A méltányos kereskedelem – fair trade
az a kereskedelmi kapcsolat, amely párbeszéden, tiszteleten alapul, átlátható
és nagyobb egyenlôségre törekszik a nemzetközi kereskedelemben.
Hozzájárul a fenntarthatósághoz azzal, hogy a hátrányos helyzetû, különösen
a "Dél" termelôi, kézmûvesei számára, jobb kereskedelmi feltételeket kínál
és biztosítja alapvetô jogaikat.
A fair trade tanúsítás szigorú szabványokat foglal magában, munkafeltételeket,
egészségvédelmi és biztonsági elôírásokat a kémiai anyagok kezelését, a nôk jogait,
a gyermekmunkát és a környezet védelmét illetôen.

Fair ,trade
,
gyuruvel
mondjatok nemet a
gyermekmunkára,
mint Kate
és William!
A csillogó aranyat nem ritkán
gyermekkezek bányásszák ki:
legkevesebb 300 000 gyermek,
akár 5 éves is, napi 8-10 órát
dolgozik iskola helyett világszerte aranybányákban.

A Fairtrade büszke arra, hogy együtt dolgozik
kis léptékben bányászatot folytató
szervezetekkel Latin-Amerikában és
Kelet-Afrikában. Jelenleg 2 szervezet
rendelkezik Fairtrade tanúsítvánnyal,
az AURELSA és a SOTRAMI,
mindkettô Peruban. A Fairtrade
még 9 csoporttal dolgozik Ugandában,
Kenyában és Tanzániában.
A fair trade minôsített arany csak
10 százalékkal kerül többe.

stop-mad-mining.org

A Fairtrade arany esetében a bányászok 2000 dollár/kg
prémiumot kapnak, amit felhasználhatnak üzletük fejlesztésére vagy
közösségi projektekre, mint pl. tanulmányok, tiszta víz és egészségügy.
A fairtrade aranyat az elektronikai iparban
és ékszerkészítés során is használhatják!
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Miért annyira
különleges az arany?

Tudtad-e, hogy a kisebb aranybányákban…
... a bányaipari munkakörülmények ijesztôek:
KIZSÁKMÁNYOLÁS és a
munkások teljes JOGFOSZTOTTSÁGA a jellemzô.
15 MILLIÓ EMBER dolgozik
világszerte kisméretû bányákban.

... GYERMEKEK DOLGOZNAK aranybányákban Afrikában,
Ázsiában, Dél-Amerikában.

... az alagutakban és bányákban
ÉLETVESZÉLYBEN vannak,
a robbantások miatt bármikor
bekövetkezhet sziklaomlás
vagy csatorna beomlás.

... a NEHÉZFÉMEK a talajba
szivárognak és megfertôznek
termôföldeket, családokat
és teljes közösségeket.

... a föld felett törik, zúzzák,
darálják és vontatják az érceket
sokszor a TÛZÔ NAPON.

... munka közben porral telített
levegôt és olykor MÉRGEZÔ
GÁZOKAT lélegeznek be.

... a bányászok NEM VISELNEK VÉDÔRUHÁZATOT.

... ÓRÁKIG ÁLLNAK A VÍZBEN,
homokot ásnak, üledéket vesznek ki
folyómederbôl majd a sárral teli
zsákot cipelik a fejükön vagy a hátukon a szitáló és mosó helyekre.

... az összes lelôhelyen megvan
az esély arra, hogy beesnek a
területeken lévô AKNÁKBA.

... az összetört ércbôl
HIGANNYAL nyerik ki
az aranyat.

... a higany amalgációt otthon
készitik a nôk a többi családtaggal együtt, BELEÉRTVE
A KIS GYEREKET IS.

Értékállósága miatt napjaink
legnagyobb befektetési eszközévé
vált. A nemesfémek királya.
Tiszta állapotban nyújtható
lágy fém. Nem korrodálódik,
emiatt régóta ékszerek alapanyaga és fizetôeszköz.
Az arany olyannyira ritka,
hogy a világon óránként több
acélt öntenek, mint amennyi
aranyat finomítottak az írott
történelem óta.
A globális ékszerpiac 50%-át
arany ékszerek teszik ki.
Az arany a legtöbb konfliktust
okozó ásványok egyike.
2010-ben 137,5 milliárd
US dollárért vásároltak
aranyat világszerte.

