När folk kommer in spela upp ”Välj Fairtrade”-låten:
https://www.youtube.com/watch?v=C_OdSiUECx8
Presentationsrunda: Vad heter du och vad tänker du på när du hör rättvis handel?
Kyrkan och enskilda kristna har alltid varit engagerade i frågor som rör rättvis handel.
Insikten fanns tidigt att handel kan bidra till att stärka orättfärdiga strukturer, men att
handel även kan lyfta människor ur fattigdom, om det görs på rätt sätt. Kyrkor och
kristna har spelat en viktig roll i de flesta av de organisationer och folkrörelser som har
arbetat med dessa frågor för att försöka göra världen mer rättvis. Kyrkan var exempelvis
med och grundade föreningen Fairtrade Sverige och den första Fairtrade-märkta
produkten på svenska marknaden var Sackeus ”Kyrkkaffe”.
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Berätta kort om rättvis handel:
Alla vill kunna leva på sitt arbete, alla vill få sina rättigheter tillgodosedda och
ha inflytande över sitt eget liv. Här spelar handel och ekonomisk tillväxt en viktig roll,
men inte utan schyssta spelregler. Därför finns olika rättvis handel strukturer.
Fairtrade är en certifiering av råvaror och produkter, mest livsmedel men även blommor,
bomull & guld.
WFTO är en produktmärkning för medlemmarnas produkter, mest hantverk och
livsmedel - säljs oftast i Fair Trade Shops, Världsbutiker etc Leksaker, kläder, smycken etc.
Båda kontrolleras med externa kontroller och stickprover.
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Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och
miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Det skapar
förutsättningar för odlare och anställda, att förbättra arbets- och levnadsvillkor.
Kriterierna baseras på ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet och
syftar även till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Fairtrades generella
sammanfatas i fem punkter:
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor (garanterat minimipris för
råvaran och långsiktiga handelsrelationer)
• Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas
(http://fairtrade.se/lara-mig-mer/vad-ar-fairtrade/)
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World Fair Trade Organization (WFTO) är den globala medlemsorganisationen för producenter, importörer och återförsäljare som arbetar med rättvis
handel.
WFTO samlar aktörer i över 70 länder fördelade i Afrika, Asien, Europa, Latinamerika och Nordamerika.
WFTO verkar för att förbättra levnadsstandarden för producenter och arbetare i länder med utbredd fattigdom.
Detta görs inom ramen för WFTO:s 10 principer för Fair Trade, vilket bl.a. innebär skäliga löner, bra arbetsvillkor, jämställdhet och förbud mot
barnarbete.
(http://www.fairtradeorg.se/om-fair-trade/world-fair-trade-organization/wftos-10-principer-for-fair-trade/ )
10 principer för Fair Trade
Nedanstående 10 principer ska följas av samtliga medlemsorganisationer inom WFTO:
1. Bättre möjligheter för marginaliserade producenter
Genom handel skapar organisationen möjligheteter för marginaliserade småskaliga producenter att uppnå ekonomisk självförsörjning.
2. Transparent och demokratisk organisation
Organisationen är transparent, agerar ansvarsfullt mot alla sina intressenter och har en demokratisk organisationsstruktur.
3. Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar
Organisationen tar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar och strävar efter att ha långsiktiga handelsrelationer.
Handeln bygger på solidaritet och förtroende. Ingen part vinstmaximerar på producentens bekostnad.
4. Rättvist pris och rättvis betalning
Priset bestäms genom en öppen dialog mellan handelspartnerna, så att det blir ekonomiskt hållbart i alla led.
Män och kvinnor får lika betalning för lika arbete.
5. Inget barnarbete eller tvångsarbete
Organisationen garanterar att barnarbete och tvångsarbete inte förekommer inom produktionen,
att FN:s barnkonvention respekteras och att nationella arbetslagar följs.
6. Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter
Organisationen motarbetar alla former av diskriminering, verkar för jämställdhet och säkerställer rätten till kollektiv organisering.
7. Goda arbetsförhållanden
Organisationen garanterar goda arbetsvillkor och en säker och hälsosam arbetsmiljö, i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.
8. Kapacitetsbyggande
Organisationen arbetar för att stärka de positiva effekterna av Fair Trade för marginaliserade småskaliga producenter.
9. Ökad medvetenhet om Fair Trade
Organisationen arbetar för att öka medvetenheten om Fair Trade och om behovet av rättvisa handelsvillkor.
Organisationen informerar också om producenterna som odlar och tillverkar varorna.
10. Miljöhänsyn
Organisationen bedriver ett aktivt miljöarbete för att göra sin verksamhet mer hållbar.
Inköp, produktion och packning sker på ett sätt som minimerar påverkan på miljön.
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Om det finns tid visa film:
• 6 min https://www.youtube.com/watch?v=7_uxrtQAvt8
• 1 min https://www.youtube.com/watch?v=Q6NeIKuCua4
Priset för Fairtrade-märkta produkter är ofta något dyrare, men ibland inte alls så stor
skillnad från konventionella produkter.
Den viktigaste frågan att fundera på gällande pris är ändå vem som betalar det högre
priset om inte vi gör det?
För oss handlar det om några slantar extra för odlare och producenter kan det handla
om den egna och familjens fysiska och psykiska hälsan, men även övriga lokalsamhällets
utveckling.
Om det känns svårt ekonomiskt att ställa om till bara Fairtrade produkter, kan en iaf
börja med några av de viktigaste: Kaffe, te, choklad, bananer, blommor.
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Om det finns tid visa film om klimatförändringarnas påverkan för kaffeodlare:
• 6.41 min https://www.youtube.com/watch?v=oJ_B1msZ_5g
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Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis
handel och etisk konsumtion.
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Diplomet ges till församlingar som:
• i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter i sin verksamhet
•

sprider kunskap i sin verksamhet om rättvisefrågor och om vikten av att använda sin konsumentmakt

•

gör några utåtriktade aktiviteter eller aktioner varje år för att bilda opinion för rättvis handel och
Fairtrade
• t.ex. i samband med olika kampanjer

•

samarbetar med goda krafter lokalt kring rättvis handel och etisk konsumtion
• t.ex. andra församlingar, kyrkor och trossamfund, ideella organisationer, världsbutiker och
Fair Trade Shops, kommunen, idrottsföreningar och näringslivet. Kyrkan eller församlingen
arbetar tillsammans med styrgruppen för Fairtrade City om en sådan finns lokalt.

•

delar med sig av sina idéer, berättar om sina aktiviteter och rapporterar minst en gång om året om sitt
arbete som Kyrka för Fairtrade till koordinatorn på Sveriges kristna råd.

•

Beslut att ansöka om diplomering sker i ett beslutande organ inom kyrkan eller församlingen och varje
år aktualiserar kyrkan/församlingen Kyrka för Fairtrade vid ett lämpligt möte.

•

Arbetet med rättvis handel och etisk konsumtion i församlingen/kyrkan organiseras i en styrgrupp.

Alla församlingar och kyrkor i Sverige som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade.
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Visa Kyrka för Fairtrades inspirationsfilm:
https://youtu.be/MYyeKBC-YRE
Fråga deltagarna:
- Är någon av er är medlem i en diplomerad församling? Kan ställa sig upp.
Välj en person eller två personer och be dem berätta kort hur de blev en Kyrka för
Fairtrade eller vad de har gjort i sin församling för att arbeta med rättvis handel frågor.
Om det finns tid, visa gärna också filmen från Tumba församlings diplomering:
Filmen innehåller bland annat en intervju med Jennifer Mubuvi från Fairtrade Africa som
räckte över diplomet på Tacksägelsedagen.
Visa filmen: https://www.youtube.com/watch?v=EZ6XqX_USgY
Stoppa efter 2:15 min – det ger en bra introduktion.
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Diplomeringen Kyrka för Fairtrade har funnits sedan 2009 och idag har vi över 177
diplomerade församlingar och kyrkor runt om i hela landet, i olika samfund.
För dem som engagerar sig handlar det om att leva ett trovärdigt liv som kyrka.
Att visa kärlek till sin medmänniska även genom det de konsumerar och på så sätt bidra
till bättre levnadsvillkor för odlare och producenter.
Exempel på hur en kan komma-igång och engagera sin församling:
• Se över inköp och byt till i första hand Fairtrade-märkt kaffe och te
• Skriv om Fairtrade i församlingsbladet
• Ordna informationstillfällen för församlingen, t.ex. kyrkkaffet, dagledigträffen,
ungdomssamling/ Konfirmandutbildningen, samtalskväll med filmvisning
• Bjud in en Fairtrade-ambassadör att berätta mer
• Ordna en utåtriktad aktivitet, t.ex. smaka-på Fairtrade-produkter i samarbete med
lokala matvarubutiken
Bjud pendlare på Fairtrade-kaffe/ bananer i samband med Fairtrade Challenge
• Bilda en styrgrupp
• Ta beslut om att ansöka
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Uppdatera informationen med uppgifter från: https://www.kyrkaforfairtrade.org/aktuellt/kalendarium/
Kalendarium 2018
Under året finns flera speciella dagar med fokus på rättvis handel och Fairtrade samt andra globala rättvisefrågor. Ta möjligheten att fästa uppmärksamhet på rättvis handel i din
församling och sammanhang under dessa dagar. Det här är utmärkta tillfällen att lyfta frågor om rättvis handel på olika sätt – arrangera en samtalskväll, göra en bananspårning
för barnen, ordna en utåtriktad aktivitet eller skriva en insändare till tidningen.
Här kommer viktiga datum för engagemang under 2018:
Maj
7-9 maj, World Fairtrade Challenge, den stora fikadagen som från och med 2017 är en internationell fika tävling och vi firar den på våren istället för på hösten.
Hela världen fikar – fikar du?
Från och med april kan du registrera din fikapaus och hämta material på www.fairtradechallenge.se. Anmäl din fikapaus till laget ”Kyrkor för Fairtrade”. Även församlingar som
inte är diplomerade kan anmäla sina fikapauser i detta lag. Peppa gärna grannförsamlingarna och ert samfund att vara med.
12 maj, World Fair Trade Day, rättvis handelsrörelsens kampanjdag, infaller varje år den andra lördagen i maj.
Augusti
3-5 augusti, Fair Trade Forum i Helsingborg, den årliga nationella samlingsplatsen för aktörer som på olika sätt arbetar med rättvis handel och en mötesplats för återförsäljare,
importörer och konsumenter såväl som kommuner och organisationer.
Välkommen på nätverksträff den 4 aug kl.10-12!
Oktober
v. 41-42, Fairtrade Sveriges årligen återkommande höstkampanj för Fairtrade.
– Fairtrade i varje kundkorg!
November
18-25 nov, Kyrkornas globala vecka, med fokus på globala rättvisefrågor.
Exempel från Eskilstuna församling under Fairtrade Fokus och Fairtrade Challenge:
Mån 10/10 Bananens långa resa på öppna förskolan i Ansgar med ”levande” bananer som träffar barnen där.
Tis 11/10 Fairfocus kväll på Ungdomskvällen, baktävling med schyssta priser och filmvisning ”The dark side of chocolate”.
Ons 12/10 Fair fika för all personal i samband med Bemötande hbtq-seminarier fm. i Fors.
Tors 13/10 Klimatsmart och Fairtrade inspirerad lunch i Forsförsamlingshemmet.
Tors 13/10 Fairtrade utställning i Ansgar på öppna förskolan.
Tors 13/10 Fair Action kväll med work-shop på Stadsmuseet kl- 17:00-20:00 som anordnas av Fairtrade City Eskilstuna.
Tors 20/10 Fika Challenge i hela församlingen och övriga landet, alla fika pauser ska räknas, personal, i våra grupper och på våra mötesplatser.
Tors 20/10 Fika Challenge på Coop, Minna är där som kyrka och representerar församlingen, flera andra från Styrgruppen Fairtrade City finns på plats.
Lör 22/10 Körfest i Klosters kyrka och församlingshem- Minna kommer att vara där och representerar Kyrka för fairtrade och församlingen tillsammans med Världsbutiken med
Pernilla Isaksson.
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Den stora fikautmaningen är .
Målet är att ännu fler än tidigare år ska fika med Fairtrade-märkta produkter, för att göra
ännu större skillnad för de människor som odlar och producerar våra varor.
Vi samlar alla Fairtrade-fikapauser kopplade till verksamheter inom församlingar, kyrkor,
samfund, stift, regioner och kyrkliga organisationer etc.
inom fikalaget Kyrkor för Fairtrade. Alltså behöver en inte vara diplomerad ”Kyrka för
Fairtrade” för att anmäla dig till laget.
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Om du vill få vårt nyhetsbrev skriv upp dig på listan jag har med mig här (visa listan)
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På hemsidan finns material för olika målgrupper och sammanhang att ladda ner och det
går även att ansöka direkt via hemsidan.
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- Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att
uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans.
Veckan äger rum den 18-25 november (2018). Engagerade människor över hela landet planerar
och genomför olika aktiviteter lokalt.
Kyrkornas globala vecka har olika teman olika år. Hämta info om årets tema på hemsidan.
- Hållbar kyrka är en webbplattform som samlar material för reflektion, inspiration, samtal och
handling kring klimat, miljö, rättvis handel, etisk och hållbar konsumtion, finansiell hållbarhet,
fred, ickevåld, mänskliga rättigheter och globala påverkansfrågor. Hållbar kyrka är ett
gemensamt initiativ av ett flertal samfund och organisationer inom Sveriges kristna
råds medlemskyrkor och närstående organisationer.
Inom fred:
- På torsdagar kan en klär sig i svart och gärna bär en ”knapp” med texten ”Thursdays in Black”
för att synliggöra och få ett slut på könsbaserat våld.
- 21 september varje år är det internationella böndagen för fred då Kyrkornas världsråd inbjuder
alla kyrkor runt hela jorden att tillsammans be för fred.
- I samband med böndagen för fred i september förenas kyrkor världen över i en gemensam
vecka för fred i Palestina och Israel. Det är en möjlighet att be och visa sitt stöd för rättvisa,
fred och försoning för alla i Palestina och Israel.
- Tillsammans med Sveriges interreligiösa råd har Sveriges kristna råd tagit fram en interreligiös
fredsantologi. Antologin ska består av korta filmer och en skrift och ska vara ett underlag för
samtal kring fred, religionsdialog och interreligiöst fredsarbete lokalt – så väl som globalt
- Metoder och material på hemsidan
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