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Zahvala
Priprava Standarda FairWild: različica 2.0 je plod skupnih prizadevanj številnih organizacij in
posameznikov, ki so prispevali znanje, čas in izkušnje za iskanje najboljšega načina za
zagotovitev, da bi bila trgovina z viri iz narave bolj trajnostna.
Revizijo je omogočila velikodušna denarna podpora nemške Zvezne agencije za ohranjanje
narave (Bundesamt für Naturschutz, BfN) in WWF Nemčija. Hvaležni smo osebju inštituta za
tržno ekologijo (Institute for Marketecology – IMO) za prispevke k razvijanju in preizkušanju
kazalnikov uspešnosti za Standard FairWild: različica 2.0 ter Mednarodni akademiji za
ohranjanje narave (International Academy for Nature Conservation), Vilm, Nemčija, za gostitev
številnih delavnic, ki so prispevale k temu standardu.
Pri preizkušanju tega standarda na terenu so bile v pomoč izkušnje, pridobljene pri projektih, ki
so jih podprli nemško Zvezno ministrstvo za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ), projekt biotske raznovrstnosti
EU–Kitajska (ECBP), švicarski program z spodbujanje uvoza (SIPPO), WWF Nemčija,
Traditional Medicinals, Martin Bauer GmbH & Co., Forum Essenzia e.V., ProFound, Kuendig
AG, Bahnhof-Apotheke Kempten, IUCN Južna Amerika, strokovna skupina IUCN/SSC za
zdravilne rastline, Fundacija za oživitev lokalnih tradicij zdravilstva (FRLHT) Indija, Mednarodni
center za celostni razvoj gorskih območij (ICIMOD) Nepal in TRAFFIC. Fundacija FairWild je
sodelovala s skupnostmi, zadrugami nabiralcev, raziskovalnimi ustanovami, vladnimi organi in
gospodarskimi družbami, vpletenimi v nabiranje, predelavo in trgovanje v naravi nabranih
proizvodov. Hvaležni smo za njihove pomembne prispevke pri reviziji.
Revizijo so opravili člani tehničnega odbora Fundacije FairWild v skladu z usmeritvami
skrbniškega odbora Fundacije FairWild.
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1 UVOD
1.1 Uporabnost in namen
Standard FairWild: različica 2.0 se uporablja za podjetja, ki nabirajo rastline v naravi in želijo
pokazati svojo zavezanost trajnostnemu nabiranju, družbeni odgovornosti in načelom
pravične trgovine. Ta standard združuje Mednarodni standard za trajnostno nabiranje
zdravilnih in aromatičnih rastlin v naravi (ISSC-MAP), različica 1.0 (MPSG 2007), in Standarde
FairWild, različica 1 (MEINSHAUSEN idr. 2006) v celovit standard FairWild za trajnostno
nabiranje v naravi.
Namen standarda FairWild je zagotoviti nadaljnjo rabo in dolgoročno preživetje prostoživečih
vrst in populacij v njihovih habitatih ter pri tem spoštovati tradicijo in kulturo in pomagati vsem
deležnikom, predvsem pa nabiralcem in drugim delavcem, pri njihovem preživljanju.
Naraščajoče povpraševanje po naravnih izdelkih na področjih prehrane, kozmetike, velnesa
in zdravilnih sestavin je velik ekološki in družbeni izziv. Velik pritisk vse širšega gospodarskega
nabiranja virov iz narave lahko ogrozi preživetje populacij in vrst ter lokalne ekosisteme. Vlade,
podjetja in potrošniki ugotavljajo, da vedno manjša razpoložljivost in izginjanje teh virov iz
narave znatno ogrožata zdravje in gospodarstvo ter spodkopavata preživljanje nabiralcev, ki
so pogosto iz najrevnejših družbenih skupin v državah izvora. Uresničiti je treba ekološke,
družbene in gospodarske cilje in opredeliti najboljše prakse, da bo nabiranje rastlin v naravi
trajnostno. Standard FairWild je oblikovan za reševanje teh izzivov.
Standard FairWild premošča vrzel med splošnimi smernicami za ohranjanje narave in etičnim
kodeksom na eni strani ter načrti za nabiranje in upravljanje, namenjenimi posameznim vrstam
in lokalnim razmeram, na drugi strani. Sprejetje načel in uporaba meril standarda FairWild
bosta pomagala zasebnim gospodarskim družbam, vladnim organom, raziskovalnim centrom
in skupnostim določiti in uporabljati dobre prakse za te ključne sestavine trajnostnega
nabiranja prostoživečih rastlin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ohranjanje prostoživečih rastlinskih virov,
preprečevanje škodljivih vplivov na okolje,
upoštevanje zakonov, drugih predpisov in sporazumov,
spoštovanje običajnih pravic in delitev koristi,
spodbujanje poštenih pogodbenih razmerij med in nabiralci,
omejevanje sodelovanja otrok pri dejavnostih nabiranja v naravi,
zagotavljanje koristi za nabiralce in njihove skupnosti,
zagotavljanje poštenih delovnih pogojev za vse delavce podjetja za nabiranje v naravi,
uporaba odgovornih upravljavskih praks,

10. uporaba odgovornih poslovnih praks,
11. spodbujanje zaveze kupca.
Področje uporabe Standarda FairWild: različica 2.0 zajema sestavine zeliščnih pripravkov in
drugih rastlinskih izdelkov, ki izvirajo iz nabiranja v naravi:
✓ rastline, deli rastlin in rastlinski proizvodi, nabrani v naravnih habitatih,
✓ glive in lišaji, nabrani v naravnih habitatih.
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Uporabnost standarda FairWild za druge vrste (kot so izvirno gojene, naturalizirane, invazivne
ali ponovno naseljene vrste) je treba določiti za vsak primer posebej1. Živali in živalski
proizvodi, kot sta vosek in med, so izvzeti iz standarda.
Standard FairWild je namenjen uporabi v najrazličnejših zemljepisnih, ekoloških, kulturnih,
gospodarskih in trgovinskih razmerah, v katerih se rastlinski viri nabirajo v naravi. Obravnava
predvsem nabiranje rastlinskega materiala v naravi za tržne namene in ne za preživetje ali
lokalno uporabo v majhnem obsegu.
Standard FairWild opredeljuje okvir načel in meril, ki se lahko uporabijo pri upravljanju
prostoživečih vrst in njihovih habitatov ob hkratnem spodbujanju družbeno odgovornih
poslovnih praks. Fundacija FairWild se zaveda, da bodo morali biti načini izvajanja različni, da
se doseže pomemben ugoden vpliv na trajnost rastlinskih virov, ki se nabirajo v naravi, in
podpre širok razpon koristi za zdravje in preživljanje, ki so odvisne od trajnostne uporabe vrst,
ki se nabirajo v naravi (slika 1). Ta načela in merila FairWild se lahko uporabijo kot:
• smernice za upravljanje virov,
• pomoč pri izvajanju zakonodajnih in političnih okvirov (na primer državne zahteve za
varnost in okolje ter državne zaveze po mednarodnih konvencijah),
•
•

podlaga za mednarodno spremljanje in poročanje (prostovoljni kodeks ravnanja) ter
pomoč pri izdajanju potrdil FairWild.

Slika 1. Načini izvajanja Standarda FairWild: različica 2.0
Standard FairWild se nenehno razvija. Občasne revizije bodo temeljile na izkušnjah pri
izvajanju in bodo opravljene ob izčrpnem posvetovanju z zainteresirano javnostjo.

1

Dodatna navodila bodo na voljo na spletnem mestu Fundacije FairWild (www.FairWild.org) ali na
zahtevo (secretariat@FairWild.org).
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1.2 Zgradba Standarda FairWild: različica 2.0
Različica 2.0 standarda FairWild sledi funkcionalni hierarhiji sestavin po razdelitvi, prikazani v
preglednici 1.
Preglednica 1. Funkcionalna razdelitev sestavin standarda
Element

Opis

Standard

Sklop pravil za snovanje, izvajanje in/ali vrednotenje dobrih
upravljavskih praks.

Načelo

Temeljni zakon ali pravilo, ki je podlaga za presojanje in ukrepanje.
Načela so izrecni elementi cilja.

Merilo

Stanje ali vidik procesa ali sistema, ki bi moral biti vzpostavljen, če
se upošteva načelo. Način oblikovanja meril bi moral omogočiti
določitev stopnje skladnosti v dejanskih razmerah.

Kazalnik

Preverljiv kvantitativen ali kvalitativen parameter za ocenitev
skladnosti podjetja z merilom. V sistemu FairWild vsak kazalnik
(kontrolna točka) opisuje različne ravni skladnosti, da se olajša
nadzorni proces in omogoči dokazovanje postopnega napredka.

Prirejeno po LAMMERTSU VAN BUERENU in BLOMU (1997)

Standard FairWild: različica 2.0 obsega 11 načel in 29 meril, ki obravnavajo ekološke,
družbene in ekonomske zahteve za trajnostno nabiranje v naravi. Navedena so v drugem
poglavju tega dokumenta. Kazalniki uspešnosti, opredeljeni v spremljajočem dokumentu
(FWF 2010b), so kontrolne točke za ocenjevanje napredka pri izvajanju načel in meril
standarda FairWild ter podlaga za preverjanje, notranje preglede in izdajanje potrdil po
standardu FairWild prek neodvisnih organov, ki jih pooblasti Fundacija FairWild. Podrobni
postopki zunanjega nadzora, minimalne zahteve za izdajanje potrdil in podatki o označevanju
izdelkov in uporabi logotipa FairWild so na voljo pri Fundaciji FairWild.
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2 STANDARD FAIRWILD: RAZLIČICA 2.02
2.1 Načela in merila FairWild za podjetja za nabiranje
I. ODDELEK: ZAHTEVE ZA NABIRANJE V NARAVI IN OHRANJANJE NARAVE
1. načelo: ohranjanje prostoživečih rastlinskih virov
Obseg, stopnja in način nabiranja rastlinskih virov v naravi morajo omogočati dolgoročno ohranitev
populacij in vrst.
1.1

Stanje ohranjenosti ciljnih vrst
Stanje ohranjenosti ciljnih vrst in populacij se ocenjuje in redno pregleduje.

1.2

Na znanju temelječe nabiralne prakse
Nabiralne in upravljavske prakse temeljijo na ustrezni identifikaciji, kartiranju, inventarizaciji, ocenjevanju in
spremljanju ciljnih vrst in vplivov nabiranja.

1.3

Trajnost stopnje nabiranja
Stopnja (intenzivnost in pogostnost) nabiranja ciljnega vira ne presega zmožnosti ciljne vrste za dolgoročno
obnovo.

2. načelo: preprečevanje škodljivih vplivov na okolje
Preprečiti je treba škodljive vplive dejavnosti nabiranja na druge prostoživeče vrste, območje nabiranja
in sosednja območja.
2.1

Občutljivi taksoni in habitati
Določijo in zavarujejo se redke, ogrožene in prizadete vrste in habitati, na katere bosta verjetno vplivala
nabiranje in upravljanje ciljnih vrst.

2.2

Upravljanje habitatov (na ravni krajine)
Dejavnosti upravljanja, ki podpirajo nabiranje ciljnih vrst v naravi, ne škodujejo raznovrstnosti, procesom in
funkcijam ekosistemov.

II. ODDELEK: PRAVNE IN ETIČNE ZAHTEVE
3. načelo: upoštevanje zakonov, drugih predpisov in sporazumov
Dejavnosti nabiranja in upravljanja se morajo izvajati po zakonitih ureditvah posesti ter morajo biti v
skladu z ustreznimi zakoni, drugimi predpisi in sporazumi.
3.1

Posest, pooblastilo za upravljanje in pravica do uporabe
Nabiralci in upravljavci imajo jasno in priznano pravico uporabljati in upravljati ciljne vire ter pooblastilo za
to.

3.2

Zakoni in drugi predpisi ter upravne zahteve
Nabiranje in upravljanje ciljnih virov sta v skladu z vsemi mednarodnimi sporazumi ter državnimi in lokalnimi
zakoni, drugimi predpisi in upravnimi zahtevami, vključno s tistimi, ki se nanašajo na zavarovane vrste in
območja.

4. načelo: spoštovanje običajnih pravic in delitev koristi
Priznati, spoštovati in varovati je treba običajne pravice lokalnih skupnosti in domorodnega prebivalstva
do uporabe in upravljanja območij nabiranja in ciljnih virov, ki se nabirajo v naravi.
4.1

Tradicionalna uporaba in praksa, pravica do dostopa in kulturna dediščina
Lokalne skupnosti in domorodno prebivalstvo, ki imajo pravno ali običajno posest ali uporabno pravico,
imajo nadzor nad podjetji za nabiranje, kolikor je potrebno za varstvo njihovih pravic, tradicionalnega znanja
ali virov.

4.2

Delitev koristi
Sporazumi z lokalnimi skupnostmi in domorodnim prebivalstvom temeljijo na ustreznem in zadostnem
poznavanju posesti ciljnega vira, pravic do dostopa, zahtev za upravljanje in vrednosti vira. Sporazumi
zagotavljajo pravično in enakopravno delitev koristi za vse vpletene partnerje.

Glosar izrazov, uporabljenih v Standardu FairWild: različica 2.0, je skupaj s kazalniki uspešnosti
vključen v spremljajoči dokument (FWF 2010b).
2
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III. ODDELEK: DRUŽBENE IN PRAVIČNOTRGOVINSKE ZAHTEVE
5. načelo: spodbujanje poštenih pogodbenih razmerij med nosilci dejavnosti in nabiralci
Nabiralci imajo na voljo strukture in dostop do informacij, ki jih potrebujejo za zastopanje svojih interesov
in sodelovanje pri odločanju o premijah FairWild. Ni diskriminacije posameznih skupin nabiralcev.
5.1

Pravična pogodbena razmerja
Ekonomski odnos med gospodarsko družbo in nabiralci je pravičen in pregleden ter nabiralcem omogoča
sodelovanje pri pomembnih odločitvah, kot so uporaba premije ali sporazumi o cenah.

5.2

Ni diskriminacije nabiralcev
Nabiralci niso diskriminirani na podlagi rase, barve kože, etnične pripadnosti, vere, spola ali političnega
prepričanja. Spodbuja se registracija žensk kot nabiralk.

6. načelo: omejevanje sodelovanja otrok pri dejavnostih nabiranja v naravi
Nabiralci opravljajo nabiranje in predelovanje brez bistvenega prispevka dela otrok.
6.1

Otroci in mladi nabiralci
Otroci se ne najemajo kot pogodbeni nabiralci. Mladi nabiralci nikoli ne opravljajo nobenega nevarnega
dela.

6.2

Pogodbeno najemanje otrok za nabiralna dela
Nabiralci ne najemajo otrok kot pogodbenih delavcev za pomoč pri nabiranju ali predelavi.

6.3

Pomoč otrok staršem pri nabiranju
Otroci opravljajo le zelo omejena dela pri nabiranju in le pod nadzorom.

7. načelo: zagotavljanje koristi za nabiralce in njihove skupnosti
Trgovskih posrednikov je čim manj, nabiralcem je zagotovljena pravična cena nabranega blaga in
družbeni razvoj skupnosti se podpira s sredstvi premij FairWild.
7.1

Pravične cene in plačevanje nabiralcev
Podjetje za nabiranje zagotavlja, da nabiralci dobijo dolgoročno pravično plačilo, tako da zahteva pregledne
izračune stroškov, nabiralce vključuje v določanje cen ter ohranja kratke trgovske verige in zagotavlja
pravočasno plačevanje nabiralcev.

7.2

Uporaba in upravljanje premij FairWild
Vsaka prejeta premija FairWild se takoj začne pregledno upravljati v premijskem skladu, o uporabi sklada
pa odgovorno odločajo organizacija nabiralcev, odbor predstavnikov nabiralcev ali odbor imenovanih
mešanih deležnikov za upravljanje premij FairWild.

8. načelo: zagotavljanje poštenih delovnih pogojev za vse delavce podjetja za nabiranje v naravi
Podjetje za nabiranje zagotavlja dobre delovne pogoje za vse svoje delavce.
8.1

Osnovne delavske pravice za osebje podjetja za nabiranje v naravi
Podjetje za nabiranje v naravi spoštuje osnovne človeške vrednote in temeljne pravice pri delu vseh
delavcev.

8.2

Varno delovno okolje za osebje podjetja za nabiranje v naravi
Zagotoviti je treba varno in higienično delovno okolje ob upoštevanju prevladujočega znanja o panogi in
kakršnih koli posebnih nevarnosti.

8.3

Pravični pogoji zaposlitve za osebje podjetja za nabiranje v naravi
Podjetje za nabiranje v naravi deluje kot družbeno odgovoren delodajalec in zagotavlja dobre pogoje
zaposlitve.
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IV. ODDELEK: ZAHTEVE GLEDE UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA
9. načelo: uporaba odgovornih upravljavskih praks
Nabiranje ciljnih vrst v naravi mora temeljiti na prilagodljivih, praktičnih, vključujočih in preglednih
upravljavskih praksah.
9.1

Načrt upravljanja vrst/območja
Načrt upravljanja vrst/območja opredeljuje prilagodljive in praktične postopke upravljanja in dobre nabiralne
prakse.

9.2

Inventarizacija, ocenjevanje in spremljanje
Upravljanje nabiranja v naravi podpirajo ustrezen in praktičen inventar virov ter ocenjevanje in spremljanje
vplivov nabiranja.

9.3

Izvajanje trajnostnih nabiralnih ukrepov pri nabiralcih
Podjetje za nabiranje v naravi zagotavlja, da ciljne vire nabirajo le usposobljeni in sposobni nabiralci, ter
spremlja, kako učinkovito nabiralci izvajajo ustrezna navodila za nabiranje.

9.4

Usposabljanje in krepitev zmogljivosti
Upravljavci virov in nabiralci imajo ustrezne znanja in veščine (usposabljanje, nadzor, izkušnje) za izvajanje
določb načrta upravljanja in izpolnjevanje zahtev tega standarda.

9.5

Preglednost in sodelovanje
Dejavnosti nabiranja v naravi se izvajajo pregledno glede načrtovanja in izvajanja upravljanja, evidentiranja
in izmenjave informacij ter vključevanja deležnikov.

10. načelo: uporaba odgovornih poslovnih praks
Nabiranje virov v naravi mora podpirati zahteve trga glede kakovosti, denarnih razmer in sledljivosti, ne
da bi se pri tem žrtvovala trajnost vira.
10.1

Posebne zahteve glede trga/kupca
Trajnostno nabiranje ciljnih virov in ravnanje z njimi se izvajata in načrtujeta v skladu z zahtevami trga, da
se prepreči ali čim bolj zmanjša verjetnost, da se nabrani izdelki ne bi prodali.

10.2

Sledljivost
Shranjevanje ciljnih virov in ravnanje z njimi se izvajata tako, da omogočata sledljivost od območja
nabiranja do prodaje.

10.3

Finančna uspešnost in odgovorni trgovinski odnosi
Spodbujajo se mehanizmi za zagotavljanje finančne uspešnosti sistemov za trajnostno nabiranje ciljnih
virov v naravi.

2.2 Načela in merila FairWild za kupce v naravi nabranih izdelkov
11. načelo: spodbujanje zaveze kupca
Kupec v naravi nabranih izdelkov (npr. uvoznik) si prizadeva za dolgoročne trgovinske odnose s
podjetjem za nabiranje v naravi, ki so v obojestransko korist in temeljijo na spoštovanju, preglednosti in
podpori dobavitelju z vidika kakovosti.
11.1

Trgovinski odnosi v obojestransko korist
Kupec v naravi nabranih proizvodov si prizadeva vzdrževati dolgoročne pravične trgovinske odnose z
dobavitelji in jim nudi podporo z informacijami, usposabljanjem in ugodnimi trgovinskimi pogoji.

11.2

Pravične cene in premija FairWild
Kupec za v naravi nabrane izdelke plača pravično ceno in premijo FairWild za podporo družbenemu razvoju
skupnosti nabiralcev.
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PRILOGA 1. KRATICE IN OKRAJŠAVE
ABS

Access and benefit-sharing (dostop in delitev koristi)

BfN

Bundesamt für Naturschutz (nemška Zvezna agencija za ohranjanje narave)

BMZ

Bundesministerium Für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (nemško Zvezno
ministrstvo za gospodarsko sodelovanje in razvoj)

CBD

Convention on Biological Diversity (Konvencija o biološki raznovrstnosti)

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora (Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami)

CSR

Corporate Social Responsibility (družbena odgovornost podjetij – DOP)

ECBP

EU-China Biodiversity Project (projekt biotske raznovrstnosti EU–Kitajska)

FWF

FairWild Foundation (Fundacija FairWild)

FRLHT

Foundation for Revitalisation of Local Health Traditions (Fundacija za oživitev
lokalnih tradicij zdravilstva)

GACP

Good Agricultural and Collection Practices (dobre kmetijske in nabiralne prakse)

GMP

Good Manufacturing Practices (dobre proizvodne prakse)

GSPC

Global Strategy for Plant Conservation (Svetovna strategija ohranjanja rastlin)

ICIMOD

International Centre for Integrated Mountain Development (Mednarodni center za
celostni razvoj gorskih območij)

IMO

Institute for Marketecology (Inštitut za tržno ekologijo)

INGOs

International non-government organisations (mednarodne nevladne organizacije –
mednarodne NVO)

ISSC-MAP

International Standard for Sustainable Wild Collection of Medicinal and Aromatic
Plants (Mednarodni standard za trajnostno nabiranje zdravilnih in aromatičnih
rastlin v naravi)

IUCN

International Union for Conservation of Nature (Mednarodna zveza za ohranjanje
narave)

MAP

Medicinal and aromatic plant (zdravilna in aromatična rastlina)

MPSG

Medicinal Plant Specialist Group of the IUCN/SSC (strokovna skupina
IUCN/SSC za zdravilne rastline)

SIPPO

Swiss Import Promotion Programme (švicarski program z spodbujanje uvoza)

SSC

Species Survival Commission (Komisija za preživetje vrst)

UN

United Nations (Združeni narodi – ZN)
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