
Rugmark

Lisans verilmesi
Çocuk işçiliğine karşı uluslararası inisiyatif, halıları, halı
zeminleri ve zemin döşemelerini katı sosyal kriterlere
göre işaretlemektedir, 1999 yılından beri TransFair e. V.
İle işbirliği içindedir.
Kriterler:
 14 yaş altı işçi çalıştırmamak
 Genç aile mensuplarının yalnızca aynı eşzamanlı

okula devam garantisiyle çalıştırılması
 Ülkeye özgü, yasal asgari ücret
 Sipariş şeffaflığı
 Bağlantılı işletmelerin devlete kayıtlı olması
 Tedarikçi bağlı işletmelerin açıklanması
Değerlendirme:
Güvenilir sosyal mühür

FairWertung

Lisans verilmesi:
Dachverband FairWertung e.V. (Eski giysi toplamak için
kilise birlikleri ve kuruluşları)

BanaFair

Lisans verilmesi
Verein BanaFair e.V. (kuruluş 1986)
Kriterler:
 İnsanca ve ekolojik olarak kabul edilebilir muz

üretimi ve pazarlaması
 Yalnızca meyvelerini çokuluslu şirketlerden

bağımsız olarak üreten ve pazarlayan küçük
işletmelerden ithalat yapmak

 Muz üreten ülkelerdeki partner organizasyonların
projelerinin ve eylemlerinin mali olarak
desteklenmesi

Değerlendirme:
Güvenilir çevre ve toplum mührü

Fair Trade in Tourism
South Africa

Lisans verilmesi:
Fair Trade Labelling Organization (FLO) & Fair Trade in
Tourism in South Africa (FTTSA)
Kriterler:
 Adil çalışma koşulları
 Adil gelir dağılımı
 Dezavantajlı halk gruplarının desteklenmesi
 Şirket etiği
 İnsan haklarının, kültürün, çevrenin korunması
Değerlendirme:
Güvenilir sosyal mühür

Aşağıdaki web siteleri (sertifikalı) sürdürülebilir tüketim hakkında
ayrıntılı bilgiler vermektedir:
www.fairunterwegs.org
www.fairtourismsa.org.za
www.fairwertung.de
www.label-online.de
www.pan-germany.org
www.transfair.org
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KILAVUZ
SOSYAL MÜHÜR

Yerel Gündem 21

HARBURG21 destekçisidir:

Kriterler:
 Sertifikalı adları/markaları üçüncü kişilere aktarma

yasağı
 Kullanım vs. Hakkında bilgi şeffaflığı
 Doğru faturalandırma
 Sertifikalı FairWertung işletmeleri yoluyla

pazarlamanın tercih edilmesi
 Toplama ve pazarlamanın dokümantasyonu
 Tekstil ürünlerinin zararsız bir şekilde tasfiye

edilmesi
Değerlendirme:
Güvenilir çevre ve toplum mührü

www.weltladen.de
www.rugmark.de
www.aktiv-gegen-
kinderarbeit.de/sozialstandards/
siegel

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Harburg

HARBURG21
Yerel Sürdürülebilirlik Ağı
Eğitim ve Toplum Çalışması
Am Irrgarten 9, oda 131
21073 Hamburg
Tel./Faks: 040-30 09 21 47
E-posta: buero@harburg21.de
Web: www.harburg21.de

Çalışma saatleri:
Salı ve Perş. 14.30-16.30



Etik tüketim: Sekiz adil mühür

Etik tüketim, yalnızca çevre dostu değil, aynı
zamanda ekonomik açıdan kabul edilebilirdir ve
adil ticaret yoluyla sosyal iklimi destekler. Uygun
şekilde sertifikalandırılan ürünler alarak, sorumlu
tüketiciler olarak insanca çalışma koşullarını, adil
fiyatları (örneğin eğitim, sağlık vs. gibi alanların
finansmanına katkıyı), adil maaşları, çocuk işçiliği
yasağını ve üretici ülkelerde yapılan tarımda
gittikçe artan ekolojik odaklanmayı desteklemiş
olursunuz.

Örneğin çiçek, gıda, tekstil ya da turizm gibi adil
ticareti yapılan ürünler ve hizmetler aşağıdaki sekiz
mührü taşır:

fairfleurs

Lisans verilmesi
TransFair e. V., uluslararası Fair Trade Labelling
Organisation (FLO) üyesidir

Kriterler:
Gül ekilen ülkelerde çalışma ve yaşam koşullarının
aşağıdakilerle iyileştirilmesi:
 Demokratik çalışma yapıları
 İşçi temsilcisi hakkı
 Sendika üyliği hakkı
 Zorla ve çocuk çalıştırma yasağı
 Su ve erozyon koruması
 Böcek zehiri kullanımının yavaş yavaş azaltılması

Değerlendirme:
Güvenilir çevre ve toplum mührü

Flower Label Program
(Çiçek mührü programı)

Lisans verilmesi:
İnsan hakları organizasyonlarından, sendikalardan,
çiçek satıcılarından ve sertifikalı çiçek çiftliklerinden
oluşan FLP birliğinin FLP sertifikalandırma komitesi

Kriterler:
 Adil maaş
 Sendikaya üyelik olanağı
 Dünya Çalışma Örgütü ILOùnun uluslararası işçi

hakları
 Çocuk/zorla çalıştırma yasağı
 Sağlık ve iş güvencesi
 Zehirli böcek ilaçları olmaması
 Kimyasal maddelerin azaltılması
 Doğal kaynakların korunması

Değerlendirme:
Güvenilir çevre ve toplum mührü

Fairtrade

Lisans verilmesi:
TransFair e. V., (uluslararası Fair Trade Labelling
Organisation (FLO) üyesidir)

Kriterler:
 Demokratik ve şeffaf işletme yapısı
 Çocuk/zorla çalıştırma yasağı
 Ayrımcılık olmaması
 Yalnızca tescilli işletmelerden alım yapılması
 Ön finansman (kredi verilmesi)
 Uzun vadeli tedarik ilişkileri
 Çevrenin/doğanın korunması (su, zehirli böcek

ilaçlarından kaçınmak)

Değerlendirme:
Güvenilir sosyal mühür

Hand-in-Hand (El Ele)

Lisans verilmesi:
Rapunzel Naturkost AG

(Minimum ve Gelişme) Kriterleri
 Ekolojik tarım
 En az %50 oranında adil ticaretle alınan hammadde
 Uzun vadeli ticaret ilişkisi
 Üreticiler için ekolojik danışmanlık
 Dünya pazarı düzeyinin üzerinde fiyatlar
 Sosyal/ekolojik projelere satış fiyatının %1ùiyle

mali destek sağlanması
 İşçilere sosyal güvence
 İşyeri güvenliği
 Toplantı özgürlüğü
 Ayrımcılık yapılmaması
 Çocuk/zorla çalıştırma yasağı

Değerlendirme:
Güvenilir çevre ve toplum mührü



Etik tüketim: Sekiz adil mühür


