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Fairtrade prayer från
Christian Aid, Storbrittanien
As I drink my coffee
I think of the hands that tended the beans
The hands that harvested the crop
The hands that paid for it and took it
The hands that loaded it onto a ship to bring it halfway across the world
The hands that operated the machines that roasted it and processed it
The hands that put it onto the supermarket shelf
The hands that hesitate in front of a bewildering choice of brands
And my hands, cradled round a cup.

1. Diplomerade församlingar
Nu är antalet diplomerade församlingar till antalet 75!
Följande församlingar har bestämda diplomeringstillfällen under våren:
Falu Kristine församling, Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomeras 12 april
Växjö missionskyrka, Gemensam framtid, diplomeras 28 april
Landskrona församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomeras 12 maj
Kindaholms församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomeras 26 maj
Följande församlingar har hittills diplomerats som Kyrka för Fairtrade under 2013:
Starrkärr-Kilanda församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 27 januari
Kår 393, Frälsningsarmén Stockholm, diplomerades 17 februari
Helsingborgs missionsförsamling, Gemensam framtid, diplomerades 24 februari
Råneå församling, Svenska kyrkan, Luleå stift, diplomerades 17 mars
Arbetar din församling med rättvis handel? Bli en Kyrka för Fairtrade under 2013!
På vår hemsida finns information om diplomeringen samt möjlighet att ansöka.

1

2. Så blev vi en Kyrka för Fairtrade
Birgit Josefsson (till vänster
på bilden), i Helsingsborgs
missionsförsamling berättar:
För lite mer än ett år sedan
aktualiserades frågan om att bli
en Kyrka för Fairtrade i
styrelsen och så småningom
tog förberedelse arbetet fart.
Vi började göra centrala inköp
av varor till kyrkkaffet och ett
församlingsmöte förra våren
beslutade att kaffe och te skulle vara Fairtrade-märkt.
I oktober hösten deltog vi i Fairtrades kampanjveckor, Fairtrade fokus. Ett öppet
informationsmöte hölls den 10 oktober och scouterna hade ett möte med information om
Fairtrade då man bjöd på bananer och choklad och en skola som hyr lokaler i kyrkans fastighet,
serverade Fairtrade-bananer samma dag. På församlingens årsmöte i november togs beslutet
om att ansöka om diplomering!
Diplomeringsgudstjänsten den 24 februari 2013 inleddes med frukost och på bordet fanns kaffe,
te, socker, marmelad, müsli, torkad frukt, nötter och bananer, allt rättvist handlat. Borden
pryddes av Fairtrade-märkta rosor från Kenya!
På borden fanns också några samtalsfrågor och frukostsamtalet blev förhoppningsvis ett
tankeutbyte om att vårt tal om kärlek inte behöver bli tomma ord utan handling.
En nyhet som lanserades på kyrktorget samma dag var ett skåp med glasdörrar, som nu gör
bokskåpet sällskap. I det nya skåpet finns information samt både Fairtrade-märkta och andra
rättvist handlade varor utställda och till försäljning.
Nu går vi vidare!

3. Årsavgift för diplomerade församlingar
Kyrka för Fairtrades styrgrupp och arbetsgrupp har beslutat att diplomeringen från och med
verksamhetsåret 2014 kommer omfattas av en årsavgift på 1000 kr. Avgiften har tidigare
aviserats om i årsuppföljningen för åren 2011 och 2012.
Den främsta anledningen till att årsavgiften införs från verksamhetsåret 2014 är för möjliggöra
spridning av Kyrka för Fairtrade till fler kyrkor och församlingar runt om i Sverige. Årsavgiften
kommer även att minska sårbarheten, skapa långsiktighet i verksamhetens finansiering samt
bidra till gemensamt ägarskap.
Alla Kyrka för Fairtrade-diplomerade församlingar kommer att bli fakturerade för
verksamhetsåret 2014 i början av år 2014. Vi återkommer med mer information om avgiften i
början av hösten då vi även efterfrågar era fakturauppgifter. Om årsavgiften kommer att
innebära ett problem ber vi er att höra av er.
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4. World Fair Trade Day 11 maj
World Fair Trade Day den 11 maj är dagen då
människor världen över sätter fokus och firar
rättvis handel. World Fair Trade Day infaller andra
lördagen i maj varje år. Mer information finns inom
kort på Organisationen Fair Trade Återförsäljarnas
hemsida, www.fairtradeorg.se

Fairtrade Sverige uppmärksammar dagen
genom att inspirera kommuner och
konsumenter samt landets caféer och restauranger att ta ett steg för Fairtrade.
Läs mer om kampanjen ”Ta ett steg för Fairtrade”.

5. Fair Trade Beyond 2015
Rättvis handelsrörelsen i Sverige kampanjar tillsammans med internationella rättvis
handelsrörelsen för att handelsfrågor ska inkluderas på ett bra sätt i utvecklingsagendan
som nu arbetas fram för att ta vid efter millenniemålen 2015. Vi uppmanar därför
kommunpolitiker att skriva under uppropet ”Fair Trade Beyond 2015″ för att visa på det
stora lokala engagemanget för de globala utvecklingsfrågorna.
Alla lokala Fairtrade City-kommuner runt om i världen mobiliserar sig för att visa på det
starka lokala engagemang som finns för globala utvecklingsfrågor och rättvis handel inför
World Fair Trade Day den 11 maj.
Uppmana dina kommunpolitiker att skriva under uppropet innan World Fair Trade Day den
11 maj. Här hittar du uppropet och här kan du läsa mer om kampanjen Fair Trade Beyond
2015.

6. Inspirationsdag Kyrka för Fairtrade
Välkomna på inspirationsdag om Kyrka för Fairtrade den 14 maj
2013. Dagen är en träffpunkt för intresserade och engagerade i
församlingar som vill börja eller fortsätta arbeta med frågor om
rättvis handel och etisk konsumtion.

Datum och tid: tisdagen den 14 maj 2013, kl.9-16
Plats: Stockholm, Sensus Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4
Pris: 650 kr/deltagare inklusive lunch
Anmälan: senast den 30 april 2013 till
paulina.lindgren@sensus.se eller
www.sensus.se/stockholm/svenskakyrkan
Ledare: Eva-Maria Munck, koordinator för Kyrka för Fairtrade.
Gästföreläsare är Peter Komla Akortsu (bilden) som har arbetat
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på det Fairtrade-certifierade kakao-kooperativet Kuapa Kokoo i Ghana.
Inspirationsdagen syftar till att ge dig inspiration och kunskap om Fairtrade och rättvis
handel och hur din församling kan bli en Kyrka för Fairtrade. Under dagen varvas
föreläsningar med filmvisning och övningar. Vi avslutar med en andakt med tema rättvis
handel. Inga förkunskaper krävs.

7. Globala veckan 2013 – Helig fred
Temat för Kyrkornas globala vecka 2013 och 2014 är "Helig fred - tro som fredsskapare".
Historien är full av heliga krig. Nu är det hög tid för helig fred!
Kyrkornas globala vecka 2013 och 2014 handlar
om trons möjligheter att skapa fred som är mer än
frånvaron av krig. En rättfärdig fred, som lovar
frihet och rättvisa. En fred mellan stater och mellan
människor. Vi vet att det går – nu vill vi prata om
hur.
Som kyrkor och församlingar vill vi skapa helig fred med tron som verktyg. Välkommen att
vara med i aktiviteter, gudstjänster och bön under Kyrkornas globala vecka! Kyrkornas
globala vecka äger rum mellan den 17-24 november (vecka 47). Den 21 september kan du få
inspiration inför veckan på en Fredsbyggardag i Uppsala missionskyrka.

8. Kalendarium 2013
11 maj - World Fair Trade Day, tema: Fair Trade Relationships
14 maj - Inspirationsdag Kyrka för Fairtrade kl.9-16 i Stockholm
21 september - Fredsbyggardag inför Kyrkornas globala vecka, Uppsala
4-5 oktober - Fair Trade Forum, Eskilstuna
5 oktober – samling under Fair Trade forum i Eskilstuna för aktiva i diplomerade och
intresserade kyrkor och församlingar
Vecka 41- 42 – Fairtrade Fokus, kampanjveckor för Fairtrade
Torsdag 17 oktober - Fairtrade Challenge, fikadag
Vecka 47, 17-24 november - Kyrkornas globala vecka, tema: Helig fred
Du har fått ett nyhetsbrev från Kyrka för Fairtrade. 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 koordinator Eva-Maria Munck:
08-453 68 08, eva-maria.munck@skr.org
Adress: Kyrka för Fairtrade, Sveriges Kristna Råd, Box 14038, 167 14 Bromma
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