KYRKAN OCH
RÄTTVIS HANDEL

Adanech Horgaso
odlar Fairtrade-märkta
julstjärnor, Etiopien.

Kyrka för Fairtrade
Engagera din församling för en rättvis värld.
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Kyrkor har alltid varit en viktig kraft i a
 rbetet
för etisk konsumtion och rättvis handel.
Diplomeringen Kyrka för Fairtrade finns som
ett verktyg i er f örsamlings arbete.
Bakom Kyrka för Fairtrade står s venska
kyrkor och samfund genom Sveriges k
 ristna
råd i samarbete med Fairtrade Sverige och
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna.
Fairtrade är en oberoende certifiering
med kriterier för ekonomisk, social
och miljömässig hållbar utveckling
i länder med utbredd fattigdom.
Fairtrade-märkt bidrar till att o
 dlare
och anställda kan förbättra sina
arbets- och levnadsvillkor.

WFTO:s produktmärkning är din
garanti för att producenter och odlare
i länder med utbredd f attigdom
får en förbättrad levnadsstandard.
Välj WFTO-märkt och bidra till en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbar produktion.

F O T O : S E A N H A W K E Y, F A I R T R A D E S V E R I G E
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Diplomeringen 
Kyrka för F
 airtrade
omfattar
FAIRTRADE-MÄRKTA P RODUKTER
▪ Kyrkan eller församlingen använder Fairtrademärkt kaffe och te i de sammanhang där den
verkar så som kyrkfikan, möten, samman
komster, läger och personalfikan.
▪ Kyrkan eller församlingen använder också
andra produkter som är Fairtrade-märkta eller
rättvist handlade.
KUNSKAP
▪ Kyrkan eller församlingen sprider kunskap om
rättvisefrågor och om vikten av att använda sin
konsumentmakt i sin verksamhet exempelvis
på styrelsemöten, i konfirmationsundervisning,
församlingsblad och predikan.
OPINION
▪K
 yrkan eller församlingen gör några utåtriktade
aktiviteter eller aktioner varje år för att bilda
opinion för rättvis handel och Fairtrade,
förslagsvis i samband med kampanjer som
World Fair Trade Day (andra lördagen i maj),
kampanjveckorna Fairtrade Fokus eller
Kyrkornas globala vecka.
▪ Kyrkan eller församlingen engagerar sig i
Fairtrade Fokus och fikadagen för Fairtrade
Fairtrade Challenge. Alla fikapauser i
församlingar och kyrkor kan anmälas i laget
”Kyrkor för Fairtrade”.
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SAMARBETE
▪ Kyrkan eller församlingen samarbetar med
goda krafter lokalt kring rättvis handel och etisk
konsumtion t.ex. andra församlingar, kyrkor
och trossamfund, ideella organisationer, världs
butiker och Fair Trade Shops, kommunen,
idrottsföreningar och näringslivet.

▪ Kyrkan eller församlingen arbetar tillsammans
med styrgruppen för Fairtrade City om en
sådan finns lokalt.
INFORMATION OCH O RGANISATION
▪ Kyrkan eller församlingen delar med sig av sina
idéer, berättar om sina aktiviteter och rapport
erar minst en gång om året om sitt arbete som
Kyrka för Fairtrade till koordinatorn på Sveriges
kristna råd.
▪ En kyrka eller församling som ansöker om
diplomering tar ett beslut i ett beslutande organ
om att bli en Kyrka för Fairtrade.
▪ Varje år under diplomeringen aktualiserar
församlingen Kyrka för Fairtrade i styrelsen,
kyrkorådet, kyrkofullmäktige eller vid ett
församlingsmöte.
▪ Arbetet med rättvis handel och etisk 
konsumtion i kyrkan eller församlingen org
aniseras i en styrgrupp som består av minst
fyra personer. Styrgruppen kan se ut på olika
sätt, antingen utgöras av hela eller delar av
internationella gruppen, missionsrådet,
församlingens styrelse eller vara en specifik
Kyrka för Fairtrade-styrgrupp.

DIPLOMET KYRKA FÖR FAIRTRADE
GES TILL F ÖRSAMLINGAR SOM:
▪ Använder Fairtrade-märkt kaffe,
te och andra produkter i sin verksamhet.
▪ Sprider kunskap om rättvisefrågor och
möjligheterna att påverka som konsument.
▪ Skapar opinion för rättvis handel och är
med i kampanjer och utåtriktade aktiviteter.

Diplomeringen har en årsavgift på 1000 kr. Om årsavgiften innebär ett problem ber vi er att höra av er inför a nsökan.
Se vår webbplats eller kontakta oss för att ansöka eller få mer information om diplomeringen.
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Runt 150 diplomerade församlingar finns i Sverige.
Gör som Tumba kyrka, låt din församling bidra till att människor i länder
med utbredd fattigdom kan förbättra sina a rbets- och levnadsvillkor genom
rättvis handel och Fairtrade.
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Kyrka för Fairtrade, Sveriges kristna råd
08-453 68 00
info@skr.org
kyrkaforfairtrade.org
facebook.com/kyrkaforfairtrade
twitter.com/KyrkaFairtrade
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