
Plasarea echității în
centrul ambițiilor
climatice

......lupta împotriva schimbărilor climatice se referă în mod fundamental la drepturile

omului și la garantarea justiției pentru cei care suferă de pe urma impactului acestora

– comunitățile vulnerabile – ...Eu o numesc justiție climatică – plasarea oamenilor în

centrul soluției

Mary Robinson, Trimis Special al ONU pentru schimbările climatice 

Urgența de a acționa este mare. Cu toții avem nevoie de o planetă sănătoasă pentru a prospera. Cu toate
acestea, chiar dacă suntem cu toții afectați de efectele crizei climatice, nu toți le suferim în aceeași măsură.

Există diferențe mari în ceea ce privește ceea ce pot face oamenii pentru a se proteja și a se adapta la
consecințele grave, în funcție de condițiile sociale, economice și politice în care trăiesc. O inegalitate
profundă care a apărut dintr-un model comercial învechit și nedrept, care dăunează în egală măsură
oamenilor și planetei și care acum, odată cu actuala pandemie, devine mai vizibilă. Schimbările climatice
constituie o problemă globală care ne îndeamnă pe toți să fim atenți și în același timp, să scalăm echitatea
în comerț. Nu există justiție climatică fără justiție comercială. Mișcarea Fair Trade este unită în apelul său
de a aborda împreună crizele actuale. Vocile din interiorul nostru, în special cele ale fermierilor și
lucrătorilor, ne îndeamnă să reflectăm asupra amenințărilor actuale și viitoare la adresa mijloacelor de trai
durabile. În cadrul Fair Trade, credem că fermierii și lucrătorii sunt o parte esențială a soluției pentru a
obține un viitor durabil și că asigurarea unor venituri și salarii de subzistență pentru aceștia este un pas
esențial pentru a merge înainte. Un venit echitabil face parte din precondițiile necesare pentru a inversa
tendința de degradare a mediului și de a reconstrui în mod echitabil după pandemie. 

Pandemia COVID a confirmat inegalitățile structurale grave care se manifestă pe glob și nevoia tot mai
urgentă de a reconstrui sistemul nostru economic într-un mod care să fie echitabil din punct de vedere
social și să respecte planeta. Avem nevoie de un nou mod de a înțelege relațiile comerciale. Continuarea
afacerilor pe aceași cale ca până acum, având unicul scop profitul, va avea consecințe catastrofale
pentru generațiile noastre prezente și viitoare. 

Numărul companiilor angajate în domeniul responsabilității sociale a crescut, într-adevăr, în ultimii ani.
Cu toate acestea, mai există încă loc pentru îmbunătățiri, iar legislația are un rol esențial de jucat.
Voluntariat voluntare nu vor fi suficiente pentru a realiza progrese în direcția unei producții și a unui
comerț durabile. Prin urmare, salutăm inițiativele la nivel național, internațional și multilateral, care
continuă să pledeze pentru ca întreprinderile să fie trase la răspundere atunci când vine vorba de
protecția drepturilor omului, a muncii și a mediului de-a lungul lanțurilor lor de aprovizionare.

Integrarea unei echitățireale în comerț



Mișcarea Fair Trade a atras de mult timp atenția asupra necesității de a transforma modelele de afaceri
care perpetuează sărăcia în comunitățile marginalizate din întreaga lume. Acest tip de comportament de a
face afaceri a fost un element de bază al lanțurilor de aprovizionare agricolă. Dar știm că el depășește
acest sector, fiind întâlnit în industrii precum cea a confecțiilor și a textilelor, mineritului, încălțămintei și
articolelor sportive, printre multe altele. În toate aceste industrii, producătorii, lucrătorii și meșterii aflați la
începutul lanțurilor de aprovizionare muncesc în condiții grele și nesigure, având în același timp acces
limitat la oportunitățile de piață adecvate, care permit un trai durabil.

Multe companii cumpărătoare profită de pe urma eforturilor unor astfel de producători și lucrători datorită
unei puterii de negociere dezechilibrate între diferițe părți implicate. Acest comportament devine și mai
problematic atunci când vine vorba de schimbările climatice și de așteptările pe care producătorii și
muncitorii trebuie să le investească pentru a-și spori rezistența la schimbările climatice. Schimbarea
condițiilor meteorologice și a modelelor sezoniere exercită o presiune și mai mare asupra veniturilor
scăzute ale micilor fermieri, care sunt din ce în ce mai presați de nivelul scăzut și volatil al veniturilor și
volatile pentru produsele lor. În plus, aceștia se confruntă cu cereri tot mai mari de tranziție către modele
de producție durabile, fără a primi sprijinul și stimulentele necesare pentru a face acest lucru. Este nevoie
de decizii politice care să ofere instrumente financiare accesibile pentru micii fermieri.

În plus, gravitatea și frecvența dezastrelor naturale afectează în mod direct regiunile producătoare, în
special cele situate la tropice. Peste tot în lume, producătorii și muncitorii sunt afectați de schimbările
climatice, ceea ce duce la scăderea securității alimentare, la deteriorarea infrastructurii, la pierderea de
bunuri și la alte consecințe devastatoare. Pentru agricultori, acesta este un cerc vicios fără sfârșit: lipsa de
mijloace pentru o adaptare corectă la schimbările climatice nu face decât să le perpetueze situația deja
gravă în fața unei clime în schimbare. Nu ne putem aștepta – și nu este corect să ne așteptăm – ca
producătorii și lucrătorii să absoarbă singuri toate costurile adaptării la schimbările climatice. În ceea ce
numim „Adaptare Echitabilă”, îi îndemnăm pe toți partenerii comerciali să își asume responsabilitatea și să
se asocieze pentru a depăși costurile acestei transformări necesare.

Este o chestiune de justiție climatică. Cei care au contribuit cel mai puțin la criza climatică sunt cei care se
confruntă cu cele mai multe efecte negative ale acesteia. Este, de asemenea, o chestiune legată de
drepturile omului și de demnitate; o chestiune pentru generațiile prezente și viitoare și o chestiune care se
leagă de dezbateri globale mai ample, inclusiv egalitatea de gen și drepturile indigenilor.

În cadrul Mișcării Fair Trade, vedem oportunități pentru producători, muncitori
și consumatori ca să se asocieze și să adopte soluții mai mult bazate pe
natură. Considerăm că micii fermieri joacă un rol vital în alimentarea lumii – și
că fac acest lucru în mod durabil. Știm că micii fermieri trebuie să facă parte
din soluția comunității internaționale pentru a ajunge la o lume net zero. Vocile
lor trebuie să fie auzite și preocupările lor trebuie luate în considerare.

 

Comerțul Mondial trebuie să fie tras la răspundere. 



Dimensiunea socială a schimbărilor climatice este cel mai adesea neglijată sau, de fapt, nu este abordată
în cadrul negocierilor din forurile existente. Cu toate acestea, Mișcarea Fair Trade consideră că
dimensiunea socială este indispensabilă pentru a lucra în mod semnificativ la un viitor net zero. Până
când acest aspect nu va fi recunoscut în mod corespunzător și abordat în mod serios ca parte a acțiunii
climatice a tuturor părților la COP, ne temem că nu vom înregistra prea multe progrese, iar comunitatea
globală va întârzia în evitarea celor mai grave consecințe ale unei creșteri a temperaturii globale de
+1,5°C.

Afacerile modelează planeta. Există deja afaceri care integrează durabilitatea și acțiunile climatice în
operațiunile lor principale – acestea aplică principiile Fair Trade pentru a obține o durabilitate socială și
de mediu mai mare, fiind în același timp viabile din punct de vedere comercial. În chintesența sa,

abordarea Fair Trade este o modalitate prin care afacerile își modelează operațiunile de bază, astfel încât
să atingă cu adevărat pe oameni, planeta și profitul în mod implicit. Acest tip de modele de afaceri
alternative reprezintă o componentă vitală pentru atingerea ODD-urilor și constituie o cale posibilă către
un viitor durabil pentru toți.

Prin urmare, facem apel la reconstruirea unor modele de afaceri alternative mai echitabile, prototipând
modele de afaceri alternative care integrează durabilitatea și acțiunea climatică în activitatea lor de bază.

Împreună, alături de acei participanți comerciali care se angajează să adopte abordarea Fair Trade și să
se aprovizioneze de la producători și muncitori din Fair Trade, putem deschide calea către soluții bazate
mai mult pe natură, care pot stopa emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate de utilizarea
nesustenabilă a terenurilor, care, în general, sunt mai mici decât cele generate de transportul acelorași
produse. Înțelegând faptul că majoritatea practicilor nesustenabile sunt rezultatul faptului că
cumpărătorii și comercianții cu amănuntul puternici își presează producătorii și furnizorii și împing
agroindustria în urmărirea creșterii profiturilor, vedem cum astfel de modele de afaceri alternative
deschid calea către modele de producție și consum mai durabile.

Pentru a aborda sistemele de producție durabile, trebuie să ne confruntăm cu „elefantul din
încăpere”, ceea ce înseamnă că vechile structuri de piață și practicile comerciale nu reușesc să
garanteze un mod de viață durabil pentru toți participanții din lanțul valoric. Prețurile care nu sunt
capabile să asigure un venit de subzistență pentru agricultori și salarii de subzistență pentru
lucrători și meșteșugari trebuie ajustate pentru a ieși în mod eficient din bucla de reacție negativă a
sărăciei și a degradării mediului. 

În plus, modelele rezistente la schimbările climatice, cum ar fi agroecologia, trebuie să fie extinse
pentru a îmbunătăți durabilitatea. Toți participanții din lanțul de aprovizionare trebuie să se unească
și să recunoască nevoia de investiții și de prețuri echitabile pentru a permite o tranziție echitabilă
către o producție și un consum durabile.

Vedem un viitor cu o adaptare echitabilă pentru toți



Invităm factorii de decizie politică, liderii din mediul de afaceri, practicienii din
domeniul finanțării climei și mișcările societății civile să investească mai mult
și să dedice mai mult timp și resurse pentru soluții specifice contextului prin
care toți participanții își pot asuma responsabilitățile. Micii fermieri și lucrătorii
fac parte din soluția la criza climatică și trebuie să li se ofere, de asemenea,

posibilitatea de a o modela.

 
Rescrierea istoriei noastre:
„TREBUIE să existe justiție climatică și justiție comercială”

Nu este o chestiune dacă ar TREBUI să existe justiție climatică sau justiție comercială. Aceste două
elemente sunt legate în mod inextricabil. Cu cât modelele de afaceri sunt mai responsabile și mai
robuste din punct de vedere ecologic, cu atât mai largă va fi capacitatea noastră de a integra
sustenabilitatea socială și de mediu la scară largă. Ambele elemente sunt indispensabile pentru a
face să funcționeze modele cu adevărat durabile și pentru a face tranzițiile necesare pentru a atinge
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și Acordul de la Paris.

Ceasul ticăie repede și suntem la doar 9 „recolte” distanță de realizarea
ODD-urilor

Măsurați și stabiliți obiective

Solicităm guvernelor să invite sectorul privat, pe tot parcursul lanțului de aprovizionare,

să fie mai transparent și mai responsabil în ceea ce privește angajamentele lor de
producție și consum durabile și să colaboreze pentru a asigura mijloace de trai durabile
pentru micii producători și muncitori.

Să sprijinim raportarea obligatorie care ar impune tuturor afacerilor și organizațiilor mari
să publice amprentele de carbon complete de la un capăt la altul. Acest lucru va asigura o
mai mare responsabilitate în rândul afacerilor, garantând în același timp că
întreprinderile care iau măsuri pozitive pentru a-și aborda impactul asupra mediului nu
sunt subminate de cele care nu o fac. Îndemnăm statele să lanseze politici publice și
măsuri eficiente care să valorizeze și să încurajeze eforturile întreprinderilor progresiste.

Îndemnăm țările bogate și cu emisii mari să includă aviația și transportul maritim
internațional în angajamentele lor naționale de zero emisii nete, așa cum a anunțat
Marea Britanie în aprilie.

În preajma summitului COP26, încurajăm Regatul Unit, în calitate de gazdă a discuțiilor
privind clima, să organizeze o discuție cu mediul de afaceri și guvernele la nivel mondial
pentru a găsi soluții colective pentru provocarea emisiilor importate, în special în ceea ce
privește transportul aerian și maritim de marfă.



Susținem cu tărie apelurile internaționale pentru ca țările bogate să își respecte
angajamentul de 100 de miliarde de dolari promisiune de ajutor pentru climă. 

Potrivit IFAD/CPI (2020), mai puțin de 2 % din finanțarea pentru climă ajunge la micii fermieri.
În acest sens, criteriile și procedurile de atribuire a mecanismelor financiare, cum ar fi Fondul
Verde pentru climă, trebuie să fie aliniate la micii producători și la organizațiile acestora,

astfel încât aceștia să poată accesa fondurile disponibile și să le gestioneze într-un mod
nebirocratic. Finanțarea în domeniul climei trebuie să fie în folosul fermierilor – cu finanțare
și parteneriate la nivelul fermei, care să le permită fermierilor să se adapteze și să devină mai
rezilienți, ajutându-i totodată să treacă la o producție netă zero în cadrul fermei. 

Solicităm guvernelor să sprijine, să permită și să încurajeze parteneriatele durabile:

Parteneriatele vor fi mai eficiente dacă agricultorii se află în centrul procesului decizional. Ei
știu cel mai bine cum afectează schimbările climatice mediul lor local și cum să facă
schimbările necesare pentru a deveni mai rezilienți și mai sustenabili. În special, comunitățile
de fermieri trebuie să fie în măsură să orienteze direcția schemelor de insetting și să asigure
beneficii clare pentru comunitate și financiare, precum și un nivel ridicat de captare
suplimentară de carbon.

Afacerile trebuie să plătească o valoare și un preț corect și să adere la practici comerciale
echitabile pentru a se asigura că producătorii să aibă resursele necesare pentru a face
investițiile necesare pentru adaptarea la schimbările climatice și atenuare a schimbărilor
climatice. Acest lucru include asigurarea faptului că costurile de conformare cu cerințele
actuale și viitoare ale legislației de mediu și climaterice actuală și viitoare nu se răsfrâng
asupra producătorilor prin reducerea prețuri mai mici pentru produsele pe care le oferă și
salarii mai mici pentru muncitori.

Finanțarea climei la scară largă 

Politica comercială globală trebuie să susțină cele mai înalte standarde de mediu – pentru
a stimula cele mai bune practici, inovarea cu emisii reduse de carbon, încurajarea
producției și comerțului cu produse durabile și adoptarea tehnologiilor ecologice de-a
lungul lanțurilor de aprovizionare și un angajament ferm față de Drepturile Omului, ODD și
Acordul de la Paris – ca cerințe esențiale obligatorii/aplicabile în acordurile comerciale.

Susținem inițiativele de consolidare a reglementărilor de mediu, cum ar fi cele urmărite
prin intermediul Uniunii Europene sau al Proiectului de Lege privind mediul din Regatul
Unit, care vizează abordarea defrișărilor în lanțurile valorice. 

Va fi esențial să existe măsuri solide pentru a penaliza companiile care nu respectă
reglementările privind clima și pentru a se asigura, de asemenea, că micii fermieri și
muncitori sunt sprijiniți în ceea ce privește costurile de respectare a măsurilor de
diligență. Condițiile-cadru juridice obligatorii trebuie să fie concepute astfel încât să
promoveze un mod durabil de a face afaceri, să prevină concurența neloială, să oprească
exploatarea oamenilor și a naturii și să garanteze că cei afectați își obțin drepturile și
accesul la căi de atac legale.

Norme noi și reglementări comerciale, baza pentru realizarea agendei noastre

comune 



Nu este prea târziu pentru ca mai multe părți interesate să adopte principiile Fair Trade. Mișcarea

Fair Trade îi salută pe cei care caută soluții viabile și poate contribui la evitarea celor mai grave

consecințele, în timp ce ne asociem pentru a realiza Justiția Climatică. Lucrând împreună, acțiunile

noastre colective în domeniul climei ne vor permite să urmărim obiectivele Decadei ONU a

ecosistemului de refacere a ecosistemelor.
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