Nyhetsbrev februari 2013

2013-02-11

1. Diplomerade församlingar
2. Så blev vi en Kyrka för Fairtrade
3. Alla hjärtans dag 2013 – kampanj för Fairtrade
4. Fairtrade söker lokala teamledare
5. Tips från Sveriges kristna råd
6. Kalendarium 2013

Bön från Indien
När vi vandrar mot friheten, låt oss komma ihåg människor som är utsatta för diskriminering.
Må kyrkornas enhet bli tecken för hopp i orättfärdiga situationer.
När vi vandrar som jordens barn, förstår vi att vi är på pilgrimsfärd i skapelsens underbara
gåvor. Låt oss värna om jorden som din skapelse.
När vi vandrar som Jesu vänner, låt oss slå följe med marginaliserade grupper i världen när de
söker frihet och värdighet. Låt oss bli vänner med dem som Kristus kallar sina vänner, de som
ofta förföljs när de väljer Kristus och förkastar orättvisa strukturer.
När vi vandrar över gränserna, låt oss bygga samhällen med enhet och jämlikhet.
När vi vandrar i jubel upptäcker vi att den enhet vi delar i gemenskaper är ett vittnesbörd om
trons och hoppets evangelium. Låt oss glädjas över vår rika mångfald som återspeglar livet i den
treenige Guden.
Ur Gudstjänstmaterialet Vad begär Gud av oss? Böneveckan för kristen enhet 2013.
Hela materialet finns på SKR:s hemsida: www.skr.org/verksamheter/ekumeniskteologi/boneveckan/

1. Diplomerade församlingar
Grattis Starrkärr-Kilanda församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift som
diplomerades som årets första och därmed Sveriges 72:a diplomerade församling sedan
diplomeringens start 2009.
Följande församlingar blir Kyrka för Fairtrade under tidig vår 2013:
Kår 393, Frälsningsarmén Stockholm, diplomeras 17 februari
Helsingborgs missionsförsamling, Gemensam framtid, diplomeras 24 februari
Råneå församling, Svenska kyrkan, Luleå stift, diplomeras 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.

2. Så blev vi en Kyrka för Fairtrade
Ann Åström, församlingsassistent i Starrkärr-Kilanda församling berättar:
Vi är så glada! Starrkärr-Kilanda församling har
blivit diplomerad till Kyrka för Fairtrade!
Söndagen den 27 januari 2013 kom
miljösamordnaren i Göteborgs stift Christina
Bernérus (bilden) till Älvängens Blå kyrka. Vi
hade en Fairtrade-mässa, där predikan, sånger,
böner och texter handlade om rättvisa och
solidaritet. Vårt lovsångsband öste på med härlig
sång och musik, och Christina höll ett fint
diplomeringstal.
Delvis har vår församling använt ”rättvisa” produkter sedan 70-talet, och vi har utökat
användningen allt eftersom utbudet har blivit större. Vi har även försäljning av Fairtrade-märkta
produkter i flera av våra kyrkor. I höstas tog Kyrkorådet beslut om att ansöka, och glädjande
nog fick vi vårt diplom.
Vi tror att diplomeringen kommer att sporra oss till att än mer fundera på vilka varor vi
använder i församlingen. Bland annat har vi nu bestämt att vi ska använda oss av Fairtradealtarblommor i en av våra kyrkor. Vi har satt upp kopior av diplomet i alla församlingens lokaler,
att detta hoppas vi skall bidra till många samtal om hur viktiga våra val av konsumtionsvaror är!

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.
Sharon Cheptoo är Fairtrade-certifierad rosodlare i Kenya

Läs mer om kampanjen på:
www.fairtrade.se/inspiration-material/kampanjer/alla-hjartans-dag

Skriv en insändare eller blogginlägg om blommor
Insändarsidorna är fortfarande de mest lästa i våra tidningar. Skriv gärna en egen insändare. Om
du vill ha lite hjälp kan du använda formuleringar i insändarmallen nedan.

Dubbel omtanke på alla hjärtans dag
På alla hjärtans dag kanske du ger bort en ros till någon som står dig nära? I Sverige köper vi
mellan fyra och fem miljoner rosor på alla hjärtans dag. Men visste du att en stor del av rosorna
kommer från Kenya, Etiopien, Colombia och Ecuador, utvecklingsländerna som producerar stora
kvantiteter av snittblommor för export? Många av arbetarna på dessa plantager är ofta kvinnor
som har flytt fattigdomen på landsbygden. Arbetet ger viktiga arbetstillfällen för dessa kvinnor,
men arbetssituationen inom blomsterindustrin är ingen dans på rosor.
I arbetet utsätts många anställda för giftiga kemikalier som blommorna måste besprutas med.
Majoriteten tjänar så lite att det inte täcker deras familjers grundläggande behov som mat, rent
vatten, kläder eller skolgång för barnen. Enligt en rapport från Fair Trade Center (2011), tvingas
20 procent av snittblomsarbetarna i Latinamerika till sex med överordnad eller medarbetare. Det
är inte acceptabelt. En dag som alla hjärtans dag borde inte bara vara ett tillfälle att visa omtanke
för människor i vår närhet, utan även ett tillfälle att visa omtanke om de människor på andra sidan
jordklotet som odlar de rosorna vi ger bort.
Att handla Fairtrade-märkt kostar ibland lite extra. Men när jag betalar lite mer för en Fairtrademärkt produkt vet jag att de anställda på rosodlingarna får en tryggare arbetsplats då hantering
av farliga kemikalier förbjuds eller kontrolleras, de anställda får utbildning och tillräckliga
skyddskläder och all form av diskriminering är förbjuden. Dessutom får de genom sin försäljning en
Fairtrade-premie som kan investeras i vattenförsörjning, en skola eller hälsovård. Det ger dem
handlingskraft att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor, både för sig själva och sina familjer.
Som konsument kan du också vara med och göra skillnad. Jag kommer att överraska mina nära
och kära med Fairtrade-märkta rosor på alla hjärtans dag och på det sättet bidra till bättre villkor
för de människor som odlat och plockat dessa rosor. Gör det du med!
Skriv gärna under med ditt namn, titel och ev. stad.

4. Fairtrade söker lokala teamledare
Har du vad som krävs för att sätta Fairtrade på kartan i din hemort?
Fairtrade söker nu 20 drivna, engagerade och strukturerade volontärer till att samordna och
leda engagemanget lokalt under Fairtrade Fokus 2013. Inför uppdraget som teamledare får du
gå en av Sveriges bästa utbildningar i kampanj och opinionsbildning som hålls under
Almedalsveckan 2013 och varvar både teori och praktik. Sista ansökningsdagen är 16 februari.
Läs mer på: www.fairtrade.se/nyheter/ansok-om-att-bli-lokal-teamledare-2013/

5. Tips från Sveriges kristna råd
Verktygslåda för Fred
Fred är så mycket mer än frånvaron av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i
bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. Dessa olika sorters fred hör ihop och
förutsätter varandra.
Vill du lära dig mer om fred och ickevåld? Vill du i bön och gudstjänst verka för fred? Vill du veta
hur man mer praktiskt kan engagera sig i fredsarbete? Då är det här en verktygslåda för dig.
Det är en materialbank som passar utmärkt för studiegruppen, gudstjänst-planeraren, men
också för dig som vill veta mer.

Du hittar verktygslådan på: www.skr.org/verksamheter/ekumenisk-diakonikyrkasamhalle/fredskultur/verktyg-for-fred/

Klimatskrift
Klimatsituationen blir alltmer akut. Tiden för förändring blir allt kortare. Kyrkorna i världen är
engagerade i klimatfrågan. Denna fråga berör kyrkornas själva väsen, skapelsen är något vi har att
förvalta och inte förbruka.
Inom Sveriges kristna råd finns en
arbetsgrupp för klimat och hållbar
utveckling som under två år har arbetat
med skriften ”Värna den jord som gud
älskar”.

I skriften ges utmaningar ges kring hur vi
kan ta ansvar och göra skillnad. I skriften
finns flera konkreta förslag för att arbeta
med klimatfrågor, exempelvis kan den
enskilda människan minska
köttkonsumtionen. Det finns också
budskap till världens politiker om att stoppa det giriga överutnyttjandet av jordens resurser.
Beställ skriften här: www.skr.org/shop/varna-den-jord-gud-alskar-18/

6. Kalendarium 2013
14 februari - Alla hjärtans dag, kampanj för Fairtrade
20 februari - Fairtrade konferensen 2013, Social Responsibility Day på Clarion Hotel Sign i
Stockholm. En av de många intressanta talarna är Fairtrade Internationals nya VD Harriet Lamb.
Anmäla dig och ansök om reducerat pris för konferensen: www.fairtrade.se/socialresponsibility-day
14 april - Inspirationsdag Kyrka för Fairtrade kl.9-16 i Stockholm. Mer information finns snart
på vår hemsida. Anmäl ditt intresse för dagen till: eva-maria.munck@skr.org
11 maj - World Fair Trade Day, Tema: Fair Trade Relationship
4-5 oktober - Fair Trade Forum, Eskilstuna
5 oktober - samlingar 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, Religion som resurs för rättvis 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

