HEJ ARBETSPLATS!
Bananer är en av världens största handelsvaror och varje svensk äter i snitt nästan 20 kilo bananer
på ett år. Samtidigt är det en handelsvara som är utsatt för en stor prispress, vilket har lett till att
bananodlare brottas med allt svårare ekonomiska villkor. Därför behövs Fairtrade.
En stor del av det vi konsumerar idag konsumerar vi utanför hemmet, till exempel på restauranger, caféer eller på arbetsplatser där
vi dricker stora mänger kaffe och äter frukt av olika slag. Många arbetsplatser har redan tagit ett första steg mot hållbarhet och har
bytt till Fairtrade-märkt kaffe, och nu är det dags att ta nästa steg: Se till att din arbetsplats även har Fairtrade-märkt frukt!

Delta i kampanjen genom tre enkla steg:

FRÅGA!

BYT!

SPRID!

Alla stora importörer av bananer
har idag Fairtrade-märkta alternativ, så alla leverantörer kan få tag
på Fairtrade-märkta bananer. Ta
kontakt med er fruktkorgsleverantör och be om Fairtrade-märkta
bananer i fruktkorgen.

När ni har bytt till Fairtrademärkta bananer, ta en bild på
dem! Till exempel på fruktkorgen
eller tillsammans med personalen, gärna med texten ”Hej
[namnet på er arbetsplats!]”.
Har ni redan bananer eller andra
Fairtrade-märkta produkter får ni
givetvis gärna ta en bild och vara
med i kampanjen, ändå.

Skicka in bilden till
hejarbetsplats@fairtrade.se och
lägg gärna upp på sociala medier
under #hejdåfattigdom för att visa
att ni är med i kampanjen.

På fairtrade.se kan du följa vilka arbetsplatser som har deltagit i kampanjen och skickat in bilder. Kampanjen ”Hej arbetsplats!” pågår
under våren och når sin höjdpunkt på World Fair Trade Day den 10 maj. World Fair Trade Day infaller den andra lördagen i maj varje
år och är en dag då människor världen över sätter fokus på och firar betydelsen av rättvis handel. Fairtrade Sverige vill uppmärksamma denna dag genom att få så många arbetsplatser som möjligt att byta till/visa att de har Fairtrade-märkta produkter.

Fairtrade Sverige Åsögatan 115 | 116 24 Stockholm
Telefon 08-1220 89 00 E-post info@fairtrade.se | www.fairtrade.se

