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SKRYTE TRNY afrických růží
„Mít ustláno na růžích*‘je synonymem pohodlné
ho a bezstarostného života. Lidé ve východní
Africe „ustláno na růžích“ z mnoha důvodů ne
mají. Paradoxně přitom právě odsud pochází
velká část růží, které se и nás prodávají.
Fairtradové květiny lze dnes koupit i u nás.
Zatím se jedná jen o už zmíněné růže, které

od loňska nabízí třeba Kaufland. Ve světě je
ale sortiment „férových” květin bohatší: zahr
nuje lilie, kaly, slunečnice, alstromérie nebo

i u nás populární eryngium (máčku).

Řekni to květinou
Naše babičky studovaly různé „květomluvy“,

aby zjistily, co která květina symbolizuje.
Gerbera prý značila velkou upřímnost, nar
cis sebelásku, žlutá růže žárlivost. Květiny

к nám ale promlouvají i dnes. Ty s logem FAIR

TRADE říkají, že byly vypěstovány v důstoj
ných podmínkách, bez využití dětské práce

a s ohledem na životní prostředí. A to pro

mnohého obdarovaného může být stejně
příjemné sdělení, jaké dřív symbolizovala bílá

růže (čisté svědomí) nebo kytice rudých růží

(vyjádření díků).

„Pandemie nás hodně zasáhla," říká Dorcas Naboke z květinové farmy
v Keni o dopadech covidu na pěstitele květin. Pomohly jí alespoň kupóny
na nákup mouky, kuchyňského oleje, cukru, rýže a dalšího základního
zboží, které dostali zaměstnanci z fairtradového příplatku.

Zejména Keňa a Etiopie patří mezi květinové velmoci. Africké růže ale mohou mít i pichlavé
trny. Pěstování květin ve východní Africe s sebou totiž nese řadu problémů, od pracovních

podmínek škodících zdraví přes nedostatečnou odměnu za práci až po plýtvání pitnou vodou

a poškozování životního prostředí.

Příležitost pro férový obchod
O odstranění těchto negativních jevů usiluje etická certifikace Fairtrade. „Fairtrade vyžaduje,

aby zaměstnanci měli alespoň zákonnou minimální mzdu, řádné pracovní smlouvy včetně

nároku na dovolenou a na mateřskou, svobodu shromažďování, jasně stanovenou pracovní
dobu, ochranné oděvy a školení o bezpečném zacházení s chemikáliemi. Absolutně zakáza
ná je dětská práce,“ vysvětluje Lubomír Kadaně z Fairtrade Česko a Slovensko. Fairtradové
plantáže musí také splňovat přísná kritéria ochrany životního prostředí, jako je úsporné zavla
žování, čištění odpadních vod a nakládání s kompostem a odpady.

