Vill er församling vara värd för en
Fairtrade ambassadörsutbildning?
Vill ni göra skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd
fattigdom? Fairtrades utbildning är en populär och uppskattad kurs inom
ett viktigt och aktuellt ämne. Ambassadörsutbildningen med inriktning
Kyrka för Fairtrade ger en bra grund för engagemang och aktivitet i rättvis
handel och etisk konsumtion.

Varför bli ambassadör?
Hur arbetar Fairtrade med att förbättra levnadsvillkoren för odlare och anställda i
länder med utbredd fattigdom? Hur kan kyrkan vara en del av detta arbete? Arrangera
en ambassadörsutbildning för Fairtrade i er församling! Kursen syftar till ökad kunskap
om rättvis handel och etisk konsumtion och bidrar till ökad kännedom om Fairtrade.
Ambassadörsutbildningen fokuserar på möjligheten att som konsument göra skillnad
genom enkla val i butiken.

Om ambassadörsutbildningen
Utbildningen passar både församlingsmedlemmar och anställda. Inga förkunskaper
krävs och efter utbildningen bestämmer ambassadörerna hur de vill engagera dig.
Utbildade ambassadörer ingår i ett växande nätverk av frivilliga för Fairtrade och rättvis
handel. Under kursen ges exempel på hur andra gjort för att göra skillnad. Tusentals
personer har genom åren utbildat sig till Fairtrade-ambassadörer.

Kursinnehåll:
Utbildningen är mycket varierande med föreläsningar, grupparbeten, filmer och
diskussioner. Ambassadörsutbildningen omfattar cirka 12-15 utbildningstimmar och
berör områden som:
 Det här är Fairtrade
 Därför behövs Fairtrade
 Fairtrade i världen
 Resultatet av Fairtrades arbete
 Marknaden & konsumenten
 Fairtrade i Sverige
 Att vara ambassadör & aktionsworkshop

Kursupplägg
Det går att arrangera ambassadörsutbildningen på olika sätt. Som en studiecirkel på sex
träffar, en helg, två lördagar i följd eller en vardag och helgdag, t.ex. fredag och lördag.
Ni avgör själva vad som fungerar bäst för er.

Inriktning Kyrka för Fairtrade:
Kyrkor har alltid varit en viktig kraft i arbetet för etisk konsumtion och rättvis handel.
Sedan 2009 finns diplomeringen Kyrka för Fairtrade för församlingar som väljer
Fairtrade-märkta produkter och engagerar sig för frågorna. Fler än 115 församlingar är
diplomerade för sitt arbete och engagemang. Diplomeringen är ekumenisk och öppen
för kyrkor i alla samfund.
En ambassadörsutbildning med inriktning Kyrka för Fairtrade betyder att kursen även
innehåller teologisk motivation samt praktiska pass kring diplomeringen Kyrka för
Fairtrade. Många väljer också att inkluderamed en andakt eller gudstjänst med tema
rättvis handel. Inriktningen utgår ifrån Kyrka för Fairtrades utbildningsmaterial och
utgör cirka 3 timmar av kursens omfattning. Dessa pass är valfria och går att förlägga
inriktningspassen i slutet eller början av utbildningen.
Ni behöver inte vara en diplomerad Kyrka för Fairtrade för att arrangera en
ambassadörsutbildning.

Vad innebär värdskapet för er?






Genom att ni är värdar för en utbildning upprättas ett samarbete mellan er,
Sveriges kristna råd, Föreningen för Fairtrade samt något av studieförbunden
Sensus och Bilda. Vi ser gärna att ni samverkar med andra församlingar, ert
stift/region eller er kommun.
Som värdar arbetar ni aktivt med att sprida information om utbildningen och
rekrytera deltagare.
Församlingen ordnar med praktiska arrangemang kring lokaler, mat och fika.
En kurskostnad tas ut från deltagarna och ni avsätter max 5000 kr för
instruktörsarvode och gästföreläsare. Rekommenderad kurskostnad inklusive
mat, fika och material är 500 kr och 300 kr för reducerat avgift.

Låter det intressant? Vill du veta mer?
Hör av dig till Eva-Maria Munck, koordinator för Kyrka för Fairtrade på Sveriges kristna
råd, eva-maria.munck@skr.org, 08-453 68 08 eller Emilie Persson, projektledare
utbildning Fairtrade Sverige, emilie.persson@fairtrade.se, 08-12 20 89 10
Hälsningar
Eva-Maria Munck, Sveriges kristna råd
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