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ÕIGLANE KAUBANDUS
Moodustage kolm võistkonda, vastake kaartidel olevatele küsimustele ning märkige oma punktid nuppude abil. 

Järgnevatelt lehekülgedelt leiate kasulikku teavet arenguriikide probleemidest ja õiglase kaubanduse pakutavatest lahendustest.

Kasutusjuhendi leiate viimase lehe tagaküljelt.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond Eesti tuleviku heaks



KÄESOLEV ÕPPEVAHEND ANNAB PÕGUSA ÜLEVAATE ÕIGLASE KAUBANDUSE TEEMAST 
NING SELLEGA SEOTUD PROBLEEMIDEST.

Banaan, kohvi, kakao ja puuvill on kaubad, mis omavad suurimat osakaalu õiglases kaubanduses ning mõjutavad oluliselt elu arengumaades. 

Õppevahendi kasutajad õpivad nende näidete varal, millised on iseloomulikumad probleemid, millega arengumaad neid kaupu tootes kokku puutuvad: 

ebaõiglane hind, suurkorporatsioonide võim, keskkonnakahjud, probleemid kogukondades. Õppevahendi lehele „SINU VALIK MUUDAB MAAILMA“ 

oleme koondanud ülevaate, mida meist igaüks saab teha õiglase kaubanduse edendamiseks.

KASUTUSJUHEND

ÕIGLANE TASU JA 
INIMLIKUD TÖÖTINGIMUSED

Arenguriikide sageli puudulik seadusandlus võimaldab ettevõtjatel olukorda 

enda kasuks ära kasutada ja tootmiskulude madalal hoidmiseks ei maksa nad 

töötajatele piisavalt tasu, mis võimaldaks töölistel ära elada. Samuti hoitakse 

kokku töötingimuste parandamise ja töötajatele vajalike kaitsevahendite 

hankimise arvelt. Aina halvenevad töötingimused viivad sageli rahvus-

vaheliselt tunnustatud printsiipide rikkumiseni, mis on defineeritud inim-

õiguste ülddeklaratsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) poolt. 

ÕIGLANE KAUBANDUS TAGAB 
VÄIKETALUNIKELE ÕIGLASE HINNA NENDE 
TOODANGU EEST, MIS KATAB VÄHEMALT 
JÄTKUSUUTLIKU TOOTMISE KULUD. 

PALGATÖÖLISTELE TAGATAKSE VÄÄRILINE 
PALK JA INIMLIKUD TÖÖTINGIMUSED NING 
SOTSIAALNE KINDLUSTATUS VASTAVALT 
RAHVUSVAHELISTELE STANDARDITELE. 

INIMÕIGUSTEST KINNIPIDAMINE, 
LASTE- JA ORJATÖÖ KEELD 

Arenguriikide tootjate madal sissetulek põhjustab inimõiguste ja töötajate 

õiguste rikkumisi. Töölised on sageli sunnitud tegema ohtlikke töid või 

ülemäära pikki tööpäevi. Nad seisavad silmitsi soolise ja etnilise 

diskrimineerimisega ning kannatavad kehva toitumise käes. 

Lootus hoida kulud veelgi madalamad ajendab tootjaid lapsi tööle 

rakendama, sageli neile tasu maksmata. Töötamine ei võimalda lastel koolis 

käia ning ohustab nende füüsilist ja vaimset tervist.

ÕIGLANE KAUBANDUS KEELAB LASTE- JA 
ORJATÖÖ KASUTAMISE NING NÕUAB KÕIGI 
RAHVUSVAHELISELT TUNNUSTATUD 
INIMÕIGUSTE JÄRGIMIST.

VÕIMALUS HARIDUSELE JA ARSTIABILE,
LIGIPÄÄS PUHTALE JOOGIVEELE

Arenguriigid ei taga sageli oma elanikele neid hüvesid, mida arenenud 

riikides peetakse loomulikuks – kooliharidus, arstiabi, veevarustus, 

ühistransport jne. Kogukonnad on aga nii vaesed, et iseseisvalt sellisteks 

arendusteks neil võimalusi pole. 

Õiglasest kaubandusest saadud lisatasu võimaldab parandada kogukondade 

elujärge. Lisaks kogukonna heaolu tõstmisele koolide, arstiabi, kaevude ja 

muu vajaliku rajamisega, saavad talunikud osa lisatasust kasutada parema 

infrastruktuuri ning efektiivsema tootmise arendamiseks.

ÕIGLANE KAUBANDUS VÕIMALDAB ANDA 
LASTELE HARIDUST, TAGADA ARSTIABI 
JA TÕSTA KOGUKONNA ÜLDIST HEAOLU.

LOODUSHOID JA 
JÄTKUSUUTLIK TOOTMINE

Arenguriikides on tavaline olukord, kus ekspordile orienteeritud 

põllumajandussaaduste kasvatamine on jätnud tahaplaanile traditsioonilise 

põllumajanduse ja seetõttu on vähenenud ka põllumajanduse mitmekesisus. 

Enamasti puuduvad ka võimalused ja teadmised keskkonnasäästlike 

tehnoloogiate kasutuselevõtuks.

Õiglane kaubandus edendab jätkusuutlikku põllumajandust ja tootmist,

propageerib põllumajandusvõtteid, mis vähendavad reostusainete teket ja

loodusvarade kasutamist, piirab põllumajandusmürkide kasutamist ja soosib 

ökoloogilist põllumajandust.

ÕIGLANE KAUBANDUS PAKUB KOOLITUSI 
JA NÕUSTAMIST JÄTKUSUUTLIKU 
PÕLLUMAJANDUSE ALAL, ET SUURENDADA 
TOOTLIKKUST, PARANDADA TOODANGU 
KVALITEETI NING MITMEKESISTADA 
PÕLLUMAJANDUST.

HEAD KASUTAMIST!

KUIDAS KASUTADA?

•  Asetage õppevahend lauale, nuppudega pool mängijate poole.

• Jagage mängijad kolme võistkonda: punased, rohelised ja kollased.

• Iga kauba lehekülje juhatavad sisse küsimused. Juhendaja leiab õiged 

vastused kaartide tagakülgedelt. Paluge mängijatel neile vastata. 

Andke nuppude abil õigete vastuste eest punkte.

•  Kui küsimustele on vastatud ja krõpsudega kaardid lehelt eemaldatud, 

jäävad nähtavale neli kõige iseloomulikumat antud kaubaga seotud 

õiglase kaubanduse probleemi. Juhendaja saab infot nende 

probleemide kohta õppevahendi tagumiselt küljelt. Seal on toodud 

pikemad selgitused iga probleemi kohta. Juhendaja jutu jälgimiseks 

on mängijatel hea vaadata märksõnu nende poole jääval leheküljel.

•  Ennem, kui keerate lehte, asetage eemaldatud kaardid tagasi 

oma kohale.

•  Lehekülg „SINU VALIK MUUDAB MAAILMA“ võtab õiglase kaubanduse 

teema kokku andes meile käitumissuuniseid ja arutluskohti.

•   Õppevahendit võib kasutada nii ühiskonnaõpetuse, majanduse, 

geograafia, ajaloo kui loodusõpetuse tundides. Teemad annavad 

hulgaliselt võimalusi lisauurimuste koostamiseks, materjalide 

iseseisvaks kogumiseks, kaasõpilastele ettekannete tegemiseks, 

loovtöödeks.

 


