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)DLU�7UDGH�3R]QDĐ������
6SUDZLHGOLZ\�KDQGHO�L�HW\F]QD�NRQVXPSFMD
13 maja 2013 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
Z�3R]QDQLX�RGE\ãR�VLč�VHPLQDULXP�)DLU�7UDGH�3R]QDę, zor-
ganizowane przez Instytut Filozofii UAM, Polskie Stowarzy-
szenie Sprawiedliwego Handlu (PSHH) oraz English Club.
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ZDG]Lã�VãXFKDF]\�Z�WHPDW\Nč�]UyZQRZDİRQHJR�UR]ZRMX��VSUD�
ZLHGOLZRĤFL�VSRãHF]QHM�L�W\WXãRZHJR�VSUDZLHGOLZHJR�KDQGOX�

.ROHMQ\P�UHIHUHQWHP�E\ã�GU�$QGU]HM�:��1RZDN��NWyU\�
Z�WUDNFLH�Z\VWĈSLHQLD�SW��Å5R]ZyM�]DOHİQ\�L�SU]HPRF�VWUXN�
WXUDOQDµ�VWDUDã�VLč�RGSRZLHG]LHþ�QD�S\WDQLH��Å&]\�UHODFMH�
KDQGORZH�PRJĈ�E\þ�Z�RJyOH�fair"�&]\�PRİHP\�FRIQĈþ�]DWHP�
KLVWRU\F]QLH�XJUXQWRZDQĈ�QLHVSUDZLHGOLZRĤþ�QDV]\FK�JOREDO�
Q\FK�UHODFML"µ�8ĤZLDGDPLDã��İH�Z�QLHVSUDZLHGOLZ\P�KDQGOX�
Z�MDNLĤ�VSRVyE�XF]HVWQLF]\�NDİG\�]�QDV�

'U�3DZHã�0D]XU�QDNUHĤOLã�Å5HODFMč�PLčG]\�SUDZHP�D�VSUD�
ZLHGOLZ\P�KDQGOHPµ��3U]HGVWDZLã�V\WXDFMč�SUDZQĈ�NRQVX�
menta w relacjach handlowych.

.ROHMQ\P�SUHOHJHQWHP�E\ã�GU�0DWHXV]�%RQHFNL��NWyU\�RPy�
ZLã�]DãRİHQLD�SDUDG\JPDWX�Å6SRãHF]QHM�RGSRZLHG]LDOQRĤFL�
korporacji”.
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]DOL�]�NROHL�7RPDV]�&KXG]LęVNL�L�0DUHN�-DQNRZVNL�Z�UHIHUD�
FLH�SW��Å6]NRãD��GHPRNUDFMD��VSUDZLHGOLZRĤþµ��:�QDZLĈ]DQLX�
GR�WHJR�GU�KDE��SURI��8$0�(ZD�1RZDN�SU]HGVWDZLãD�VWUDWH�
JLH�UR]ZRMRZH�V]NROQLFWZD�Z\İV]HJR��ZVND]XMĈF�WHFKQLF]QH�
PRİOLZRĤFL�SURPRZDQLD�VSUDZLHGOLZHJR�KDQGOX�RUD]�RGSR�
wiedzialnej konsumpcji.
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QLH��Å6SUDZLHGOLZ\�+DQGHO�²�F]\�WR�PRİOLZH"µ�RPyZLãD�GREUH�
SUDNW\NL�Z�RGQLHVLHQLX�GR�UHODFML�KDQGORZ\FK�QD�ĤZLHFLH�
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W podobnym duchu wypowiedział się Tadeusz Makulski, 
który przywołał przykłady kampanii promujących sprawie-
dliwy handel: Fair Trade Towns oraz Fair Trade Schools.

Dwa ostatnie wystąpienia ponownie zwróciły uwagę słu-
chaczy na edukację w zakresie wartości konstytuujących 
sprawiedliwy handel. Krystian Karcz w referacie „Edukacja 
globalna na rzecz etycznej konsumpcji w praktyce szkolnej” 
wskazał na możlwości realizacji idei etycznej konsupmcji, 
jakie wynikają ze szkolnej Podstawy Programowej. Nato-
miast Joanna Powałowska zaprezentowała uczestnikom 
konferencji przewodnik dla nauczycieli pt.: „Sprawiedliwy 
Handel. Zrównoważony rozwój”, który powstał przy współ-
pracy English Club z PSSH.

Podczas seminarium referenci zgodnie przyjęli, że handel 
i konsumpcja są kwestiami podlegającymi kwalifikacji etycz-
nej. Ocenie moralnej podlegają zarówno sposoby funkcjono-
wania przedsiębiorstw, jak i decyzje konsumenckie.

Uczestnicy spotkania sporo uwagi poświęcili kwestii 
kształcenia potencjalnych konsumentów w zakresie stan-
dardów etycznej konsumpcji. W dyskusji odnoszono się m.in. 
do zasad etycznej konsumpcji zaproponowanych przez Pete-
ra Singera i Jima Masona, takich jak1:

Jawność, która oznacza, że konsumenci mają prawo 
wiedzieć, w jaki sposób produkowana jest żywność. Wiedza 
na temat procesu produkcji zmniejsza ryzyko wystąpienia 
nieetycznych praktyk, jak i zwiększa prawdopodobieństwo, 
że konsument dokona świadomego, dobrowolnego i odpowie-
dzialnego wyboru.

Sprawiedliwość, która oznacza, że producenci żywności 
nie powinni przerzucać kosztów produkcji na innych. Cena 
danego dobra kosumumpcyjnego powinna odzwierciedlać 
koszty jej produkcji, zaś konsumenci mogą zdecydować, czy 
są gotowi tę cenę zapłacić. Jeśli nikt nie zdecydowałby się 
ponieść tych kosztów, oznaczałoby to, że rynek przesądził 
o zaprzestaniu produkcji danego produktu. Niskie ceny pro-
duktów zwykle implikują niższe zarobki dla pracowników, 
gorsze traktowanie zwierząt hodowlanych oraz degradację 
środowiska naturalnego.

1 Peter Singer, Jim Mason, Etyka a to, co jemy, przeł. E. de Lazari, 
Warszawa 2012, s. 413-415.
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/XG]NLH�XF]XFLD�ZREHF�]ZLHU]ĈW��3RZLQQLĤP\�XQL�
NDþ�]DGDZDQLD�]ZLHU]čWRP�EyOX�L�FLHUSLHQLD��:�]ZLĈ]NX�
]�W\P�SURGXFHQFL�Z\UREyZ�PLčVQ\FK�SRZLQQL�XQLNDþ�QLH�
RGSRZLHG]LDOQHM�KRGRZOL�QDUDİDMĈFHM�]ZLHU]čWD�QD�]EčGQH�
FLHUSLHQLH��1DWRPLDVW�P\��NRQVXPHQFL�SRZLQQLĤP\�F]Xþ�VLč�
]RERZLĈ]DQL�GR�GH]DSUREDW\�WDNLFK�SUDNW\N��F]\OL�]DQLHFKD�
QLD�NXSRZDQLD�PLčVD�SRFKRG]ĈFHJR�]�KRGRZOL�QLHVSHãQLDMĈ�
FHM�VWDQGDUGyZ�HW\F]Q\FK�

=DVDGD�VSRãHF]QHM�RGSRZLHG]LDOQRĤFL��NWyUD�R]QDF]D�
P�LQ���İH�SUDFRZQLF\�SRZLQQL�PLHþ�]DJZDUDQWRZDQH�JRGQH�
ZDUXQNL�SUDF\��3RGF]DV�VHPLQDULXP�ZLHORNURWQLH�SRGNUHĤOD�
QR��İH�NDİG\�F]ãRZLHN�PD�SUDZR�GR�JRGQHM�SUDF\��1LHVWHW\��
OXG]LH��G]LčNL�NWyU\P�NRQVXPHQFL�PRJĈ�FLHV]\þ�VLč�VPDNLHP�
NDZ\��KHUEDW\�EDQDQyZ�F]\�F]HNRODG\��F]čVWR�RWU]\PXMĈ�Z\QD�
JURG]HQLH��NWyUH�QLH�Z\VWDUF]D�QDZHW�QD�]DVSRNRMHQLH�SRGVWD�
ZRZ\FK�SRWU]HE��3U]\NãDGRZR��GXİH�SODQWDFMH�NDZ\��EDQDQyZ�
F]\�WU]FLQ\�FXNURZHM�VĈ�NRQWURORZDQH�SU]H]�PLčG]\QDURGRZH�
NRUSRUDFMH�OXE�]GRPLQRZDQH�SU]H]�GãXJL�ãDęFXFK�SRĤUHGQL�
NyZ��FR�F]čVWR�]PXV]D�GUREQ\FK�Z\WZyUFyZ�GR�VSU]HGDZDQLD�
VZRLFK�SURGXNWyZ�SR�]DQLİRQ\FK�FHQDFK�]H�Z]JOčGX�QD�XWUXG�
QLRQ\�GRVWčS�GR�U\QNyZ�]E\WX�L�EUDNX�SRWHQFMDãX�Z\WZyUF]H�
JR��1DGDO�WHİ�GR�SUDF\�SU]\�SURGXNFML�GyEU�NRQVXPSF\MQ\FK��
]�NWyU\FK�QD�FR�G]LHę�NRU]\VWDP\��Z\NRU]\VW\ZDQH�VĈ�G]LHFL�

8Z]JOčGQLHQLH�SRGVWDZRZ\FK�SRWU]HE��MDN�RFKUR�
QD�İ\FLD�L�]GURZLD�

.RQLHF]QRĤþ�]DVSRNRMHQLD�SRGVWDZRZ\FK�SRWU]HE�]ZLD]D�
Q\FK�]�]DFKRZDQLHP�İ\FLD�L�]GURZLD�XVSUDZLHGOLZLD�QDUX�
V]HQLH�QLHNWyU\FK�VWDQGDUGyZ�HW\F]Q\FK��=DVDGD�Z\F]XOD�QD�
V\WXDFMH�Z\MĈWNRZH��JG\�X]DVDGQLRQ\P�MHVW�RGVWĈSLHQLH�RG�
]DVDG\�PRUDOQHM��NWyUD�]DVDGQLF]R��Z�W]Z��QRUPDOQ\FK�RNR�
OLF]QRĤFLDFK��RERZLĈ]XMH�L�SRZLQQD�E\þ�UHVSHNWRZDQD�

6HPLQDULXP�]DNRęF]\ãR�VLč�]DSRZLHG]LĈ�GDOV]HM�ZVSyã�
SUDF\�PLčG]\�,QVW\WXWHP�)LOR]RILL�8$0��3ROVNLP�6WRZDU]\�
V]HQLHP�6SUDZLHGOLZHJR�+DQGOX�RUD]�RUJDQL]DFMĈ�English 
Club��3U]\V]ãH�SURMHNW\�EčGĈ�GRW\F]\þ�P��LQ��Z\GDQLD�NROHM�
QHJR�SU]HZRGQLND�GOD�QDXF]\FLHOL��W\P�UD]HP�GOD�V]NRã\�SRG�
VWDZRZHM���SU]\JRWRZDQLD�ZVSyOQ\FK�SXEOLNDFML�QDXNRZ\FK�
na temat sprawiedliwego handlu oraz organizacji kolejnych 
G\VNXVML�SRĤZLčFRQ\FK�WHPX�WHPDWRZL�

Krystian Karcz


