


I TURAS



Net 50% visų „Sąžiningos prekybos“ 
tinkle esančių ūkininkų augina:

a) bananus
b) kavą
c) gėles
d) riešutus

1 KLAUSIMAS



Koks skaičius viso pasaulio ūkininkų 
yra sąžiningos prekybos tinklo 
dalimi?

a) 1,7 milijonai
b) 14 milijonų
c) 800 tūkstančių
d) 5 milijonai

2 KLAUSIMAS



Sąžiningos prekybos tinklui
priklausančios įmonės / verslai turi:

a) Ūkininkams užtikrinti adekvatų atlyginimą už jų
užauginamą produkciją ir pastangas, nustatyti deramą
prekės kainą

b) Gerbti aplinką ir vystyti darnius gamybos, prekybos ir
vartojimo principus

c) Ūkininkams užtikrinti žmogaus teises, ypač darbo srityje

d) Visi varianti teisingi

3 KLAUSIMAS



Tik 13% pasaulio medvilnės yra gaminama tvariai. Medvilnės 
augintojai dažnai yra labai priklausomi nuo pesticidų, kad 
suvaldytų vabzdžių, kenkenčių medvilnei, antpuolius. Daugelis 
šių pesticidų yra labai toksiški žmonėms ir aplinkai, todėl 
daugelis jų yra uždrausti Vakarų šalyse. 

Kiek kartų „Sąžiningos prekybos“ užaugintos medvilnės 
ekologinis ir socialinis pėdsakas yra mažesnis nei auginant 
įprastą medvilnę? 

a) 11 kartų
b) 20 kartų
c) 3 kartus
d) 5 kartus

4 KLAUSIMAS



Kurioje ES šalyje suvartojama daugiausia 
ekologiško maisto?

a) Švedijoje
b) Vokietijoje
c) Lietuvoje
d) Graikijoje

5 KLAUSIMAS



Pragyvenimo pajamos - tai pajamos, reikalingos 
pagrindiniams gyvenimo poreikiams patenkinti, t.y. 
turėti pakankamai pinigų maistui, vaistams, 
drabužiams ir mokslui. 

Koks procentas kakavos augintojų Vakarų Afrikoje iš 
šios veiklos gali užsidirbti pakankamai pinigų 
pragyvenimui?

a) 72%
b) 41%
c) 16%
d) 3%

6 KLAUSIMAS



Kuri iš šių valstybių turi didžiausią 
sąžiningos prekybos produktų rinką 
(suvartoja jų daugiausia)?

a) Švedija
b) Jungtinė Karalystė
c) Kanada
d) Italija

7 KLAUSIMAS



Prekyba deimantais - tai 81 mlrd. dolerių verta 
pramonė. Istoriškai deimantų prekyba buvo kupina 
korupcijos ir smurto. Dar ir šiandien daugiausia 
deimantų iškasama viename žemyne, o jų kasyba ir 
prekyba ir toliau išlieka problematiška. Kuriame 
žemyne iškasama daugiausia deimantų?

a) Afrikoje
b) Azijoje
c) Europoje
d) Šiaurės Amerikoje

8 KLAUSIMAS



Didžioji dalis sąžiningos prekybos gamintojų yra iš 
Afrikos, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros pakrantės 
valstybių, Azijos ir Okeanijos. Kuri iš šių valstybių 
didžiuojasi didžiausiu sąžiningos prekybos ūkininkų ir 
darbuotojų skaičiumi?

a) Brazilija
b) Kambodža
c) Kenija
d) Egiptas

9 KLAUSIMAS



Kelintais metais sąžininga prekyba 
„atkeliavo“ į Lietuvą?

a) 2020 m.
b) 2015 m.
c) 1994 m.
d) 2008 m.

10 KLAUSIMAS



I TURO ATSAKYMAI
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10 KLAUSIMO ATSAKYMAS



II TURAS



„Fairtrade“ simbolis buvo sukurtas 
taip, kad atspindėtų gamintojų 
optimizmą, susiejantį kasdienį 
žmonių, dirbančių sudėtingose 
situacijose, ryžtą su dideliais 
siekiais.

Mėlynas dangus vaizduoja didelį 
potencialą, žalia - ekologiją ir žalią, 
darnią produkciją. 
Ką vaizduoja ir reiškia likusi 
juoda simbolio dalis?

1 KLAUSIMAS



Dažnai galvojama, kad sąžininga prekyba apima 
tik tokius produktus kaip bananai, kava, šokoladas 

ir pan. Iš tikrųjų sąžiningos prekybos sertifikatą 
gali įgauti kur kas daugiau prekių! Iš šio sąrašo tik 

vienas produktas nepriklauso sąžiningos 
prekybos tinklui. Kuris?

ledai, lūpdažis, vynas, prieskoniai, futbolo 
kamuolys, masažo aliejus, gėlės, dviračio 

apsaugos, kremas nuo saulės

2 KLAUSIMAS



Atogrąžų miškų aljanso sertifikatas (angl. Rainforest Alliance Certified) 

nurodo, kad ūkis, miškas ar turizmo įmonė atitinka griežtus sertifikavimo

standartus, reikalaujančius užtikrinti ilgalaikį gamtos, socialinį ir ekonominį

darnumą. Sertifikatas skatina holistinį modelį: savo veikloje ūkininkai privalo

apsaugoti bioįvairovę, tausoti gamtos išteklius, darbininkams mokėti bent 

minimalų uždarbį. 

Šis sertifikatas žymimas logotipu su gyvūnu X, kurio(s) egzistavimas

ekosistemoje yra jos sveikatos požymis.

X taip pat priklauso yra šiuo metu greičiausiai nykstančiai gyvūnų rūšiai.

Koks gyvūnas slepiasi Atogrąžų miškų aljanso sertifikato logotipe?

3 KLAUSIMAS



Tik viena iš šių kompanijų atsakingai naudoja 
sąžiningos prekybos produkciją. Kuri?

4 KLAUSIMAS



„Be žiauraus elgesio su gyvūnais“ (angl. Cruelty Free International) yra

ne pelno siekianti organizacija, siekianti sustabdyti bandymus su gyvun̄ais

visame pasaulyje. 

Šios organizacijos suteikiamas gaminiu ̨(daugiausia kosmetikos, higienos

bei buitineṡ chemijos reikmenu)̨ sertifikavimo ženklas nurodo, kad tam 

tikram produktui pagaminti nebuvo atlikti jokie bandymai su jokiais

gyvūnais. Šis ženklas - nepaprastas, o vaizduoja tam tikrą gyvūną.

Šis gyvūnas, deja, yra vienas dažniausiai pasirenkamų gyvūnų kosmetikos

ir kitų priemonių testavimui, nes neturi ašarų kanalų ir todėl, pavyzdžiui, 

ant jų blakstienų ilgiau išsilaiko testuojama medžiaga.

Šis gyvūnas gali būti randamas ir gamtoje, ir būti prijaukintas namuose.

Koks gyvūnas slepiasi „Be žiauraus elgesio su gyvūnais“ sertifikato

logotipe?

5 KLAUSIMAS



Redingo miesto Britanijoje kriketo klubas 2019 m. vasara ̨ tapo

pirmuoju tokiu (X) sporto klubu pasaulyje. Tiesa, tai nereiškia, kad

visi klubo žaide ̇jai ir personalas tapo X – tik dalis ju ̨, įskaitant ir

klubo vadova ̨, nuo kurio viskas ir praside ̇jo. 

Dažniausiai kriketo varžybu ̨ pertraukos metu pateikiama arbata su

užkandžiais, tarp kuriu ̨ paprastai – sumuštiniai su kumpiu, žuvimi

ar kiaušiniu bei dešrele ̇s. Tačiau dabar per „Earley“ kriketo klubo

varžybas žmone ̇s vaišinasi X, namuose gamintais patiekalais –

kariais, picomis, tortiliju ̨ suktinukais ir kt. 

Toks sprendimas buvo priimtas siekiant užtikrinti, kad sveiku

maistu skanauja absoliučiai visi, o ne tik me ̇se ̇džiai varžybu ̨

dalyviai. Ir, anot klubo vadovo, sprendimas pasiteisino su kaupu. 

„Vienintelis skundas, kurio sulauke ̇me, yra tai, kad žaide ̇jai turi

grįžti į aikšte ̨ skaniausio X maisto pilnais pilvais“, – teige ̇ jis. 

Koks daiktavardis / būdvardis slepiasi po X?

6 KLAUSIMAS



Kas gamino tavo drabužius?

Sertifikavimo ženklas „X revoliucija“ siekia teigiamų kultūrinių bei politinių pokyčių X 
srityje, o kartu ir užtikrinti pačios X pramonės ir visų jos gamybos bei prekybos 
procesų skaidrumą, etiškumą, pagarbą žmonėms bei gamtai. 

„X revoliucijoje“ dalyvaujantys drabužių bei aksesuarų gamintojai ir prekių ženklai 
užsiima etiška X: darbuotojams mokami sąžiningi atlyginimai, gamybos procesų
skaidrumas yra lengvai patikrinamas. 

Kas yra X?

7 KLAUSIMAS



Žaliasis X (angl. Green X) yra tarptautinis
ekologinio tvarumo sertifikato ženklinimas, skirtas
turizmo paslaugu ̨ sektoriui. Žaliojo X ženklinimu
žymimi viešbuc ̌iai, svec ̌iu ̨ namai, kempingai, 
restoranai ir laisvalaikio vietos. Be X į visas šias
patalpas būtų sudėtinga patekti! Šiuo metu Žaliojo
X sertifikatas yra suteiktas daugiau nei 3 200 
viešbuc ̌iu ̨ ir kitu ̨ turizmo sektoriaus dalyviu ̨ 65-iose 
šalyse, didžioji dalis ju ̨ – Europoje. 

X dažnai laikomas simboliu - žinių, mįslių, 
iniciatyvos ar smalsumo.

Koks žodis slepiasi po X šio sertifikato
pavadinime?

8 KLAUSIMAS



Tokį ženklinimą ant maisto produktų turbūt taip pat ne kartą esate regėję.

Organišku ̨ produktu ̨ ženklinimo standartas „Ekologiškas ūkininkavimas“ teikiamas nuo 1985 m.

Visi šiuo logotipu pažyme ̇ti produktai privalo bu ̄ti sudaryti iš ne mažiau kaip 95 proc. ekologišku ̨

komponentu ̨, taip pat turi bu ̄ti pagaminti ar perdirbti Europos Sa ̨jungos ribose.

Du pagrindiniai šio ženklinimo tikslai yra skatinti ekologišku ̨ u ̄kiu ̨ ir gamybos ple ̇tra ̨ Europos

Sa ̨jungoje, taip pat remti atsakingą, tvarų žeme ̇s u ̄kį bei gamybą.

Šis ženklinimo standartas priklauso vienai valstybei, kurioje ir buvo įkurtas.

Ši šalis - trečia didžiausia Europoje. Ji taip pat buvo pirmoji pasaulyje, uždraudusi prekybos

centrams išmesti ar sunaikinti neparduotą maistą (dabar jie turi jį atiduoti maisto bankams ar

labdarai).

Kurioje šalyje buvo įkurtas ženklinimas „Ekologiškas ūkininkavimas“?

9 KLAUSIMAS



Ilgus dešimtmečius tuną žvejojantys laivai Ramiajame vandenyne vydavosi ir
tinklais gaudydavo vienos konkrečios rūšies gyvūną, kad sužvejotų po jais
plaukiantį tuną. Nors ir siekiama sužvejoti tuną, tokiu būdu buvo nužudyta ir
mažiausiai septyni milijonai šių gyvūnų. 1988 m. Earth Island institutas
viešai paskelbė pirmąją video-dokumentiką, kurioje buvo aiškiai matyti, kaip
jie miršta tuno tinkluose. Todėl 1990 m. institutas sukūrė specialią programą, 
kuri nustatė tarptautinius standartus siekiant sustabdyti šių gyvūnų gaudymą
ir žudymą tuno tinklais. 

Šis gyvūnas slepiasi minėtosios programos logotipe. Koks tai gyvūnas?

10 KLAUSIMAS



II TURO ATSAKYMAI



Juoda simbolio dalis vaizduoja 
žmogų, iškėlusį ranką į viršų - tai 
simbolizuoja dideles sąžiningos 
prekybos gamintojų pastangas ir 
ryžtą.

1 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Dviračio apsaugos

2 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Varlė
3 KLAUSIMO ATSAKYMAS



„Ben & Jerry's“ - pirmoji 
ledų kompanija, naudojanti 

sąžiningos prekybos 
ingredientus. „Ben & Jerry’s“ 
perėjimas prie etiško tiekimo 
atvėrė kelią kitoms įmonėms 
sekti šiuo pavyzdžiu. Keletas 

jų dabar naudojamų 
sąžiningos prekybos 

ingredientų yra kakava, 
vanilės pupelės, kava ir 
espresso pupelės bei 

riešutai.

4 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Triušis 

„Be žiauraus elgesio su gyvūnais“ organizacijos teikiamas 
sertifikatas vadinasi „Liuoksintis triušis“ (angl. Leaping Bunny)

5 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Veganas / veganiškas

Produktų ženklinimas „Veganiška“ 
Norint jį gauti, produktas turi atitikti keletą svarbiausių
kriterijų: jo sudėtyje negali būti jokių iš gyvūnų gautų

sudedamųjų dalių; gamybos procese naudojami 
produktai taip pat yra veganiški; gamintojas niekad 

nėra atlikęs naudojamų ingredientų bandymų su 
gyvūnais. 

6 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Mada
7 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Raktas

8 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Prancūzijoje

9 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Delfinas

10 KLAUSIMO ATSAKYMAS



III TURAS



X yra daugybej̇e mus̄u ̨ vartojamu ̨ produktu ̨ ir dažnai apie tai net neįtariame, nes ju ̨
sudeṫyje X ar jo dariniai gali but̄i įrašyti kitu vardu. X itin plačiai naudojamas
konditerijos, buitineṡ chemijos, kosmetikos gamyboje. Sausainiu ̨ ir kitu ̨
parduotuveṡe įsigyjamu ̨ kepiniu ̨ atveju, jei ant produkto neṙa oficialaus sertifikacijos
ženklo „Be X“, didele ̇ tikimybe,̇ kad jo ten yra: tai patys pigiausi industriniai riebalai, 
kuriu ̨ savybeṡ padeda gaminiams ilgiau išsilaikyti prekybos centro lentynoje. 

X išgauti (daugiausia Malaizijoje ir Indonezijoje) masiškai kertami mus̄u ̨ planetos
plaučiai – atograž̨u ̨ miškai. 

Kas yra X?

1 KLAUSIMAS



Vergovė, sakoma, buvo panaikinta prieš daugelį 
metų. Tačiau dar ir šiandien milijonai žmonių visame 
pasaulyje yra išnaudojami darbui prieš jų valią. 
„Fairtrade“ siekia išspręsti šią nepriimtiną praktiką. 

Šiuolaikinė vergovė apima priverstinį darbą, kuris 
yra bet koks darbas, atliekamas nevalingai ir 
gresiant bausmei. Tai apima vergiją, vergavimą už 
skolas, taip pat prekybą žmonėmis.

Įvardinkite bent vieną iš dviejų pagrindinių 
sektorių, kuriuose šiandien daugiausia randama 
šiuolaikinės vergovės apraiškų.

2 KLAUSIMAS



Tai - ASOCOOMAG moterų grupė. Jos, dėka „Sąžiningos prekybos“ tinklas, 
dirba su penkiais sertifikuotais bananų kooperatyvais, esančiais šiaurės
Kolumbijoje. Moterys darbą pradėjo tik 2019 m. visiškai tuščiomis rankomis. 
Prieš pradedant grupę, kai kurios šių moterų visą laiką skyrė namų ruošos
darbams ir vaikų priežiūrai. Dabar jos gali užsidirbti pinigų sau ir savo šeimai.

Nuo tada grupė rado kūrybiškų būdų, kaip ne tik tam tikrą vaisių X, jo žievelę
ir lapus, bet ir pirštines bei plastikinius maišelius, naudojamus jiems nuskinti, 
paversti įvairiausiais produktais. Jų rankose plastikiniai maišeliai tampa
žaislais ir baldais, X lapai - auskarais ir lempų uždangalais, žievė - plikytu
kremu!

Ką augina ASOCOOMAG moterų grupė Kambodžoje?

3 KLAUSIMAS



Jau susipažinote su Atogrąžų miškų aljanso 
sertifikatu, reikalaujančiu iš ūkių ir įmonių 
užtikrinti ilgalaikį gamtos, socialinį ir 
ekonominį darnumą. Tik vienas iš šių keturių 
prekės ženklų neturi šio sertifikato. Kuris?

4 KLAUSIMAS



Labai nedidelį X kiekį galima rasti kiekviename telefone. Vis dėlto 
kadangi telefoną pasaulyje turi daug žmonių ir jų daug pagaminama 
kiekvieną dieną, reikalingas X kiekis nebeatrodo toks mažas. X
išgavimas, deja, dažnai pasižymi itin sunkiomis darbo sąlygomis, vaikų 
išnaudojimu, nepakankamais atlyginimais ir pavojumi sveikatai. Todėl 
prekybą šia medžiaga taip pat stengiamasi padaryti kuo sąžiningesnę. 

Manoma, kad X į žemę atkeliavo per meteoritų audras, vykusias prieš 
daugiau nei 2 mlrd. metų.
X gali būti ir valgomas, jei vartojamas itin mažais kiekiais.

Kas yra X?

5 KLAUSIMAS



Pagrindinė Etiškos prekybos iniciatyvos (angl. Ethical Trading Initiative – ETI) 
misija yra apsaugoti darbuotojų teises pasaulinėse tiekimo grandinėse. Jos nariai 
– verslo įmonės, profesinės sąjungos bei nevyriausybinės organizacijos – privalo 
užtikrinti devynių pagrindinių principų laikymąsi. 

Šie principai yra: 
Darbas pasirenkamas laisva valia ir nėra priverstinis 
Užtikrinama asociacijų laisvė
Darbo sąlygos yra saugios ir atitinka higienos standartus 
Nenaudojamas vaikų darbas 
Mokami atitinkami, orų pragyvenimą užtikrinantys atlyginimai 
Darbo valandos yra priimtinos ir ne per ilgos
Jokios _____________
Reguliari darbo sutartis 
Draudžiamas žiaurus ir nežmoniškas elgesys 

Kokio žodžio trūksta 7-ajame principe, jei šio termino apibrėžimas yra toks: 

teisių suvaržymas arba atėmimas asmeniui ar asmenų kategorijai dėl rasinių
požymių, tautybės, kalbos, religinių ar politinių įsitikinimų, turtinės ar socialinės 
padėties, gimimo vietos ir kt.

6 KLAUSIMAS

https://lt.wikipedia.org/wiki/Teis%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ras%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tautyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Religija


„Ju ̄ros draugas“ (angl. Friend of the Sea) yra Pasaulio tvarumo

organizacijos (angl. World Sustainability Organization) projektas su

humanitarine ir aplinkosaugine misija. 

Šis sertifikatas suteikiamas tvariai veikla ̨ vykdančioms žvejybos kompanijoms

bei ju ̄ru ̨ produkcijai – žuviai, ju ̄ros ge ̇rybe ̇ms, omega-3 

žuvies taukams; taip pat kruizu ̨ bei prekybiniu ̨ laivu ̨ kompanijoms; delfinu ̨, 

banginiu ̨, ju ̄ru ̨ ve ̇žliu ̨, rykliu ̨ ir kitu ̨ ju ̄ru ̨ gyventoju ̨ stebe ̇jima ̨ vykdančioms

įmone ̇ms; tvariai išgaunamai ju ̄ros druskai; restoranams ir kt.

Šį sertifikatą gali gauti ir dar viena katerogija - viena viešoji vieta (ir kartu

gamtinis reiškinys), smarkiai susijusi su jūros ir pakrančių užterštumu. 

Tokiomis vietomis labai pagarsėjusios tokios šalys kaip Tailandas, Turkija, 

Havajai, Australija… Ilgiausias yra randamas Brazilijoje, kuris tęsiasi nuo Rio 

de Žaneiro iki Urugvajaus.

Kokia tai vieta (reiškinys), kuris gali gauti “Jūros draugo” 
sertifikatą?

7 KLAUSIMAS



Jau susipažinote su “Liuoksinčiu triušiu”, „Be 
žiauraus elgesio su gyvūnais“ organizacijos skiriamu 
sertifikatu, žyminčiu, kad prekės yra netestuojamos 
ant gyvūnų. Vienas iš šių 4 prekės ženklų nėra 
pripažintas šios organizacijos ir todėl „Liuoksinčio 
triušio“ sertifikato neturi. Kuris tai prekės ženklas?

8 KLAUSIMAS



„_____ šokoladas“ yra vienintelė šokolado kompanija pasaulyje, kurios 
savininkai yra smulkūs ūkininkai, atsakingi už šio šokolado gamybą. Kompanijai 
vadovauja 85 tūkst. ūkininkų organizacija Ganoje, Afrikoje. Ūkininkai yra 
pagrindiniai sprendimų priėmėjai šio šokolado gamyboje, prekyboje ir kitose 
srityse - tai unikalus ir ūkininkus įgalinantis verslo modelis!

Koks būdvardis slepiasi šokolado pavadinime, jei juo norima pabrėžti 
šokolado gerumą? Paveikslėliai turėtų jums padėti!

9 KLAUSIMAS



Ar jau geriau pažįstate „Sąžiningą
prekybą“ ir ko reikia, norint būti
sąžiningos prekybos advokatu?

Remdamiesi prieš tai aptartais
pavyzdžiais ir paveikslėliu, įvardinkite
trūkstamą ketvirtąjį sąžiningos
prekybos principą.*

*Užtenka nurodyti temą, tikslaus pavadinimo nereikia!

10 KLAUSIMAS



III TURO ATSAKYMAI



Palmių aliejus

Daugiau informacijos lietuviškai apie palmių aliejų, jo daromą žalą bei kaip jos 
išvengti, rasite informaciniame tinklalapyje „Be palmių aliejaus“: 
bepalmiualiejaus.lt 

1 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Žemės ūkis / statybų sektorius

2 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Bananus

3 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Milka Atogrąžų miškų
aljanso sertifikato neturi

4 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Auksas
5 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Diskriminacija

6 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Paplūdimys

7 KLAUSIMO ATSAKYMAS



„Liuoksinčio triušio“ sertifikato 
neturi „Maybelline New York“

8 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Dieviškas šokoladas 
(angl. Divine Chocolate)

9 KLAUSIMO ATSAKYMAS



Teisinga kaina

Šis principas reiškia, kad, įvertinus 
prekei užauginti / pagaminti 
reikalingas išlaidas ir žmonių 
darbą, nustatoma adekvati prekės 
kaina, kurios pakankama dalis 
atitenka būtent prekę 
užauginusiems / pagaminusiems 
ūkininkams ar darbuotojams.

10 KLAUSIMO ATSAKYMAS



AČIŪ UŽ DALYVAVIMĄ!

Ši veikla yra projektų „Darbotvarkė2030“ ir Eurodad narių institucinio stiprinimo dalis. Projektus mums padeda įgyvendinti LR Užsienio reikalų ministerijos 

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai ir Europos komisijos programų lėšos.


