
umieść w widocznym miejscu tak, aby każdy z uczestników mógł zapoznać się z opiniami innych.
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Moduł III
Temat: Jakie produkty wybierać, a jakich unikać?
Cele:


poznanie oznaczeń produktów, przydatnych dla „etycznych konsumentów”,



zapoznanie się z ideą „sprawiedliwego handlu”,



wskazanie kosztów i korzyści, wynikających z prowadzenia sprawiedliwego handlu.

Czas:
4 godziny dydaktyczne

Przebieg zajęć:
1. Odwołując się do poprzedniej części zajęć, zwróć uwagę, że dokonanie wyboru produktu lub
usługi, zgodnego z zasadami etycznej konsumpcji, jest często bardzo trudne. Zazwyczaj na
opakowaniach produktów nie znajdziemy poszukiwanych informacji, a trudno jest przed zakupami przeglądać odpowiednie strony internetowe. Pomocne w takiej sytuacji może być korzystanie z odpowiednio oznaczonych produktów.
2. Zapytaj uczestników zajęć: Jakie oznaczenia, przydatne dla „etycznego konsumenta”, można
znaleźć na opakowaniach produktów? Uczestnicy zapewne wskażą znaki „Ozone friendly”,
„Non tested on animals”, „Der Grune punkt”. Możesz im rozdać (lub przedstawić, korzystając
z foliogramów lub projektora multimedialnego) materiał pomocniczy nr 3. Powiedz, że tych
znaków szuka „etyczny konsument”. Są one już stosowane i znane od wielu lat. Mniej znany
jest znak „Fair Trade” (Sprawiedliwy Handel). Dopiero od niedawna produkty tak oznaczane
pojawiają się w polskich sklepach. Zapytaj: Co uczestnicy wiedzą na temat tego pojęcia? Co
ono może oznaczać?
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3. Przedstaw uczestnikom materiał pomocniczy nr 4 („Struktura ceny dżinsów”). Zapytaj
uczestników:
 Co sądzą na temat takiej struktury przychodów ze sprzedaży pary dżinsów?
 Czy ich zdaniem jest sprawiedliwa? Dlaczego?
 Jeżeli mogliby zmienić przedstawioną strukturę przychodów, jakie byłyby to zmiany?
Przedyskutuj odpowiedzi.
4. Wyjaśnij uczestnikom, że przekonanie, że wynagrodzenie pracowników w krajach Południa jest
niesprawiedliwie niskie, spowodowało właśnie powstanie całego ruchu, który poprzez działania
ekonomiczne dąży do poprawy tej sytuacji.
Pojęcie „Sprawiedliwy Handel” pojawiło się w latach 60. Wówczas to, zamiast wysyłania darów, organizacje kościelne w Wielkiej Brytanii i Holandii zajęły się rozprowadzaniem wyrobów rękodzieła etnicznego z Afryki, Azji, Ameryki Środkowej i Południowej. Takie działania
wywarły wówczas pozytywny wpływ na losy rzemieślników, którzy wytwarzali te produkty.
Stąd zrodziła się idea, aby wpierać ubogich mieszkańców tych krajów poprzez kupowanie od
nich produktów po cenach wyższych niż oferowane na lokalnych rynkach i wyprodukowanych
w warunkach poszanowania praw człowieka, zgodnie z zasadami poszanowania środowiska
i następnie sprzedawać je w krajach zamożnych, rezygnując także z zysków związanych z dystrybucją. Wynagrodzenie, jakie otrzymuje producent, ma pokrywać koszty produkcji oraz jest
powiększone o pewną kwotę (Fair Trade Premium), która ma umożliwić producentowi godne
życie.
Handlem prowadzonym na takich zasadach zaczęły zajmować się organizacje pozarządowe.
Problemem było przekonanie konsumentów w Europie czy Ameryce Północnej do kupowania
produktów (czasem droższych) nieopatrzonych markami znanych firm. Rozwiązaniem okazało
się opracowanie systemu certyfikacji. Poprzez stworzenie standardów, których spełnienie jest
warunkiem umieszczenia na produkcie odpowiedniego znaku graficznego. Konsumenci mają
teraz gwarancję, że to, co kupują, zostało wyprodukowane z poszanowaniem praw ubogich
producentów.
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Obecnie istnieje wiele stowarzyszeń producenckich w krajach Południa, które wytwarzają produkty uzyskujące certyfikaty Fair Trade. W krajach Północy działają narodowe i ponadnarodowe organizacje, zajmujące się certyfikowaniem produktów, ich sprzedażą oraz propagowaniem
samej idei.
W obrotach „Sprawiedliwego Handlu” od lat 80. coraz większą cześć stanowiły produkty spożywcze, które są podstawowym źródłem dochodów dla wielu krajów Południa. Obecnie kawę,
herbatę, kakao, jogurt, cukierki, owoce suszone, wino, piwo opatrzone znakiem Fair Trade
można kupić w wielu polskich sklepach — tradycyjnych i online. Jak wynika z danych organizacji Fairtrade Labelling Organizations International, wartość oferowanych w sprzedaży produktów w 2009 r. osiągnęła 2,9 mld euro i rośnie w tempie 20% rocznie. W Polsce wielkość
rynku produktów „Sprawiedliwego Handlu” szacuje się na ok. 2 mln PLN. Produkty z certyfikatem stanowią jednak ułamek ilości towarów, które trafiają na rynek. W 2008 r. na świecie
wyprodukowano ok. 65 tys. ton kawy oznaczonej logo Fair Trade — ogólnoświatowe zbiory
ziaren kawy wyniosły wówczas blisko 7 mln ton.
5. Następnie zapytaj:
 Mając do wyboru dwa takie same produkty, ale jeden oznaczony jednym ze wskazanych
wcześniej znaków i drugi nieoznaczony, ale tańszy, który byście wybrali?
 O ile procent więcej za „etyczny produkt” jesteście gotowi zapłacić?
 Przeprowadź głosowanie wśród uczestników i wyniki zapisz na tablicy. Powiedz, że
z badania przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” w 2010 r. (informacja ze strony: http://www.rp.pl/artykul/2,442036_Dla_klientow_wazna_jest_cena__a_nie_etyka.html) wynika, że
60% Polaków nie chce płacić więcej za produkty wytworzone przez firmy postępujące
etycznie.
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Tabela
Ile drożej jesteś skłonny zapłacić za produkt firmy postępującej etycznie?
Ile drożej jesteś skłonny zapłacić za produkt firmy postępującej etycznie?
(odsetek udzielonych odpowiedzi)
Zwracam na to uwagę, ale nie zapłacę więcej

60% odpowiedzi

Zapłacę cenę wyższą o 5-10 %

22% odpowiedzi

Zapłacę cenę wyższą o ponad10 %

5% odpowiedzi

Nie wiem

13% odpowiedzi

Źródło: GFK dla „Rzeczpospolitej”,
http://www.rp.pl/artykul/2,442036_Dla_klientow_wazna_jest_cena__a_nie_etyka.html
Powiedz uczestnikom, że gotowość do płacenia wyższych cen za takie produkty kształtuje się
inaczej w różnych grupach wiekowych. Przedstaw następne dane.
Tabela
W jakich grupach wiekowych chcemy płacić 5–10% więcej za produkty firm etycznych?
W jakich grupach wiekowych chcemy płacić 5–10% więcej za produkty firm etycznych?
15–19 lat

34%

20–29 lat

26%

30–39 lat

18%

40–49 lat

17%

50–59 lat

22%

60–65 lat

36%

66 lat i więcej

15%

Źródło: GFK dla „Rzeczpospolitej”,
http://www.rp.pl/artykul/2,442036_Dla_klientow_wazna_jest_cena__a_nie_etyka.html
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6. Zapytaj uczestników:
 Co sądzą na temat danych o gotowości Polaków do płacenia wyższych cen za produkty firm
postępujących etycznie?
 Jakie refleksje wzbudziła w nich informacja, że 60 % konsumentów nie chce płacić więcej
za takie produkty?
 Dlaczego, ich zdaniem, ta grupa konsumentów nie chce płacić więcej?
 Czy należy zmienić przekonania tych osób?
 Dlaczego w różnych grupach wiekowych skłonność do płacenia więcej za takie produkty
jest różna?
 Jakie może to mieć konsekwencje w przyszłości?
Przedyskutuj odpowiedzi. Nie oceniaj poszczególnych propozycji. Celem dyskusji jest uświadomienie uczestnikom złożoności sytuacji.
7. Ponownie przedstaw uczestnikom materiał pomocniczy nr 5 (ćwiczenie „Kompetencje wytwórców”). Następnie utwórz spośród uczestników pięć grup. Zadaniem każdej z nich będzie przeanalizowanie sytuacji jednej z grup wskazanych w materiale i przedstawienie odpowiedzi na
pytania:
1) Jakie umiejętności muszą posiadać osoby zajmujące się taką działalnością?
2) Jak można zdobyć te umiejętności? Ile kosztuje (czasu, wysiłku i pieniędzy) zdobycie tych
umiejętności?
3) Jakie zasoby trzeba posiadać, aby prowadzić taką działalność? Jak można je zdobyć? Ile
kosztuje ich zdobycie?
4) Jakie ryzyko związane jest z tą działalnością? Jakie mogą być koszty poniesienia tego
ryzyka?
8. Po zakończeniu pracy grup poleć ich przedstawicielom zaprezentowanie wyników pracy. Uwagi wpisz do tabeli, zamieszczonej w materiale pomocniczym nr 5 (materiał pomocniczy nr 6 —
wersja dla prowadzącego zawiera możliwe odpowiedzi).
15
Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (dawny CODN) przy finansowym wsparciu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

www.edukacjaglobalna-codn.pl

Wiem, rozumiem, działam – edukacja rozwojowa w polskiej szkole
Zapytaj uczestników: Jak te informacje wpłynęły na ich poprzednią opinię na temat sprawiedliwości struktury przychodów ze sprzedaży pary dżinsów? Dlaczego?
Przeprowadź dyskusję z uczestnikami na ten temat. Dopilnuj, aby uczestnicy uzasadniali swoje
zdanie (zmianę opinii lub jej brak).
9. Wyjaśnij, że idea „Sprawiedliwego Handlu” cieszy się dużą popularnością. Podnoszą się jednak
głosy, że korzyści z jej realizacji nie są tak oczywiste, jak chcieliby jej zwolennicy. Rozdaj
uczestnikom materiał pomocniczy nr 7 — tekst „Krytyka Sprawiedliwego Handlu”. Poleć jego
przeczytanie, a następnie zapytaj, co uczestnicy sądzą o zawartych tam stwierdzeniach. Przedyskutujcie odpowiedzi. Na zakończenie tej część zajęć poleć uczestnikom, aby dokończyli
zdanie (zapisując je na kartkach): Popieram/nie popieram/nie mogę się zdecydować w tej sprawie/ideę Sprawiedliwego Handlu, ponieważ…
Powieś te kartki w widocznym miejscu. Możesz też poprosić kilka osób — zwolenników
różnych opinii — o odczytanie swoich zapisków.
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Moduł IV
Temat: Jak postępować wobec firm prowadzących nieetyczną
działalność?
Cele:


wskazanie działań, które mogą być podejmowane wobec firm, nieprzestrzegającymi zasad
etycznych,



wyjaśnienie, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu,



poznanie argumentów zwolenników i przeciwników społecznej odpowiedzialności firm.

Czas:
2 godziny dydaktyczne

Przebieg zajęć:
1. Na początku tej sesji poproś, aby uczestnicy porozmawiali przez 10 minut w parach na temat
odpowiedzi na pytania:
 Czy zdarzyło się Wam zrezygnować z korzystania z produktów czy usług jakiejś firmy, ponieważ uznaliście, że firma (jej pracownicy) postępuje niewłaściwie?
 Jaka to była firma?
 Na czym polegało niewłaściwe postępowanie?
 Czym kierowaliście się, rezygnując z tych produktów lub usług?
 Jakie były koszty i korzyści wynikające z tej decyzji?
2.

Po zakończeniu rozmów w parach poproś uczestników o podanie przykładów rezygnacji z korzystania z produktów lub usług jakiejś firmy. Zapisz przykłady wraz ze wskazaniem przyczyn
rezygnacji. Zapytaj, czym może grozić firmie sytuacja, w której coraz więcej klientów będzie
rezygnowało z jej usług?
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3. Zwróć uwagę, że konsumenci, masowo rezygnując z zakupu produktów pewnych firm, mogą
wywrzeć istotny wpływ na ich funkcjonowanie. Spadek popytu oznacza zmniejszenie zysków,
a właściciele firm nie chcą się na to zgodzić. Szczególnie wrażliwe na takie sytuacje są firmy,
które sprzedają swoje usługi czy produkty w krajach Północy. Konsumenci w tych krajach
w coraz większym stopniu kierują się opinią o etycznym działaniu firm, dokonując swoich konsumenckich wyborów.
To zjawisko wykorzystują grupy i organizacje, które w ten sposób chcą wpłynąć na nieetyczne,
ich zdaniem, działania firm podejmowane w krajach Południa. Katastrofa platformy wiertniczej
należącej do ponadnarodowego koncernu British Petroleum w Zatoce Meksykańskiej, w wyniku której do morza dostały się olbrzymie ilości ropy naftowej, zanieczyszczając środowisko,
spotkała się z reakcją w postaci wezwania do bojkotu produktów tej firmy. Zwolennicy bojkotu
oskarżali firmę o lekceważenie zasad ochrony środowiska w imię większego zysku. Apele okazały się skuteczne zwłaszcza w USA, gdzie stacje benzynowe oznaczone logo BP zanotowały
10% (a niektóre nawet 40%) spadek sprzedaży. Obawy o spadek dochodów firmy wywołanych
bojkotem miały także wpływ na spadek wartości jej akcji. Od katastrofy w kwietniu 2010 r. do
czerwca 2010 r., wartość akcji obniżyła się o 34% (blisko o 60 mld USD).
W przeszłości podejmowano wiele akcji bojkotu wymierzonych przeciwko firmom oskarżanym
za nieetyczne działania. Na przykład Nike została oskarżona za złe traktowanie pracowników
(wynagrodzenie poniżej kosztów utrzymania, prześladowania pracowników) w azjatyckich fabrykach produkujących buty tej marki. Nestle oskarżono o sprzedaż mleka w proszku w krajach, w których brak jest odpowiednich warunków do przyrządzania tego mleka dla niemowląt,
co prowadziło do śmierci wielu dzieci. Ogłoszenie bojkotu produktów firmy, której zależy na
dobrym wizerunku, zawsze wywołuje odzew. Firmy informują o podejmowaniu działań, zmierzających do poprawy nagannej sytuacji, prezentują pozytywne działania na rzecz społeczności
lokalnych, pracowników, środowiska przyrodniczego.
Akcje bojkotu czasem okazują się nieskuteczne. Bojkot BP wprawdzie doprowadził do spadku
sprzedaży na stacjach benzynowych z logo tej firmy, ale ponieważ stacje są własnością małych
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firm tylko sprzedających te produkty, to one przede wszystkim poniosły straty, a nie sam koncern. Podobnie wezwania do bojkotu są nieskuteczne wobec skali działań marketingowych
bardzo popularnych firm.
4. Poleć uczestnikom, aby pracując w grupach, odpowiedzieli na pytania:
 W jakich warunkach bojkot może być skuteczny?
 Jakie są wady i zalety prowadzenia takich akcji?
 Jakie działania, inne niż bojkot, można podjąć, aby skłonić firmy do zmiany nieetycznego
działania?
 Kto może je podjąć?
 Jakie są szanse i ograniczenia takich działań?
Po zakończeniu pracy zespołów poproś ich o przedstawienie rezultatów. Przeprowadź dyskusję
na ten temat.
5. Na zakończenie wyjaśnij, że wobec coraz większej świadomości konsumentów coraz popularniejsze wśród firm jest pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu”.
Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR — Corporate Social Responsibility) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie
uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami
interesariuszy — osób, grup i instytucji, na których sytuację wpływ wywiera działalność firmy.
Społecznie odpowiedzialne firmy nie tylko spełniają wszystkie wymogi formalne i prawne, ale
inwestują również w swoich pracowników, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami,
którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji.
Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję, a nie jako koszt. Zwolennicy
społecznej odpowiedzialności firm wskazują, że działalność gospodarcza powoduje liczne problemy (np. zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie zasobów naturalnych) i w ich rozwiązywaniu powinna uczestniczyć także firma. Zwracają uwagę, że dzięki informowaniu o swojej
odpowiedzialności społecznej, firmy mogą poprawić swoją reputację, a tym samym zwiększyć
19
Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (dawny CODN) przy finansowym wsparciu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

www.edukacjaglobalna-codn.pl

Wiem, rozumiem, działam – edukacja rozwojowa w polskiej szkole
zyski. Konsumenci będą wybierać ich produkty, uważając, że w ten sposób pomagają np. społeczności lokalnej, dzieciom w Afryce czy chronią lasy nad Amazonką.
Przeciwnicy idei społecznej odpowiedzialności uważają, że firma powinna skupić się wyłącznie
na kreowaniu zysków, pozostawiając działalność społeczną lepiej do tego przygotowanym instytucjom.
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Moduł V
Temat: Co robić i jak?
Cele:


wskazanie postaw i umiejętności uczniów, które powinny być kształtowane w ramach edukacji
globalnej,



omówienie metody projektu, przydatnej w edukacji globalnej,



przygotowanie projektu, dotyczącego wybranego problemu gospodarczego o wymiarze globalnym.

Czas:
5 godzin dydaktycznych

Przebieg zajęć:
1. Zwróć uwagę, że edukacja globalna to przekazywanie wiedzy, umiejętności i kształtowanie
postaw. Zapisz dwa ostatnie terminy na tablicy lub planszy i poproś uczestników o wskazanie:
Jakie umiejętności i postawy powinny być kształtowane na zajęciach edukacji globalnej?
2. Propozycje uczestników zapisz pod odpowiednimi pojęciami. Wyjaśnij, że edukacja globalna,
zgodnie z ustaleniami grupy roboczej ds. edukacji globalnej, działającej przy Grupie Zagranica,
to kształtowanie następujących postaw i umiejętności:
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Umiejętności

Postawy
Odpowiedzialność

Zdolność dostrzegania i rozumienia współzależności

Szacunek

Krytyczne myślenie

Uczciwość

Praktyczne wykorzystywanie wiedzy

Otwartość

Podejmowanie świadomych decyzji

Osobiste zaangażowanie

Współpraca

Gotowość do uczenia się

Empatia

3. Zwróć uwagę, że metodą nauczania, umożliwiającą kształtowanie postaw i umiejętności uczniów, jest metoda projektu. Wyjaśnij, że projekt to sekwencja niepowtarzalnych, złożonych
i związanych ze sobą zadań, mających wspólny cel, jakim jest rozwiązanie problemu, przeznaczonych do wykonania w określonym terminie przy pomocy określonych zasobów, zgodnie
z założonymi wymaganiami. Metoda projektów to nauczanie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczniów poprzez realizację przez nich projektów.
Praca nad realizacją projektu zaczyna się od określenia problemu, który ma zostać rozwiązany
poprzez działanie. Określenie problemu to wskazanie:
 Na czym ten problem polega? Jaką sytuację warto zmienić?
 Kogo problem dotyczy? Jakich osób, grup?
 Jakie są przyczyny powstania tego problemu?
 Jakie są konsekwencje istnienia tego problemu?
4. Przypomnij uczestnikom pojęcia poznane poprzednio: etyczna konsumpcja, sprawiedliwy handel, społeczna odpowiedzialność biznesu. Zaproponuj, aby zastanowili się nad określeniem
szczegółowego problemu, związanego z jednym z tych pojęć. Może być to na przykład następujący problem: 60% Polaków nie chce płacić więcej za produkty wytworzone przez firmy postępujące etycznie.
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5. Wspólnie z uczestnikami najpierw zastanów się, z jakiej strony może być to uznane za problem.
Jeżeli uczestnicy uznają, że ta sytuacja nie wymaga zmiany, zaproponuj inny problem (np.
ograniczony dostęp do produktów Sprawiedliwego Handlu w małych sklepach). Poleć im, aby
zaproponowali odpowiedzi na wcześniej wskazane pytania, służące do analizy problemu. Odpowiedzi zapisz je na tablicy lub planszy.
6. Poleć uczestnikom, aby utworzyli 5–6-osobowe zespoły. Ich zadaniem będzie wybranie i sprecyzowanie szczegółowych problemów związanych z tematyką zajęć. Każdy zespół, po wybraniu problemu, przygotowuje na dużych planszach jego opis, wyjaśniając: Jaką sytuację warto
zmienić? Kogo problem dotyczy? Jakie są przyczyny powstania tego problemu? Jakie są konsekwencje istnienia tego problemu?
7. Po zakończeniu pracy członkowie każdego zespołu przekazują swoje opisy kolegom z innych
zespołów. Ci dodają swoje uwagi, pytania, komentarze, pochwały i prośby o wyjaśnienie.
Proces przekazywania plansz powtarza się, aż plansze opatrzone uwagami z innych zespołów
dotrą do zespołów, które je stworzyły. Na zakończenie tej części każdy z zespołów ponownie
zastanawia się nad swoim określeniem problemu, uwzględnia (lub nie) uwagi kolegów i opis
problemu umieszcza na dużej planszy. Przed przerwą plansze zawieś w widocznych miejscach
sali zajęć.
8. Poproś uczestników pracujących w uprzednio utworzonych zespołach, aby przygotowali projekt, który będzie prowadzić do rozwiązania wybranego wcześniej problemu. Projekty powinny
być tak zaplanowane, aby mogli je zrealizować uczniowie współpracując z nauczycielami.
Każdego zespół powinien przygotować opisu projektu zgodnie ze schematem:
1) Tytuł projektu (w nawiązaniu do definicji problemu określonego wcześniej)
2) Kto zajmie się realizacją projektu?
3) Jakie działania zostaną podjęte?
4) Jaki będzie ich harmonogram?
5) Jakie zasoby będą potrzebne do ich realizacji?
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6) Jakie szanse i zagrożenia stwarza realizacja tego projektu dla młodych ludzi?
7) Jak można lepiej wykorzystać szanse i jak przeciwdziałać zagrożeniom?
9. Po zakończeniu pracy zespołów poproś je o przedstawienie rezultatów. Po prezentacji każdego
zespołu pozostali uczestnicy mogą zadawać pytania i dzielić się uwagami na temat propozycji
kolegów. Następnie przeprowadź dyskusję na temat:
 Co podobało się w pracy nad opisami projektów?
 Co sprawiało trudności?
 Jakie wady i zalety wykorzystywania metody projektów w edukacji globalnej dostrzegają
uczestnicy?
10. Na zakończenie warsztatu zapytaj:
 Co szczególnie wzbudziło zainteresowanie uczestników?
 O czym chcieliby wiedzieć więcej?
 Co w kształcie warsztatu warto zmienić?
Poproś, aby każdy z uczestników wyjaśnił, które z doświadczeń z tego warsztatu wykorzysta
w swojej pracy. Podziękuj uczestnikom za udział w przedsięwzięciu.
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Materiały pomocnicze
Rysunek nr1
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Rysunek nr 2
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Materiał pomocniczy nr 1
Ćwiczenie „Zależności w gospodarce rynkowej”
Zapoznajcie się z poniższymi opisami sytuacji rynkowej i odpowiedzcie na pytania.
1. W Chinach, jednym z największych producentów orzeszków ziemnych, rząd postanowił wprowadzić ustawową płacę minimalną dla pracowników zatrudnionych w rolnictwie. Jaki to będzie
mieć wpływ na cenę „fistaszków” w Polsce?
2. Wzrost zagrożenia konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie spowodował wzrost cen ropy
naftowej. Jaki to będzie mieć wpływ na emisję spalin przez domowe kotłownie opalane węglem
w Polsce?
3. Długotrwałe susze w Azji spowodowały spadek plonów ryżu. Jaki to będzie mieć wpływ na
cenę pszenicy na rynkach światowych?
4. Producenci genetycznie modyfikowanej pszenicy odpornej na suszę postanowili zrezygnować
z ochrony patentowej tego produktu. Jaki to będzie mieć wpływ na ceny chleba w Afryce?
5. Europejscy lekarze informują, że picie kawy jest znacznie bardziej szkodliwe, niż do tej pory
uważano. Jaki wpływ będzie mieć ta informacja na producentów herbaty w Ameryce Południowej?
6. W wyniku kampanii społecznej, prowadzonej przez przeciwników budowy elektrowni jądrowych, rząd polski postanowił zrezygnować z jej budowy. Jaki będzie miało to wpływ na sytuację robotników zatrudnionych przy wydobyciu ropy naftowej nad Morzem Czarnym?
7. Organizacje obrońców praw człowieka ogłosiły bojkot produktów firmy DeBeers — największego producenta diamentów na świecie. Jak wpłynie to na zachowania mężczyzn w Polsce,
którzy zamierzają się ożenić?
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Materiał pomocniczy nr 2
Tekst „Etyczny konsument”
Etyczny konsument przed dokonaniem zakupu zastanawia się:
I.
 Czy w procesie produkcji przestrzegano zasad poszanowania środowiska?
 Czy produkt (jego składniki) są bezpieczne dla zdrowia?
 Czy produkt podlega odzyskowi, czy jest biodegradowalny?
 Czy produkt będzie długo spełniał swoje funkcje?
II.
 Kto wyprodukował ten produkt?
 Czy producent wspiera rozwój społeczności lokalnej?
 Czy bezpośredni wytwórcy otrzymują godziwą zapłatę?
 W jakich warunkach pracują zatrudnieni, czy nie są naruszane prawa pracownicze?
 Jak traktowane są przez producenta kobiety, mniejszości etniczne, religijne?
 Jakie organizacje producent wspiera finansowo?
 Czy producent utrzymuje relacje z totalitarnymi reżimami państwowymi?
 Czy inne inwestycje podejmowane przez producenta są zgodne z zasadami odpowiedzialności
społecznej?
 Czy producent przestrzega zasad uczciwej reklamy i informacji?
 Czy producent produkuje również broń, energię atomową, testuje wyroby na zwierzętach?
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III.
 Czy jest mi to rzeczywiście potrzebne?
 Czy zamiast nowego produktu mogę kupić używany lub wypożyczyć go?
 Czy mogę kupić podobny produkt, ale wytworzony lokalnie?
Źródło: Opracowano na podstawie: Bolesław Rok, Etapy rozwoju współczesnego konsumeryzmu
a kształtowanie wzorców konsumpcji, w: Raport 1/2002. Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002:
http://www.ine-isd.org.pl
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Materiał pomocniczy nr 3
Oznakowanie produktów
I.

Znaki „ozone friendly”
Znak „ozone friendly” wskazuje, że produkt nie zawiera freonów — gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej.

II. Produkty energooszczędne
Tak oznaczone mogą być monitory komputerowe, sprzęt AGD, wideo itd.

…
Produkty opatrzone tym znakiem są przyjazne środowisku, gdyż zużywają tylko niezbędną
ilość energii potrzebną do pracy.
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Tego typu etykietę znajdziemy na komputerach, monitorach i klawiaturach. Jest ona unikatowa,
jako że obejmuje nie tylko wpływ na środowisko, ale również na człowieka. Tak więc produkty
z taką etykietą są bezpieczne dla środowiska i dla nas.
III. Oznaczenie opakowań

Znak ten oznacza przydatność opakowania do jego wielokrotnego użytku.

Znak taki oznacza przydatność opakowania do recyklingu.

31
Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (dawny CODN) przy finansowym wsparciu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

www.edukacjaglobalna-codn.pl

Wiem, rozumiem, działam – edukacja rozwojowa w polskiej szkole

Znak recyklingu oznacza, że opakowanie zostało wyprodukowane z surowców pochodzących
z recyklingu (na przykład z papieru z makulatury). W tym przypadku udział surowców z recyklingu to 65%.

Znak towarowy „Zielony Punkt” (Der Grüne Punkt) umieszczony na opakowaniu oznacza, że
za dane opakowanie wniesiony został wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań (w Polsce jest to Rekopol Organizacja Odzysku S.A.).
IV. Znaki „Nie testowano na zwierzętach”

Na kosmetykach możemy znaleźć znaki mówiące o tym, że produkt ten nie był testowany na
zwierzętach. Nie ma jednego konkretnego znaku, lecz zazwyczaj jest to królik. Kosmetyki nietestowane na zwierzętach są też oznaczane literami BWC (Beauty Without Cruelty — piękno
bez okrucieństwa), Not Tested on Animals, czy Animal Friendly.
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V. Eko-znaki
Eko-znak informuje o tym, że produkt został wykonany z troską o środowisko. Przy jego produkcji nie doszło do skażenia wody, gleby lub powietrza. Główne eko-znaki (Produkt Ekologiczny, Niebieski Anioł) informują o tym, że cały cykl życia produktu, to znaczy od jego powstania, poprzez używanie aż do utylizacji, jest przyjazny dla środowiska.

Uwaga

Znaki te oznaczają recykling szkła.

Znaki zachęcające użytkownika do dbania o środowisko.
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Znak ostrzegający, że dany wyrób zawiera substancje toksyczne (np. farby, baterie), i że nie należy
wyrzucać go do odpadów domowych.

Znak, który często mylony jest z eko-znakiem. W rzeczywistości nie ma on znaczenia ekologicznego, a zamieszczany jest na towarach, aby zachęcić konsumenta swą zieloną etykietą.
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Materiał pomocniczy nr 4

Struktura ceny dżinsów

Producent (fabryka,
surowce)
Transport , podatki,
cła
Reklama
Szwaczka
Sprzedawca
Właściciel marki

Tabela
Producent (fabryka, surowce)

24,60 zł

Transport, podatki, cła

12,00 zł

Reklama

6,00 zł

Szwaczka

0,40 zł

Sprzedawca

30,00 zł

Właściciel marki

27,00 zł

Razem

100,00 zł

Źródło: Materiały edukacyjne Polskiej Zielonej Sieci.
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Materiał pomocniczy nr 5
Ćwiczenie „Kompetencje wytwórców”
Przeprowadźcie analizę sytuacji jednej z grup wskazanych w tabeli. Przygotujcie odpowiedzi na
pytania, zamieszczone w pierwszej kolumnie, a następnie zaprezentujcie wyniki pracy.
Tabela
Producent
(właściciel

Szwaczka

Reklama

Sprzedawca

fabryki)

Właściciel

Cła,

marki

podatki

Jakie umiejętności
muszą posiadać osoby
zajmujące się tą
działalnością?
Jak można zdobyć te
umiejętności? Ile kosztuje (czasu, wysiłku
i pieniędzy) zdobycie
tych umiejętności?
Jakie zasoby trzeba
posiadać, aby prowadzić taką działalność?
Jak można je zdobyć?
Ile kosztuje ich zdobycie?
Jakie ryzyko związane jest z tą działalnością? Jakie mogą być
koszty poniesienia
tego ryzyka?
Źródło: opracowanie własne.
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Materiał pomocniczy nr 6
Tabela „Kompetencje wytwórców” — wersja dla prowadzącego
Producent
(właściciel

Szwaczka

Reklama

Sprzedawca

fabryki)

Jakie umiejętności

Zarządzanie/

Szycie

Psycho-

muszą posiadać

ekonomia

spodni

logia,

Właściciel

Cła,

marki

podatki

marketing,

osoby zajmujące się

socjologia

tą działalnością?
Jak można zdobyć te Studia

Kurs,

umiejętności? Ile

zawodówka

Studia

kosztuje (czasu,
wysiłku i pieniędzy)
zdobycie tych
umiejętności?
Jakie zasoby trzeba

Fabryka,

Biuro,

posiadać, aby pro-

maszyny,

komputer

wadzić taką działalność? Jak można

materiały,
ziemia,
biura,

je zdobyć? Ile kosz-

transport,

tuje ich zdobycie?

komunikacja

Jakie ryzyko związane jest z tą działalnością? Jakie mogą
być koszty poniesienia tego ryzyka?
Źródło: opracowanie własne.
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Materiał pomocniczy nr 7
Krytyka Sprawiedliwego Handlu
Krytycy systemu Sprawiedliwego Handlu wskazują kilka argumentów, które ich zdaniem podważają skuteczność tej idei, jako sposobu na pomoc społecznościom Południa. W 2008 r. został opublikowany raport brytyjskiego Instytutu Adama Smitha. Marc Sidwell, autor raportu Niesprawiedliwy
sprawiedliwy handel przedstawił następujące stwierdzenia:
1.

Produkty oznaczone znakiem Fair Trade są zwykle droższe od innych, dzięki czemu producenci (rolnicy i rzemieślnicy) otrzymują pewien rodzaj dotacji. Przez podnoszenie cen zachęca się
do produkcji właśnie tych, a nie innych towarów, co z czasem prowadzi do zwiększonej podaży. Sprzedawcy produktów Fairtrade mają długoterminowe umowy na sprzedaż swoich produktów i nie muszą się obawiać, że ich nie sprzedadzą. Zwiększona podaż powoduje jednak, że
pozostali producenci (nie objęci systemem Fairtrade), aby sprzedać swoje produkty, muszą się
zgodzić na niższe ceny. W ten sposób dochodzi do sytuacji, w której cześć producentów
(mniejsza) otrzymuje wyższe wynagrodzenia, ale pozostali otrzymują wynagrodzenie niższe niż
przed pojawieniem się na ich rynku organizacji zajmujących się realizacją idei Sprawiedliwego
Handlu.

2. System Fair Tade hamuje rozwój gospodarczy. Rolnicy nim objęci nie poszukują też innych niż
tradycyjne sposobów utrzymania. Nie dążą też do unowocześniania sposobów produkcji —
premię otrzymują przecież właśnie za tradycyjną (a więc pracochłonną, bez wykorzystania nowoczesnych technologii) działalność. Kolejne pokolenia kontynuują tę samą produkcję w ten
sam sposób, licząc na to, że zawsze będą kupcy z organizacji Sprawiedliwego Handlu. Powoduje to, że całe społeczności niejako pozostają „zamrożone w czasie”.
3. Innym problemem jest ustalenie tzw. godziwej ceny. Organizacje zajmujące się Fair Trade ustalają ją arbitralnie. Decydenci określają, jakie kwoty muszą wystarczyć producentom i choć są
one wyższe, niż na rynku, to czasem są za niskie w stosunku do potrzeb tych, którym system
ma pomagać.
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4. System ma pomagać przede wszystkim producentom z krajów Południa. Do producentów trafia
jedynie ok. 10% premii ze sprzedaży produktów. Aż 90% premii zgarniają pośrednicy z bogatych krajów.
5. Oznaczanie produktów znakiem Fair Trade można zinterpretować jako działanie marketingowe.
Jest to sposób, stosowany przez podmioty oferujące swoje produkty, na zdobycie przewagi nad
konkurentami na rynku poprzez odwołanie się do przekonań konsumentów. Ten sam mechanizm wykorzystują firmy sprzedające np. kosmetyki. Korzystający z ich produktów, mają nadzieję na zachowanie młodości. Korzystający z produktów Fair Trade mają zaś nadzieję, że pomagają potrzebującym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu Marca Sidwella, Unfair trade, Adam Smith
Institute, London 2008.
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