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1. Diplomerade församlingar
Sedan oktobers nyhetsbrev och Fairtrade fokus
önskar vi följande församlingar grattis till att ha blivit
Kyrka för Fairtrade:
Brandstorps församling, Svenska kyrkan, Skara stift,
diplomerades den 2 december
Nor-Segerstads församling, Svenska kyrkan, Karlstad
stift, diplomerades den 6 december
Vallentuna församling, Svenska kyrkan, Stockholms
stift, diplomerades den 9 december
Nu är 71 församlingar runt om i Sverige Kyrka för
Fairtrade-diplomerade!

Ann-Charlotte Uggla, Miljögruppen i Nor-Segerstads församling
Fotograf: Agneta Gottlow Pettersson

Arbetar din församling med rättvis handel? Bli en Kyrka för Fairtrade under 2013! På
vår hemsida finns information om diplomeringen samt möjlighet att ansöka.
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2. Succé för Fairtrade Challenge 2012
Årets Fairtrade-fika blev den största någonsin med 615 000 deltagare från hela landet.
Tusentals fikapauser anordnades ute på stan, i butiker och på kaféer, på arbetsplatser,
skolor, organisationer och inte minst hemma hos enskilda personer. Fairtrade Challenge gick
av stapeln 18 oktober för fjärde året i rad och på fyra år har antalet fikadeltagare i Fairtrade
Challenge gått från 130 000 till över 600 000 deltagare.
Allra flest deltagare fick COOP för tredje året i rad och vann därmed största fikapaus med
drygt 115 000 deltagare. Inte långt därefter kom Fackförbundet Kommunal som samlade
över 80 000 fikadeltagare på över 230 fikapauser runt om i landet.
Läs mer om årets Fairtrade Challenge: http://fairtradechallenge.se/
2013 äger Fairtrade Challenge rum torsdagen den 17 oktober.

3. Alla hjärtans dag 2013 – kampanj för Fairtrade
En stor del av rosorna vi köper i Sverige kommer från
utvecklingsländer som Ecuador och Kenya. Många
har producerats under allt annat än kärleksfulla förhållanden.
Låga löner, dåliga arbetsvillkor och farliga kemikalier är vanligt
förekommande inom blomsterindustrin, där en majoritet
anställda är kvinnor.
Den 14 februari är det dags för Fairtrades nästa stora kampanj
på alla hjärtans dag. Det är då möjligt att ta en bild på sin
Fairtrade-blomma och dela den via Facebook, för att visa att vi
är många som väljer Fairtrade-blommor på alla hjärtans dag.
Läs mer om kampanjen på:
www.fairtrade.se/inspiration-material/kampanjer/alla-hjartans-dag

4. Social Responsibility Day 20 februari
Onsdagen den 20 februari anordnas Fairtrade konferensen 2013
som en del av Social Responsibility Day. En av de många
intressanta talarna är Fairtrade Internationals nya VD Harriet
Lamb. Konferensen äger rum på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Läs mer på: www.fairtrade.se/social-responsibility-day

5. Tips: Nätverket för rättvis handel
Nätverket för rättvis handel består av olika aktörer som vill främja rättvis handel. Svenska
kyrkan, Sensus, Bilda och Sally Ann är några av medlemsorganisationerna bakom nätverket.
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Nätverkets hemsida är en gedigen resursbank för den svenska
rättvishandelsrörelsen. Där finns bland annat reportage,
shoppingguider och utbildningstips publicerade.
Nu kan du läsa på Nätverkets hemsida om Kyrka för Fairtrade
och Svenska kyrkans övriga arbete med rättvis handel:
www.rattvishandel.net/Fairtrade/fairtrade_i_svenska_kyrkan.aspx

6. Skriv en insändare i jul
Insändarsidorna är fortfarande de mest lästa i våra tidningar. Skriv gärna
en egen insändare. Det är oftast bäst om det är personligt och lokalt.
Kanske vill du till exempel kräva att det bara säljs Fairtrade-märkta
bananer på din lokala stormarknad, eller att ditt favoritcafé ska ta in
Fairtrade-märkt te. Om du vill ha lite hjälp kan du gärna använda
formuleringar i insändarmallen nedan.

Insändarmall: Vilken julklapp väljer du?
I december månad fylls affärerna av jäktande människor vars mål är att hitta den perfekta
julklappen – gärna till ett så bra pris som möjligt! Inte alltid reflekterar vi över att jakten på
billiga varor bidrar till att priserna ständigt pressas nedåt. Prisjakten skapar i många fall
outhärdliga arbets- och levnadssituationer för de människor som tillverkat julklapparna vi
väljer att lägga under granen.
Det behöver inte vara svårt att bidra till en bättre värld – leta efter Fairtrade-märkta och
rättvist handlade produkter i julhandeln. Fairtrade har som uttalat mål att motverka
fattigdom och är unik bland produktmärkningar när det kommer till inflytande och
demokratiutveckling.
Genom att välja en vara som producerats på ett schysst sätt – där tillverkaren får ordentligt
betalt för sitt arbete – kan du på allvar göra skillnad för de människor som tillverkat tröjan,
ansiktskrämen eller guldsmycket du kanske väljer att ge bort till nära och kära.
Ingen kan rädda världen på egen hand, men om alla drar ett litet strå till stacken, så kan vi på
allvar göra stor skillnad. När klockan slår tolv den 31 december och det nya året stundar –
lova dig själv att välja rättvist handlade och Fairtrade-märkta produkter under 2013!
Skriv gärna under med ditt namn, titel och ev. stad.

7. Kalendarium 2013
14 februari – Alla hjärtans dag, kampanj för Fairtrade
20 februari – Fairtrade konferensen 2013, Social Responsibility Day
11 maj – World Fair Trade Day
Vecka 41- 42 – Fairtrade Fokus
17 oktober – Fairtrade Challenge
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8. Julhälsning från Kyrkornas globala vecka

Du har fått Kyrka för Fairtrade nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut ett par gånger om året.
Tidigare nyhetsbrevet finns att läsa på www.kyrkaforfairtrade.org
För mer information om Kyrka för Fairtrade kontakta Eva-Maria Munck: eva-maria.munck@skr.org
Adress: Kyrka för Fairtrade, Sveriges Kristna Råd, Box 14038, 167 14 Bromma
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