
Jezikovni priročnik
Podlaga tega priročnika je Fairtrade International Language Guide

Ta dokument odraža vrednote projekta pravičnotrgovinskih mest in vam pomaga pri
komuniciranju  ključnih konceptov in načel pravične trgovine.
Način komuniciranja naj bo spoštljiv do vsakogar, vključujoč, nediskriminatoren in tak, ki ne
krepi odnosa "belih odrešiteljev" ter neravnovesja moči, ki obstaja v mednarodni trgovini.

Previdni smo, da se izogibamo:
● besedam in besednim zvezam, ki so zavajajoče in ki ne odražajo standardov

pravične trgovine ali sistema certificiranja,
● jeziku, ki ni v skladu z našimi sporočili in vrednotami, vključno z jezikom, ki odraža

paternalistične ali kolonialne poglede na svet.
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1.Vodilna načela

Naš jezik naj: Naš jezik naj ne:

opisuje naše delo in
ljudi, s katerimi delamo, tako da
ne spodkopavajo njihovih zmožnosti in
sposobnosti

bo dejavno proti zatiranju ter
podpira enakost, raznolikost in
vključevanje

bo skladen z našimi vrednotami

bo dosleden na vseh področjih našega
dela.

bo poljuden, jasen in brez žargona

bo vključujoč za vse spole - kadar je
mogoče uporabljamo nevtralno obliko ali
uporabimo pravilni zaimek in če to ni
mogoče, za skupine naštevamo oba spola

razčlovečuje ali prikazuje ljudi kot
"drugih" ali "žrtev" in nas kot "junake"
ali "rešitelje"

odraža kolonialnih, paternalističnih ali
zatiralskih pogledov na svet

utrjuje obstoječih struktur moči

Da Ne

bodimo za nekaj in ne proti nečemu
(npr. namesto za boj proti revščini se raje
zavzemimo za za pravičen in enakopraven
svet)

govorimo v imenu drugih ljudi in če je
mogoče, omogočimo ljudem, da
da povedo svoje zgodbe

prikazujemo tem, s katerimi se ukvarjamo,
kot naravne in namesto tega pokažemo, da
obstaja vzrok ter rešitev in vzrok je pogosto
povezan z neenakostjo in pomanjkanjem
moči ali glasu

2.Pokroviteljski, kolonialni ali nečloveški jezik

Ja Ne Obrazložitev

kmetje/kmetice,
pridelovalci/pridelovalke in

države v razvoju če je mogoče, bodite
natančni in uporabite ime
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delavci/delavke
po vsem svetu

kmetje/kmetice,
pridelovalci/pridelovalke v
<imenu države
državi/regiji>, npr.
Ekvador ali Latinska
Amerika

države izvora / proizvodnje

države prikrajšane zaradi
nepoštene svetovne
trgovinske strukture

proizvajalci/proizvajalke na
globalnem jugu

globalni jug /
globalni sever

države ali regije ali na
zemljevidih prikažite regije,
v katerih delujemo

države v razvoju ali
reference sever/jug so
zastarele in netočne. Našteti
izrazi se lahko zdijo
slabšalni in poudarjajo
konotacije "mi" in "oni".
Občasno so lahko
primerni za nekatere
akademske ali politične
javnosti, ampak samo v
primeru, da se uporabljajo
previdno.

kmetje/kmetice ali
pridelovalci/pridelovalke z
nizkimi dohodki

delavci/delavke z nizkimi
plačami

kmetje/kmetice ali
pridelovaci/pridelovalke in
delavci/delavke z nizkimi
dohodki, ki ne zadostujejo
za dostojno preživljanje
njihovih družin

revni kmetje/kmetice,
pridelovalci/pridelovalke

obubožani delavci/delavke

kmetje/kmetice,
pridelovalci/pridelovalke v
revnih državah

revščina je izraz, ki se
ne nanaša le na bogastvo
ali finančno stanje osebe,
lahko je tudi žaljiv, hkrati pa
še spodbuja razmišljanje o
(sebi kot o)
"rešitelju/rešiteljici"

kmetje/kmetice,
pridelovaci/pridelovake in
delavci/delavke,
ki so prikrajšani zaradi
načina, kako deluje
mednarodna trgovina

kmetje/kmetice,
pridelovalci/pridelovalke, ki
zaslužijo manj zaradi …

delavci/delavke, ki
se ne morejo
organizirati/priključiti
sindikatu ali organiziranemu
delu skupine

prikrajšani kmetje/kmetice,
pridelovalci/pridelovalke
in delavci/delavke

marginalizirani kmetje,
pridelovalci

izkoriščani delavci

ranljive skupine prebivalstva

izogibajmo se presoji o
stanju kmetov/kmetic,
pridelovalcev/pridelovalk ali
delavcev/delavk

uporabljajmo jezik, ki
spoštuje njihovo delo,
izkušnje in znanje

kmetje/kmetice na malih
kmetijah ali na družinskih
kmetijah

mali kmetje/kmetice izogibajmo se
pomanjševalnicam

uporabljamo bolj sugestiven
in natančen jezik
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delati z/ob nekomu

sodelovati

prispevati

kmetje/ketice,
pridelovalci/pridelovalke in
delavci/delake vključeni v
sistem pravične trgovine
krepijo svoja podjetja in
skupnosti

pomoč

dati

omogočiti

pravična trgovina (Fair
Trade) omogoča kmetom in
delavcem ...

namesto tega uporabljamo
besede, ki nakazujejo
partnerstvo. Gre za trgovino
in ne za pomoč. Kmetje,
pridelovalci in delavci so
nosilci sprememb in
enakovredni partnerji in ne
pasivni prejemniki.
Če druge možnosti niso
primerne, lahko naredimo
izjemo za šolsko občinstvo.

prispevajte svoj delež

bolje za človeštvo in planet

odloči se za pravično

neposredno naslavljati
temeljne vzroke

pomoč

vračanje

dvigovanje  iz revščine

uporabljamo pozitivno
okvirjanje - pravična
trgovina je običajno
ravnanje oz. razvojno
gibanje in ne dobrodelno

3.Pravična cena

Ja Ne Obrazložitev

pravična trgovina zagotavlja
pravičnejše cene

kmečke organizacije
prejemajo pravičnejše cene
in številne ugodnosti, če
svoje izdelke prodajajo v
okviru sistema pravične
trgovine

delavci/delavke, ki delajo v
pravičnotrgovinskih
organizacijah imajo boljše
plače in boljše delovne
pogoje

pravična trgovina pomeni
poštene cene

poštena cena je subjektiven
pojem, zato se tej trditvi
izogibamo
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4.Plače
Ja Ne Obrazložitev

ustrezna dostojna plača1 je
človekova pravica, zato si
gibanje za pravično trgovino
prizadeva, da bi vsak_a
delavec/delavka za svoje
delo prejel_a plačilo, ki
zadošča za dostojno
življenje

gibanje za pravično trgovino
aktivno deluje na področju
promocije zagotavljanja
ustrezne dostojne plače

pravična trgovina pomeni,
da delavci/delavke dobijo
dostojne in boljše plače

ustrezna dostojna plača ali
človeka vredno plačilo je
plačilo, ki ga
delavec/delavka prejme za
standardni delovni teden v
določenem [času in] kraju in
ta zadošča za dostojen
življenjski standard, ki
vključuje hrano, vodo,
stanovanje, izobraževanje,
zdravstveno varstvo,
prevoz, oblačila in druge
osnovne potrebe, vključno z
zagotavljanjem sredstev za
nepredvidene dogodke

5.Zastopanje proizvajalcev
Ja Ne Obrazložitev

kmetje/kmetice,
pridelovalci/pridelovalke in
delavci/delavke v sistemu
pravične trgovine so
zastopani na vseh ravneh
upravljanja, vključno s 50 %
močjo odločanja v generalni
skupščini

generalno skupščino
pravične trgovine sestavlja
50 % pridelovalcev

generalna skupščina je
pomemben del sistema,
vendar pa so
proizvajalci/proizvajalke
zastopani tudi v drugih
organih upravljanja, na
primer v upravnem odboru
in odboru za standarde.
Poleg tega zastopanost
proizvajalcev ni 50 % ljudi
na skupščini, temveč 50 %
ponderiranih glasov.

1 PRILOGA k Predlogu DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o skrbnem pregledu v
podjetjih glede trajnostnosti in spremembi Direktive (EU) 2019/1937: resource.html (europa.eu)
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6.Okoljske zahteve
Ja Ne Obrazložitev

kriteriji pravične trgovine
(Fairtrade) spodbujajo
okoljsko trajnostne prakse

kriteriji pravične trgovine
(Fairtrade) podpirajo
kmete/kmetice,
pridelovalce/pridelovalke in
delavce/delavke pri zaščiti
njihove zemlje, zdravja in
prihodnjih virov preživetja

kriteriji pravične trgovine
(Fairtrade) vključujejo
seznam prepovedanih
pesticidov, ki se strogo
izvaja in redno posodablja

kriteriji pravične trgovine
Fairtrade prepovedujejo
uporabo GSO semen

kmetje/kmetice,
pridelovalci/pridelovalke se
lahko v okviru pravičnega
trgovanja odločijo, da bodo
vlagali_e v usposabljanje za
ekološko pridelavo

mnogi kmetje/kmetice,
pridelovalci/pridelovalke, ki
pridelujejo izdelke znotraj
sistema pravične trgovine
(Fairtrade), so tudi ekološki
kmetje/kmetice

pravična trgovina vključuje
najvišje okoljske standarde

pravična trgovina ima stroge
okoljske standarde

pravična trgovina pomeni
ekološko pridelavo

pazite, da ne boste
namigovali, da ima pravična
trgovina "stroge" ali
"najvišje" okoljske
standarde, saj to ni vedno
res ali primerno

pravična trgovina je stroga
na nekaterih posebnih
področjih; npr. uporaba
prepovedanih kemikalij,
varno ravnanje s pesticidi,
varstvo naravnih habitatov
in vodnih virov ali GSO
semena
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